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ВСТУП 

Менеджери роблять речі правильно, 
лідери роблять правильні речі. 

Уоренн Бенніс, 
американський психолог, провідний фахівець 
з питань лідерства 

Уряд України продовжує модернізувати свій підхід до управління 
людськими ресурсами на державній службі , в тому числі, з метою приведення 
української державної служби у відповідність до принципів та стандартів 
Європейського Союзу та євроатлантичної спільноти. Один з ключових аспектів 
цієї модернізації стосується розвитку лідерів — керівників усіх рівнів на 
державній службі. Саме якість лідерства є фундаментом для подальшого успіху 
реформ, зокрема, й реформи державної служби. 

Важливість приділення уваги питанню лідерства та розвитку лідерського 
потенціалу на сьогодні є очевидним як для приватних, так і державних 
інституцій, які визнають, що їхнє робоче середовище постійно змінюється, і що 
успіх організацій значною мірою залежить від якості їхніх лідерів. Кожна 
країна визначає свій підхід до розвитку спроможності лідерів. Дане видання 
презентує рамкові основи сучасних підходів та принципів лідерства, що 
скеровують управлінську діяльність та зумовлюють її ефективність і в 
приватному, і публічному секторах. 

У публікації розглядаються основні характеристики лідерства як 
компетенції керівників в контексті найкращих практик управління 
людськимиресурсами та орієнтації на результати, в тому числі, з огляду на 
забезпечення сприятливих умов праці, індивідуального й організаційного 
розвитку та навчання, ведення змін тощо. Посібник розрахований на державних 
службовців та усіх зацікавлених осіб у питаннях належного врядування. 

Портрет керівника-лідера очима державних службовців 

 Організатор, вміє налагодити роботу. Ініціатор. Генератор ідей.
 Може повести за собою, до нього тягнуться люди. Серце команди.
 Чітко ставить завдання, формулює ідею — дає можливість іншим
 виконувати, розвивати. Не вдається до надмірного контролю. Дає
 працівнику свободу, поважає професіонала.
 Не тисне на працівників. Тонкий психолог. Стриманий, керує
 емоціями,
 поводиться коректно. Однаково ставиться до всіх пра-
 цівників.
 Може швидко зорієнтуватися. Здатний запобігати виникненню
 проблем та розв’язувати їх.
 Не перекладає провину на інших, бере на себе відповідальність за
 управління людьми.

Дані опитування державних службовців 
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Лідерство — це не титули, посади і не місця в 
організаційних схемах. Це — вплив на інших. 

Джон Максвелл, 
міжнародний експерт з питань лідерства 

1. ЗАГАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО РОЗВИТКУ ЛІДЕРСТВА
НА ДЕРЖАВНІЙ СЛУЖБІ 

Останнім часом в Україні велике значення приділяється проблемі місця 
та ролі лідерства на державній службі. Важливим аспектом вирішення цієї 
проблеми є ефективність управлінської діяльності, оскільки саме від 
ефективності багато в чому залежить функціональна та інституційна 
спроможність державної служби. Тому для реалізації цього завдання необхідні 
державні службовці, здатні вибудовувати оптимальні, з позиції суб’єкта і 
об’єкта управлінської діяльності, міжособистісні взаємозв’язки, які 
характеризуються високим рівнем відповідальності щодо якості реалізації 
соціальної функції державного управління.  

З метою ефективної модернізації державного управління необхідне 
реформування системи державного управління, концептуальними засадами 
якого є зростання професіоналізації, прозорості, адміністративної культури та 
правової захищеності державних службовців, та розвиток їх лідерського 
потенціалу для забезпечення впровадження реформ, проголошених 
Президентом України. 

Унаслідок цього питання про лідерство виникає не випадково, так як 
ефективне лідерство є одним з управлінських компонентів, який сприяє 
максимальної оптимізації процесу управління. 

Лідерство на державній службі має низку особливостей і є історично 
обумовленим конструктом управлінських взаємодій в даній сфері соціальних 
відносин. Характерні риси лідерства на державній службі насамперед пов’язані 
з тим, що адміністративно-командна система, що домінувала у державному 
управлінні до теперішнього часу, породжувала в основному авторитарних 
лідерів, що відрізняються сильним, вольовим, твердим характером, 
стереотипним мисленням і непримиренністю до інакомислення. В основі цього 
стилю лежить високий рівень спеціалізації та чітко виражений поділ праці, 
розподіл завдань як офіційних обов’язків, ієрархічна структура авторитету при 
чітко окреслених сферах керівного права та відповідальності, використання 
формальної сукупності правил управління діяльністю організації. Досить 
довгий час керівники з таким стилем лідерства ефективно виконували 
регулятивні функції соціального управління.  

В даний час адміністративна реформа державної влади вимагає для 
управління лідерів еквалітарного, інструментального типу, що передбачає 
сприйняття його співробітниками як одного з членів організації, такого ж, як 
всі, але є професіоналом, який би слугував для багатьох предметом 
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наслідування, носієм норм моралі, розділяв і відстоював соціальні цінності 
державної служби, а також, вірної своєму слову людини.  

Таким чином, успішність реалізації вітчизняною державною службою 
поставлених перед нею завдань залежить від ефективності лідерства, яке 
стосується удосконалення якісних показників управлінської взаємодії двох 
взаємопов’язаних елементів: суб’єкта й об’єкта управління, що функціонують у 
традиційному й обов’язковому контурі системи державного управління. 

Чимало країн спрямовують свої зусилля на модернізацію державної 
служби, і зокрема, одним зі шляхів такого удосконалення вважається саме 
розвиток лідерства, спроможного забезпечити реальні зміни на краще, тривалий 
та сталий результат. 

Лідерство передбачає дотримання певних цінностей та принципів 
діяльності, які стосуються як управління загалом, так і управління людськими 
ресурсами. Відповідно, лідерство розглядається як те, чому навчаються і що 
можна розвивати як на рівні людини, так і на рівні організації та державної 
служби в цілому. 

Складові лідерства на державній службі: партнерство і повага, вив- 
чення та використання передового досвіду і найкращих практик, 
пристрасність і переконаність, новаторство та далекоглядність. 

Складові лідерства на державній службі: партнерство і повага, вивчення 
та використання передового досвіду і найкращих практик, пристрасність і 
переконаність, новаторство та далекоглядність. 

Розвиток лідерства необхідно розглядати в контексті визнання і 
підтримки державної служби як конкурентоспроможного, привабливого місця 
праці, здатного привернути та утримати найкращі кадри, кваліфікованих 
працівників (workplace of choice). Така концепція зумовлює і основні підходи 
до управління людьми на державній службі, які маютьсприяти забезпеченню 
успіху та впевненого майбутнього для державної служби. 

Державна служба є зацікавленою, аби на ній працювали справжні лідери, 
віданні своїй справі — служінню громадськості, спроможні відповідати 
викликам часу та працювати у складних динамічних умовах. 

Компетенції — це демонстрована здатність застосовувати 
на практиці знання та навички. 

Управління людськими ресурсами або управління людьми визнається 
ключовим обов’язком керівників усіх рівнів, що висуває особливі вимоги до 
них, адже їхня поведінка має бути втіленням цінностей на практиці, прикладом 
для інших. 

Серед спільних тенденцій у багатьох країнах є те, що більше уваги та 
часу нині присвячується питанню розвитку лідерів, забезпеченню відкритості, 
відзначенню та заохоченню результативної діяльності. Розвиток лідерства 
розглядається крізь призму кращого забезпечення відповідності суспільним 
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інтересам, здатності краще їх представляти та діяти у публічних (національних) 
інтересах. 

Основою діяльності та ключовою спільною рисою у багатьох країнах є, 
передусім, використання управління на основі компетенцій (competencies), 
першим кроком якого є визначення (загальних) компетенцій, якими повинні 
володіти усі керівники на державній службі. Компетенції є комплексною 
динамічною характеристикою — як опис вимог щодо ефективної поведінки на 
посаді чи групі посад, який включає не лише знання та навички, а також 
дотримання певних цінностей і підходів, особисте ставлення та особисті якості 
— які державні службовці мають демонструвати у поведінці при виконанні 
службових обов’язків для досягнення успішних результатів. 

Документи, які визначають компетенції державних службовців, існують у 
більшості розвинених країн, в ЄС — як на наднаціональному рівні — 
компетенції лідерства для європейських лідерів, так і на рівні окремих країн-
членів ЄС. 

В одних країнах усі групи компетенцій для керівників називають 
компетенціями лідерства; інколи їх просто називають компетенціями 
керівників, профілями чи моделями компетенцій тощо. У інших країнах серед 
груп основних компетенцій керівників виокремлюють одну, яку називають 
лідерство, і пов’язують її з управлінням людськими ресурсами шляхом 
забезпечення командної роботи тощо. 

Компетенції як ключові характеристики поведінки, яка очікується при 
виконанні службових обов’язків, оцінюються при наборі, просуванні, 
оцінюванні результатів щорічної діяльності; вони визначаються при плануванні 
наступності (потреб у майбутніх роботах та підготовки працівників до 
нововведень, нових видів робіт, потрібних для відомства).  

Важливим є те, що компетенції лідерства, якими повинні володіти усі 
керівники у майбутньому, мають визначатися з урахуванням бачення розвитку 
державної служби, можливу зміну ролей та виклики при запровадженні змін. 

Досвід інших країн свідчить про те, що стратегія лідерства має: 
• розроблятися з точки зору потреб уряду в цілому;
• ґрунтуватися на чіткому діагностуванні тих викликів, які існують;

враховувати наявну культуру у публічному секторі (країн визначають свої 
компетенції та стратегії на основі відповідних досліджень, які дозволяють 
врахувати національну специфіку, пріоритети та особливі виклики); 

• передбачати комплексну і тривалу підтримку задля сприяння
сталому постійному розвитку лідерства, у тому числі — навчання та розвитку 
компетенцій лідерства, оскільки будь-яка успішна стратегія розвитку лідерства 
пов’язана з культурними змінами, які потребують системних зусиль протягом 
тривалого часу. 

Важливо, що визначені компетенції слугують орієнтиром для визначення 
пріоритетів та, власне, розроблення програм навчання та розвитку. 

На основі компетенцій проводять вивчення потреб у навчанні та 
розвитку. Описи компетенцій (необхідної ефективної поведінки та ставлення) 
фактично слугують стандартом бажаного майбутнього, тому вивчення потреб 
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полягає у аналізі різниці («прогалини») між описом компетенцій та поточного 
стану.  

Важливим при цьому є те, що потреби завжди розглядаються крізь 
призму можливостей вдосконалення діяльності або підтримки діяльності в разі 
нововведень. Тобто мають значення не особисті бажання службовців, а 
потреби, пов’язані зі службовою діяльністю сьогодні чи в майбутньому.  

2. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЛІДЕРІВ ЗА УПРАВЛІННЯ ЛЮДЬМИ

Відповідальність керівників за належне управління людськими ресурсами 
вважається однією з ключових функцій лідерства на державній службі. 
Управління людьми здійснюється відповідно до стратегічних урядових 
документів, з дотриманням визначених цінностей та принципів, як-от: служіння 
громадськості, повага до людини, етика поведінки, розвиток команд, 
партнерств та мереж; забезпечення професійності державної служби шляхом 
управління на основі заслуг і здобутків та управління на основі компетенцій 
тощо. 

Керівники-лідери повинні усвідомлювати свою відповідальність за 
управління людськими ресурсами в організації та бути спроможними 
виконувати цю функцію відповідно до принципів належного врядування та 
бачення шляхів забезпечення ефективної результативної діяльності.  

Керівники-лідери повинні враховувати основні цінності та принципи 
діяльності на кожному етапі циклу управління людьми, починаючи від 
планування, набору, утримання і аж до звільнення. 

Важливо підходити стратегічно до управління людськими ресурсами. Це 
означає не лише думати про довгострокову перспективу та розвиток гарних 
робочих стосунків, але і орієнтуватися на стратегічні потреби у фахівцях 
відомства та державної служби загалом. Слід використовувати ефективні 
механізми не лише залучення нових кадрів, але і роботи з наявними ресурсами 
(завдяки ротації, просуванню тощо) та їх розвитку. Будь- які організаційні 
зміни повинні мати належну інформаційно-консультаційну підтримку для 
підготовки персоналу до нововведень та розвитку спроможності до їх 
впровадження. Необхідно забезпечувати інтегроване стратегічне планування 
людських ресурсів. 

Керівники несуть відповідальність за забезпечення відкритості, 
прозорості та справедливості процедур добору та реалізації стратегій 
утримання персоналу. Крім того, добір має здійснюватися відповідно до таких 
цінностей як доступність та репрезентативність. Дотримання принципу заслуг 
та здобутків (merit) є основним механізмом, який дозволяє реалізувати цінності 
справедливості та прозорості, оскільки передбачає набір та просування на 
основі чітких критеріїв — знань, вмінь та компетенцій, які визначаються 
заздалегідь — як необхідні вимоги для ефективної роботи на посаді. 

Серед зобов’язань керівників на державній службі стосовно управління 
людськими ресурсами (УЛР) є і забезпечення належних сприятливих умов 
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праці, здоров’я та безпеки тощо; мова як про фізичні, так і психологічні та інші 
умови, в тому числі відсутності будь-яких форм домагань, зловживань, чи 
дискримінації. Керівники відповідають за створення сприятливої організаційної 
культури шляхом підтримки постійної відкритої та двосторонньої комунікації, 
конструктивного зворотнього зв’язку, визнання внеску працівників, 
забезпечення балансу часу на роботу та приватне життя (work-life balance), 
залучення працівників, налагодження роботи команд, запобігання та управління 
конфліктами, дотримання етики поведінки, розвитку спроможності говорити 
правду керівництву тощо. Керівники повинні сприяти розвитку працівників, 
управляти знаннями на рівні відомства та, відповідно, заохочувати обмін 
досвідом. 

Так, управління діяльністю на основі її результатів, і, передусім, 
процедура щорічного оцінювання результатів діяльності службовців, 
ґрунтується на налагодженні постійної комунікації між безпосереднім 
керівником та працівником щодо основних очікуваних результатів, індикаторів 
успішної праці, обговорення результатів та шляхів вдосконалення діяльності; 
створення умов (можливостей) та надання допомоги для вдосконалення 
діяльності та розвитку тощо. 

Важливо також аналізувати наявні тенденції, динаміку та причини 
звільнення (не лише загалом в організації, але й в окремих структурних 
підрозділах), оскільки звільнення не лише впливають на інституційну пам’ять 
та управління знаннями в організації, але й також можуть свідчити про 
несприятливу організаційну культуру, проблеми в управлінні людьми, що 
потребує відповідної уваги та корекції. 

Загальною практикою у багатьох країнах є проведення анонімних 
опитувань персоналу та консультацій з кадровими підрозділами для 
оцінювання організаційної культури та надання допомоги працівникам, в тому 
числі — консультаційної підтримки керівників усіх рівнів щодо належних 
процесів та практик управління людьми. 

3. ЛІДЕРСТВО В КОМАНДІ

Робота в команді — це енергія, яка дозволяє 
звичайним людям досягати надзвичайних 
результатів. 

Ендрю Карнегі, американський 
благодійник, найбагатша 
людина світу на поч. ХХ ст. 

3.1 Залучення — необхідна умова для розвитку команди 

Може здаватися, що влада керівника над підпорядкованими йому 
працівниками є безмежною, адже він може впливати на них, використовуючи 
матеріальні, фінансові, правові (юридичні), психологічні чинники. Однак, і 
персонал своєю поведінкою та результативністю праці впливає і на організацію 
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в цілому, і на керівника. Тож, керівник залежить від підлеглих так само, як і 
підлеглі залежать від нього. Важливо, щоб влада керівника не перевищувала 
певні психологічні рамки влади підлеглих над керівниками. 

Варто враховувати один з підходів, який дозволяє краще зрозуміти 
сутність достеменного лідерства на основі розрізняння термінів «вплив», 
«влада» та «повноваження». Влада — це можливість впливу на поведінку 
інших людей; повноваження — формально санкціоноване право 
розпоряджатися ресурсами та приймати рішення в рамках цих ресурсів. 
Вплив — поведінка однієї людини, яка зумовлює зміни у поведінці інших 
людей. Наявність цих трьох характеристик не є достатньою для ефективного 
управління, адже і владу, і повноваження можна використовувати по-різному, 
впливати — також по-різному. 

Ключ до успішного лідерства сьогодні є вплив, 
не влада. 

Кенет Бленшард 
Дж. Рейвен і Б.Френч розрізняли різні інструменти влади, як-от: примус, 

для якого страх є джерелом впливу; винагорода, яка передбачає стимулювання 
тих, хто наслідує керівника (обидва інструменти працюють лише в 
короткостроковій перспективі); професійність (фаховість) у певній сфері чи 
ситуації сприяє визнанню, авторитетові керівника, але ще не гарантує 
готовності працівників йти за цим керівником; традиція або закон, який 
ґрунтується на спільності цінностей та підходів керівника та його 
послідовників; поведінка керівника, яка слугує моделлю для інших, привертає 
увагу та захоплює, спонукає йти за лідером, наслідувати його приклад. 

Не крик, але політ дикої гуски веде зграю за нею. 
Китайське прислів’я 

Лідерство — це не вроджені характеристики людини, це те, чому людина 
може навчитися, це етичний вибір, який людина робить, це ставлення до життя, 
яке людина формує. Звичайно, простору для реалізації лідерства буде більше, 
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якщо лідер матиме і владу, і повноваження, і на практиці впливатиме на інших. 
Водночас, відсутність влади чи повноважень не може зупинити лідера. Лідер, 
як і офіційно визнаний, так і неформальний, має здатність і впливає своїм 
прикладом (шляхом демонстрації належної моделі поведінки та завоювання 
прихильників). 

Більше того, лідерство — це поведінка у кожній конкретній ситуації, 
кожен може бути лідером, діяти так, як він вірить є правильним, і допомагати 
іншим приймати правильні рішення та реалізовувати їх. Часто керівники 
замислюються над питанням, як впливати на працівників, як мотивувати їх, аби 
вони діяли краще? 

Завжди робіть правильну справу. Це дасть надію 
одним і вражатиме інших. 

Марк Твен 

Цікаво, що навіть у визначенні поняття «мотиватор» йдеться не лише про 
те, що це фактор, який спонукає людей краще працювати, але і, передусім, 
впливає на позитивне ставлення до роботи. Позитивне ставлення напряму 
пов’язане з інтересами, потребами та очікуваннями працівників, які можуть 
бути різними у людей, до того ж і уявлення про необхідну якість роботи, як 
правило, відрізняються.  

Саме тому потрібен індивідуальний підхід до працівника, який, в першу 
чергу, передбачає особисту комунікацію між безпосереднім керівником та 
підпорядкованим працівником. Комунікація лідерів та їх послідовників, 
персоналу є одним з найбільших мотиваторів. Водночас, має значення не лише 
факт спілкування, але і його характер.  

Важливо враховувати, що тиск, примус є демотивуючим фактором, який є 
виправданим у крайніх випадках, наприклад, у надзвичайних ситуаціях, коли 
очевидним є систематичне грубе порушення норм чи правил. Сьогодні на 
державних службах у багатьох країнах діє правило, згідно з яким керівники в 
першу чергу повинні проводити роз’яснювальну роботу, допомагати 
працівникам, навчаючи їх (у щоденному спілкуванні, шляхом менторства та 
наставництва), заохочуючи їх розвиток та досягнення досконалих результатів 
праці.  

Важливим є однакове професійне ставлення до усіх працівників на основі 
єдиних критеріїв — професійних заслуг і здобутків, що не лише сприяє 
об’єктивності оцінок, відчуттю справедливості, але і розвитку умов, в яких 
заохочується дотримання єдиних «правил гри» та повної віддачі. 

Однією з сучасних управлінських тенденцій є впровадження оплати праці 
залежно від результатів роботи. Водночас, фахівці розходяться в оцінках 
ефективності та дієвості такої політики. Зрозуміло, що гарна професійна робота 
має належним чином оплачуватися — це є одним з факторів створення 
конкурентоспроможного місця праці. Працівникам, які найкраще працюють, 
результатами щорічного оцінювання результатів діяльності виплачуються 
відповідні премії. Однак, важливо визнавати той факт, що матеріальні чи 
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фінансові стимули не можна розглядати як головні фактори мотивації, адже 
вони не зачіпають серця, не надихають на постійний розвиток та 
вдосконалення.  

Слід пам’ятати, що інколи подяка важить більше матеріальних цінностей; 
необхідно задовольняти потреби людей у досягненні, визнанні, особистій 
відповідальності, зростанні, просуванні та враховувати інші фактори, що 
пов’язані з самовираженням особистості через роботу, й відповідно, 
створювати сприятливі у мови праці для цього. 

Сприятливі умови праці включають як фізичні, 
так і психологічні складові: 

 сприяння розвитку та підтримка гарних робочих стосунків;
 двостороння комунікація: регулярні особисті зустрічі та наради для

поширення інформації та діалогу з працівниками;
 відкритість, прозорість, справедливість, відсутність будь-яких форм

домагань та зловживань;
 визнання та заохочення результативної діяльності;
 можливості, допомога для вдосконалення діяльності та розвитку;
 баланс часу на роботу та приватне життя (work-life balance);
 залучення працівників.

Сьогодні фахівці говорять не стільки про мотивування, скільки про 
залучення персоналу та усіх зацікавлених сторін.  

Залучення (engagement) — більше, ніж мотивування, більше, ніж просто 
участь, це створення умов, в яких працівники відіграють активну (ініціативну) 
роль, визнаючи цінності організації, відчуваючи свою причетність до спільної 
справи, усвідомлюючи свою відповідальність і свій вплив на діяльність 
організації. 

Люди, які відчувають натхнення, причетність — працюють довше, 
більше, краще, швидше та з ентузіазмом, про який ані керівники, ані вони самі 
навіть і не думали. 

На кожній посаді є уявлення про певний стандарт поведінки та 
діяльності. Але якість роботи вимірюється не просто як гарна, чи погана. Що 
відбувається, коли працівники не відповідають нашим вимогам та очікуванням, 
працюють нижче цього рівня? Ми бачимо затримки або відсутність особливих 
зусиль, низький рівень енергії та зацікавленості, низькі/незадовільні результати 
діяльності. Працівники можуть працювати на рівні формальної відповідності, 
на рівні вимог, але ми маємо посередні результати діяльності, низький або 
середній рівень енергії, посередню або мінімальну підтримку, мінімальні 
зусилля, оскільки немає особливої зацікавленості. Лише коли працівники 
залучені, коли вони віддані своїй справі, вони працюють з максимальним 
ентузіазмом, показують високий рівень енергії, підтримку та бездоганні 
результати діяльності, перевищують очікування щодо роботи.  

Функція лідерства — розвивати 
лідерів, а не послідовників. 

Ральф Недер 
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І якщо керівництво прагне розпочати справжній процес змін, постійно 
вдосконалювати діяльність організації, то йому потрібна повна підтримка 
працівників, зацікавлених сторін, інакше зміни приречені на провал. 

Результат впливу лідера — залучення. Керівник може створювати 
умови для того, щоб зростала зацікавленість та залучення. Лідер є ініціативним, 
заохочуючим, «захоплюючим», він піклується про людей, допомагає їм 
працювати якнайкраще. 

Лідерство — це не магнетична особистість, бо така людина може бути 
просто гарним промовцем. Лідерство — не про те, як заводять друзів 
та впливають на людей — це лестощі. Лідерство — це підняття бачення 
особи до вищих висот, підвищення результативності діяльності до вищих 
стандартів, розвиток особистості, долаючи межі звичайних обмежень. 

Пітер Дракер 

Необхідно враховувати десять ключових факторів, які сприяють 
залученню (визначені за результатами дослідженням Девіда Зусмана):  

• уповноваження або свобода дій в рамках сфери відповідальності
(відповідальність у певній сфері без потреби постійного
погоджування дій);

• визнання та винагородження успішної діяльності (офіційне та
неформальне, в тому числі публічно);

• комунікація (заохочення спілкування, обміну думками, регулярні
та відкриті консультації; інформування керівництвом);

• кар’єрний та професійний розвиток (можливості для навчання та
розвитку, механізми підтримки, обговорення очікувань щодо
кар’єри та просування);

• розвиток мережі (створення та культивація можливостей для
розвитку партнерств, консультування, обміну знаннями та
досвідом; розвиток гарних міжособистісних зв’язків та клімату);

• розвиток гарних стосунків (розвиток та підтримка здорових
робочих стосунків, піклування, зв’язок та соціалізація);

• чітке бачення (чіткі очікування щодо роботи та її зв’язку із
баченням, місією, мандатом, цілями відомства та структурного
підрозділу);

• значимий внесок (забезпечення можливостей для того, щоб робота
була пов’язана із відчуттям досягнень, а також із власними
інтересами, преференціями та сильними сторонами і особистими
цінностями).

Тож, найкращі процеси взаємодії включають: нові зв’язки, важливі для 
роботи, визнання спільних цілей, демонстрацію поваги, інвестиції, які 
охоплюють кожного (навчання та розвиток), допомагаючи генерувати 
позитивну енергію та надії. Важливо, щоб люди інвестували один в одного, 
прагнули постійного вдосконалення, і лідери повинні спонукати до цього. 
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Щоденно від керівника-лідера, у якій би формі це не проявлялося, має йти і 
посилюватися повідомлення — «ваша роль має значення», «ваш внесок є 
важливим». 

Лідер формує бачення та робить його спільним, 
що дає людям сенс їхньої роботи. 

Чарльз Хенді 

Тому фахівці підкреслюють важливість нової якості комунікації на 
роботі, яка заохочує залучення — небайдужість кожного, відданість, прагнення 
вдосконалень та генерування нових творчих підходів, інновацій зарази 
спільного блага. Так, один з успішних керівників однієї з провідних корпорацій 
зазначав, що все, що він робить — веде спілкування, постійно підштовхує 
людей у ситуації, які наснажують їх кидати виклик поточному спілкуванню та 
виходу за його межі до більш продуктивної комунікації.  

Як зазначає Розабет Кантер, нова якість комунікації виникає тоді, коли 
треба розв’язувати нові критичні проблеми. Мова не про «обсяг» 
відповідальність чи терміни виконання робіт. Важлива робота має чітке 
стратегічне значення, вона має значення для кожного та дає шанс для тих, хто 
бачить, коли їхні зусилля можуть змінити ситуацію.  

Розвиток та роз’яснення бачення, шляхів його досягнення командою має 
бути пріоритетним. Бачення має пояснювати і нагадувати, чому Ви працюєте та 
на які результати очікуєте. Необхідно сприяти відчуттю причетності до 
спільної справи, залучати команду, зацікавлених сторін до розробки планів 
досягнення цілей. Керівники повинні заохочувати, надихати власним 
прикладом. Вони самі повинні чітко усвідомлювати цінності спільної 
діяльності та бути їм відданими.  

По-перше, керівники повинні ділитися інформацією, говорити про те, що 
відбувається, відкрито, чітко і вчасно. Інформація, що надходить від вищого 
керівництва, має бути важливою та значущою для командних зусиль. По-друге, 
вони мають ділитися досвідом, як власних успіхів, так і помилок, винесених 
уроків; допомагати іншим розкривати їхні найсильніші сторони. Треба вміти 
фокусувати увагу на цілях та мріях інших людей — говорити з ними, 
вислуховувати, підтримувати. По-третє, важливо визнавати і винагороджувати 
чесну комунікацію, і, по-четверте, розвивати і заохочувати розвиток партнерств 
всередині організації. 

Основні принципи лідерства на основі співпраці: 
• надихати на відданість та діяльність; переконувати людей, що

можна щось зробити, а не вказувати «що» треба зробити чи робити це замість 
них;  

• бути колегою (по команді), особливо при розв’язанні проблем;
• забезпечувати широке залучення;
• підтримувати надію та участь.

Керівники зобов’язані підтримувати розвиток залучення як основи 
співпраці, що вимагає довіри, орієнтації на спільні цілі, відданості, 
співвідповідальності. Залученість дозволяє формувати спільність, яка є 



15 

основою для злагодженої роботи організації, для розвитку та підтримки роботи 
команди, в якій впевненість один у одному зміцнює спроможність перемагати, 
втілювати зміни в життя, реалізовувати бачення та досягати ключових цілей. 
Перемоги надихають. Визнання внеску — заохочує. І з кожним успішно 
завершеним проектом, завданням організація стає місцем, куди люди хочуть 
приходити на роботу та «створювати перемоги». 

3.2 Характеристики команди 

Сьогодні нікого не здивуєш тезою про важливість ефективної роботи 
команд. Це найлегше уявити у спорті, в політиці, у бізнесі. Так, у Північній 
Америці біля 80% найбільших та найуспішніших корпорацій (так звані 
«Fortune1000 companies») використовують роботу команд для вдосконалення 
продуктивності, якості та мотивації.  

Важливо враховувати, що забезпечення командної роботи є однією з 
цінностей та відповідальністю керівників на державній службі багатьох 
розвинених країн. Говорять про команду як в широкому розумінні (як 
характеристику організаційної культури, характер стосунків усіх тих, хто 
працює в організації тощо), так і у вузькому, коли йдеться про конкретну групу 
осіб, до якої входить керівник та безпосередньо підпорядковані йому 
працівники. Програмний менеджмент, який застосовується на державних 
службах, також передбачає створення спеціальних команд для впровадження 
тієї, чи іншої програми (проекту), і не обов’язково команда прив’язана до 
якогось структурного підрозділу. Робочі групи, у тому числі і міжвідомчі, 
також можуть працювати як команди.  

Процес лідерства є двостороннім, він передбачає обмін цінностями, 
очікуваннями, емоціями, енергетикою тощо між лідером і послідовниками. 
Лідер несе відповідальність за розвиток команди і себе в команді, саме це є 
шляхом вдосконалення та досягнення інноваційних результатів. Лідерство та 
команда є взаємопов’язаними, взаємозалежними, вони як дві сторони однієї 
медалі. Лідер завжди в команді і залежить від команди, він є одним з її членів. 
Команда є тим містком, що поєднує лідера та широкий загал послідовників.  

Робота команди — це спроможність працювати 
разом на шляху до спільного бачення. Це здатність 
спрямовувати особисті чесноти на досягнення цілей. 

Ендрю Карнегі 

Основні характеристики команд, згідно із дослідженням Катценбаха і 
Сміта з Гарвардської бізнес школи, є такими:  

• відчуття, усвідомлення спільної мети;
• вироблення спільних підходів разом;
• співвідповідальність (взаємна підзвітність);
• взаємодоповнюючі навички;
• невеличкий розмір (до 25 осіб, оптимально — 8–10).
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Тож, команда є згуртованою спільнотою, особливою групою осіб, 
відданою певним спільним цінностям, об’єднаною навколо спільної мети, 
передбачає взаємодію та підтримку всіх членів, які генерують спільну 
спроможність до втілення змін в життя та досягнення необхідних результатів.  

«Один у полі не воїн», «одна голова — добре, а дві — краще» — ці 
прислів’я якнайкраще характеризують потенційне значення командної роботи. 
Дослідження свідчать, що внесок команди з точки зору навичок, позицій та 
досвіду є більшим, ніж внесок окремих осіб; результати, що досягаються 
командою, значно перевищують результати, які б досягалися її членами 
одноосібно.  

Лідерство — це не особа чи посада. Це комплекс 
моральних стосунків між людьми, що ґрунтується на 
довірі, обов’язку, відданості, емоціях та спільному баченні блага. 

Джоан К’юла 

Лише цінності, мета, принципи діяльності є, так би мовити, однаковими в 
групі, натомість, члени команди можуть суттєво відрізнятися один від одного, 
як з точки зору демографічних характеристик, так і знань, вмінь, компетенцій, 
психологічних характеристик тощо. Важливо, аби здібності та навички членів 
команд були взаємодоповнюючими. Команда, що має у своєму складі осіб з 
різною підготовкою, компетенціями, є більш озброєною до вирішення 
різноманітних питань та розв’язання проблем на її шляху. Так само, чим більше 
можливих поглядів на світ, тим краще його картину ми можемо уявляти; різні 
підходи та погляди дозволяють збалансувати крайні позиції, слабкості, та 
врахувати те, що ми можемо не помічати через особистісні (свідомі та 
несвідомі) преференції, ментальні моделі.  

Важливо, аби команда мала відповідні повноваження і могла діяти, 
впроваджувати зміни (долаючи опір застарілої організаційної культури). Крім 
того, підірвати діяльність команди можуть такі п’ять ключових проблем, 
виокремлених Патріком Ленціоні, як-от: відсутність довіри, острах конфліктів, 
уникнення підзвітності (відповідальності) та неуважність до результатів.  

Не усі групи осіб можуть вважатися і бути командами. Команда — це 
спосіб взаємодії осіб між собою, характеристика комунікації в групі. 
Співпраця і команда це не просто обмін знаннями та інформацією, не просто 
стосунки — це процес спільного пошуку та визнання цінностей, бачення та 
стратегії діяльності, правил взаємодії. Команда — це співіснування та 
співпраця на основі близькості, поваги, довіри, причетності, відданості, 
спільності, взаємності, підтримки.  

Якщо спитати людину, яка мала досвід роботи в гарній команді, 
розказати про це, то, відповіді включатимуть згадки про стосунки у команді, 
довіру, прийняття, синергію та результати. Члени команди відчувають все 
особисто, відчувають енергійну залученість, пристрасність, піднесення, бо 
вірять в те, що роблять, визнають складності й проблеми, але докладають 
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максимальних зусиль, аби їх подолати, відчувають взаємопідтримку, свій вплив 
та цінують результати праці. 

У команді усі її члени є однаково важливими, хоча можуть виконувати 
різні функції та ролі. Вони підтримують один одного, в тому числі і лідера, і 
діють як лідери. У команді кожен розуміє свій та інших внесок, де кожен 
відповідає особисто і відчуває спільну відповідальність. Команда діє на основі 
відчуття певної близькості.  

Близькість в команді передбачає знання людини в особистісному плані, 
важливо знати, якою є людина, а не її посада чи роль. Команда — це повага до 
особистої точки зори та підтримка постійного діалогу для вироблення 
спільних рішень. У команді кожен має можливості висловлювати свою точку 
зору і брати участь в обговоренні ідей інших членів команди. Вони готові і 
говорять відкрито про те, у що вони (як лідери) вірять, що відчувають, що 
думають і ким хочуть бути.  

Команда — це безпечний простір, в якому відбувається та 
заохочується вільний обмін ідеями, почуттями, емоціями, в якому люди 
розкриваються і підтримують один одного.  

Звичайно, такий діалог потребує розвитку емоційного інтелекту, але 
робота в команді, розвиток особистої відповідальності та відчуття спільності, 
саме і сприяють його розвитку. Важливо, що на робочому місці можуть бути 
висловлені та стати корисними багато емоцій, таких, як, наприклад, почуття 
турботи, взаємної поваги. 

Коли люди знають один одного і розвинули почуття близькості, вони 
працюють більш скоординовано, швидше, легше вирішують проблемні питання 
і мають більше шансів уникнути помилок через недомовки, непорозуміння в 
нюансах, приховування проблемних моментів. Натомість, без такої близькості 
виникає більше ризиків для роботи, витрачається більше часу; люди роблять 
непотрібні рухи, захищаючи себе і менше думаючи про спільну справу.  

Більше того, близькість і довіра у команді створюють умови для 
підтримки складних рішень у складні часи. Оскільки вони потребують 
відданості та відповідальності, особливо тих, на кого впливатимуть рішення. 
Цьому сприяє почуття спільності цілей, коли не домінують жодні індивідуальні 
інтереси; коли є відкрита комунікація, інформація є чіткою, повною, вчасною, 
коли усі знають довгострокові наслідки. Команда несе спільну відповідальність 
за свої дії. І навіть коли рішення приймаються індивідуально, вони 
приймаються з повним усвідомленням спільної мети, того, що «МИ» думаємо 
та відчуваємо.  

Тож, дієві команди, які генерують інновації та досягають високих 
результатів, передусім, заохочують людей висловлювати їхні відмінні думки, 
застереження, турботи, говорити правду, оскільки це є виявом відданості та 
віри у правильність обраного шляху, визначеного бачення, яке є важливими для 
всіх і кожного, для усіх членів команди. До того ж, критичність є своєрідним 
«контролем якості». Різні точки зору допомагають перевіряти правильність 
поступу та не відриватися лідеру від реальності. 
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3.3 Стадії розвитку команди та ситуативний підхід 

Прийти разом — це початок, бути разом — це прогрес, 
працювати разом — це успіх. 

Генрі Форд 

Так чи інакше, будь-яка команда потребує часу для свого становлення, 
часу для того, щоб її члени змогли навчитися і призвичаїтися працювати разом. 
Це правило стосується і будь-якої наради чи перемовин; ефективна комунікація 
між групою осіб можлива за умови налагодження певних робочих стосунків, 
налаштування на спільність (спільну мету), взаємну довіру, які потребують 
часу. Залежно від ситуації тривалість цього періоду може бути різною, але 
логіка налагодження ефективної взаємодії є типовою: від встановлення 
контакту, налагодження певних правил взаємодії, в тому числі визначення 
спільних точок дотику, розвитку довіри, — до спільного пошуку оптимальних 
рішень. 

Команда це група людей, яка з часом посилює свою спроможність та 
результативність. Люди в команді змінюються, як правило, значною мірою 
завдяки досвіду, досвіду співпраці. Існує суттєвий цикл навчання, який 
проходять члени групи після того, як в неї потрапляють — вони вчаться 
працювати разом, створюють значення цього поняття «разом», яке залежить від 
вироблення спільної мети, спільного бачення, спільних правил взаємодії, 
вчаться один від одного, та навчають і підтримують один одного. Тому дуже 
важливо, аби лідер залучав людей до співпраці, розвитку конструктивного 
процесу побудови консенсусу, взаємозбагачення, виходу за межі власних 
інтересів та прагнення кращих спільних результатів. Будь-яка група є мережею 
спілкування. Спілкування дозволяє зрозуміти, хто як мислить, хто про що 
думає, аби думати разом. Характер і результат цього спілкування суттєво 
змінюються залежно від ролі керівника, від лідера та рівня розвитку команди. 

Брюс Такмен, психолог Прінстонського університету (США), вперше у 
1965 році описав чотири основні стадії розвитку команди, а у 70-тих роках він 
також додав п’ятий етап (ці стадії розвитку команд були підтверджені 
дослідженнями інших фахівців у 80-тих та 90-тих роках): 1) формування, 2) 
шторм, 3) нормалізація, 4) результативна діяльність та 5) роз’єднання (смуток). 
Важливо, що для того, аби стати максимально дієвою, команда має пройти весь 
цей шлях розвитку. 

Стадії розвитку команди (Б. Такмен) 
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На першій стадії «Формування» відбувається знайомство, члени групи, 
так би мовити, приглядаються один до одного. Поведінкою людей керує 
бажання бути прийнятими іншими та уникнути дискусії або конфліктів, вони 
збирають інформацію і враження один про одного, а також про масштаби 
завдання та підхід до його виконання. При цьому, члени групи зосереджуються 
на загальних речах і ще не до кінця розуміють свої ролі та обов’язки, вони 
оцінюють толерантність системи та лідера (межі дозволеного). Перебування на 
даній стадії є відносно комфортним, але уникнення конфліктів та загроз 
означає, що насправді серйозної роботи та викликівще не було. 

Друга стадія «Шторм» (або «близький бій») пов’язана з початком 
серйозної роботи, потребою вирішувати важливі питання, які потребують 
взаємодії, але не всі можуть бути готовими до цього, у кожного може бути своє 
бачення потреб та шляхів вирішення проблем. У групі існує ще чимало не 
з’ясованих речей. Тому рішення приймаються нелегко, члени групи 
намагаються конкурувати між собою, виникають непорозуміння, 
неузгодженості, і навіть конфлікти — як щодо діяльності групи як такої, так і 
ролей та обов’язків усередині групи. Група на практиці шукає правила та 
процедури взаємодії. 

Під час третьої стадії «Нормалізація» у групі встановлюються «правила 
залучення», а також узгоджуються та уточнюються завдання та обов’язки. 
Завдяки попереднім дискусіям члени команди тепер краще розуміють один 
одного і знають навички та досвід колег; вони слухають, цінують та 
підтримують один одного, з увагою розглядають різні точки зору. Члени групи 
відчувають себе частиною згуртованої ефективної єдиної команди. Оскільки до 
того, як досягнути цієї стадії, членам команди довелося багато працювати, вони 
можуть опиратися будь-якому тиску змін, особливо ззовні, захищаючи єдність 
команди. Серйозні рішення приймаються за згодою групи, незначні — 
делегуються окремим особам чи меншим групам. 

Пік розвитку — четверта стадія «Результативна діяльність», коли 
результати команди є якісними та перевищують результати індивідуальної 
роботи. Але не всі групи її досягають. Цей етап характеризується 
взаємозалежністю та гнучкістю, усі знають один одного настільки добре, щоб 
працювати разом, і довіряють один одному настільки, щоб дозволяти діяти 
самостійно. Ролі та обов’язки змінюються відповідно до потреб майже 
непомітно, всі члени команди в однаковій мірі орієнтовані на людей та на 
досягнення мети і глобальні цілі. Високий рівень комфорту дозволяє 
спрямовувати усю енергію команди на виконання мети та завдання. 

Керівники мають враховувати цю логіку формування команди, розуміючи 
мотиви діяльності людей та сприяючи налагодженню командної роботи. Тому 
акценти в діяльності керівника можуть змінюватися залежно від потреб, стадії 
розвитку команди, рівня готовності групи до спільної діяльності (бажання та 
спроможності). При цьому, у керівника завжди є дві мети — орієнтація на 
досягнення цілей діяльності та орієнтація на розбудову дієвих стосунків, 
розвиток взаємної довіри та відповідальності. 



20 

У літературі можна зустріти різні назви тих підходів, які повинні 
враховувати керівники під час роботи команди, і акценти можуть бути дещо 
різними. Так, для Такмена це скеровування, наставництво, нормалізація та 
делегування, а відповідно до теорії ситуативного управління Херсі та Бланшара 
(Hersey and Blanchard) це стратегії «говорити», «продавати», «брати участь» та 
«делегувати». 

Так, на стадії «Формування»існує велика залежність від керівника, він 
повинен скеровувати (direct) діяльність, давати відповідні настанови, 
визначати бачення, мету діяльності, цілі, розподіляти завдання; він має бути 
готовим надавати багато інформації та відповідати на запитання, активно 
демонструвати свою залученість. Теорія ситуативного лідерства акцентує, що 
на цьому етапі важливо «говорити» про обов’язки, про те, що, як, коли і де має 
бути виконано. 

Стратегії діяльності керівника на різних стадіях розвитку команди 

На стадії «Зіткнення» важливо, щоб керівник був наставником, 
консультував працівників, підтримував фокус на цілях, управляв конфліктами, 
сприяв досягненню домовленостей між членами групами та заохочував 
співпрацю. Відповідно до теорії ситуативного лідерства на цьому етапі 
«продажу» як обґрунтованого переконання (selling) керівник продовжує давати 
настанови щодо напряму діяльності, втім головне завдання — надавати 
психологічну підтримку, яка дозволить зацікавити та залучити членів команди 
до спільної діяльності, визнавати їх внесок. 

На стадії «Нормалізації» керівнику можна вже менше хвилюватися щодо 
завдань та результатів, натомість важливо прислухатися, підтримувати належну 
взаємодію в команді (увага до процесів та стилю роботи), заохочувати участь 
кожного, співпрацю та ініціативу, фасилітувати обговорення, давати більше 
можливостей для самостійної діяльності, уповноважувати (enable). 

На стадії «Результативної діяльності» — керівник делегує, спостерігає, 
наглядає (overseе) за роботою, але не контролює. Команда не потребує 
інструкцій чи допомоги, їй потрібні нові самостійні завдання. Від лідера 
чекають нових проектів. Лідер підтримує працівників як ментор, сприяючи їх 
подальшому розвитку. 

На стадії «Розпуску» (termination, adjourning) важливо визнавати та бути 
уважним до почуттів людей, оскільки члени команди можуть відчувати себе 
незахищеними, «сумувати» за своєю командою та минулими досягненнями. Ця 
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стадія може починатися до власне закінчення діяльності команди після 
«оголошення перерви», це стадія визнання «вимкнення світла». На цій стадії 
важливою є підтримка керівника, «святкування досягнень », збереження 
близькості між членами команди, включаючи керівника. 

Вищезазначену схему також можна зустріти і в іншому вигляді, що 
показує залежність використання ситуативних управлінських підходів залежно 
від двох ключових показників — рівня бажання членів групи та спроможності 
членів групи. 

Підхід скеровування («говорити», одностороння комунікація, ініціатива у 
керівника) є доречним, коли працівникам не вистачає певних навичок, досвіду 
та вони не є готовими та/або не відчувають потреби, не бажають виконувати 
нові для них ролі та брати за них відповідальність.  

Бажання та спроможність — фактори для вибору стратегій впливу 

Наставництво керівника («продаж ідей») є доцільним в ситуації, коли 
працівники бажають працювати, виконувати нову роботу, втім їм ще бракує 
певних знань, навичок тощо. На цьому рівні вже є потрібною двостороння 
комунікація, хоча ініціатива в більшій мірі належить керівникові. Підтримка 
або участь керівника є важливою в тих ситуаціях, коли працівники вже 
спроможні виконувати нові ролі та завдання, мають достатньо досвіду, але їм 
ще може бракувати впевненості. Керівник має прислухатися, використовувати 
усі можливості двосторонньої комунікації та зворотнього зв’язку для 
мотивування та посилення впевненості працівників. Делегування можливе за 
умов, коли працівники мають досвід, спроможність, відданість справі та готові 
брати відповідальність за дії.  

Лідер розвиває компетенцію та відданість своїх 
людей так, що вони стають спроможними самі себе 
мотивувати і вже не потребують від інших спрямування 
та настанов.

Пол Херсі 

На цьому рівні обидві сторони мають рівні можливості для підтримки 
двосторонньої комунікації, причому ініціативи можуть виходити і від команди. 
Керівник визнає внесок працівників та стимулює їх подальший розвиток. Це 
стадія повноцінного залучення. 
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Один з пітчерів бейсбольної команди Чікаго (Chicago Cubs), говорячи про 
менеджера команди Дасті Бейкера, наголошував, що для того, аби команда була 
успішною, необхідно мати багато позитивної енергії, потрібним є лідер, який 
піклується, який поруч, який підказує, наснажує, заохочує, який прагне, щоб 
кожен досягнув успіху й усі були учасниками «великої» гри. 

Управління відповідно до ситуації вимагає від керівника: 
• по-перше, визначити нагальні питання — пріоритети;
• по-друге, проаналізувати рівень готовності групи (бажання, відданість,

спроможність та компетентність), рівень розвитку команди;
• і вже залежно від цих показників, визначати зони особливої уваги та

планувати свої стратегії діяльності.
Ситуативність управління свідчить про те, що підходи керівника до 

управління позначаються на результативності діяльності групи. 
Використовуючи управлінські підходи залежно від потреб групи керівник 
допомагає розвиватися групі, залучає працівників і створює умови, в яких 
кожен може розкритися та максимізувати свій внесок. Домінування 
директивного підходу (скеровування) може означати надмірну орієнтацію на 
завдання та недооцінку людського фактору та динаміки взаємодії у групі, що 
може призвести до руйнації або унеможливлення розвитку команди та 
погіршення результативності праці в довгостроковій перспективі. 

Лідерство — це вибір і спроможність людини, це ставлення до людей та 
визнання іншими. Це двосторонній і взаємозалежний процес. Якщо керівник 
покладається на примус, скеровування, інструктування, він не сприяє ані 
створенню команди, ані становленню себе як лідера. Тривала затримка на 
першому етапі розвитку команди може свідчити про некомпетентність 
керівництва, про неправильно підібраний склад групи, незабезпеченість умов 
для розвитку групи. На цій стадії складно, або майже неможливо розвинути 
спів-відповідальність, відданість, почуття причетності та довіру, що, зрештою, 
призводить до неефективної діяльності та втрат. 

Будь-яке абсолютизування орієнтації керівника на виконання завдань або 
стосунків та ігнорування внутрішніх та зовнішніх обставин, контексту, 
викликів може спричинити серйозні проблеми. Так, наприклад, при тому, що 
керівник, який орієнтується на виконання завдань, може виглядати рішучим, 
прямим, готовим до дій та просування вперед, водночас, в разі надмірного 
захоплення орієнтацією на завдання, він може бути занадто агресивним, 
жорстким, складним для розуміння, самовпевненим, такий керівник може 
домінувати у розмові та занадто зосереджуватися на пошуку швидких рішень. 
Натомість, лідер, який орієнтується на розвиток стосунків, — є уважним до 
людей, демонструє емпатію (співпереживання), об’єднує та підтримує інших. 
Водночас, в разі некритичного «перебільшення» такої установки, він може 
виглядати нерішучим, ненаполегливим, непрямим, занадто поступливим, бо 
може уникати (не помічати) проблеми задля уявної гармонії, та, у разі 
надмірної близькості, може мати проблеми з висловленням критичних 
міркувань, зауважень тощо. 
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Тож, керівник має враховувати у своїй діяльності усі виклики і 
орієнтуватися як на виконання завдань, так і на розвиток стосунків. Водночас, 
співвідношення уваги до цих аспектів може дещо різнитися залежно від 
ситуації. Ситуативне управління — це не те, що керівник робить з підлеглими, 
а те, що керівник та працівники роблять разом, це шлях побудови такої 
команди, в якій у кожного своя функція, свої ролі та обов’язки, але яка є 
єдиним цілим, спільно вирішує проблеми, залежно від ситуації, наявних потреб 
та пріоритетів. 

Аналіз стадій розвитку команд та концепція ситуативного управління 
свідчать про те, що керівник-лідер має бути гнучким, уважним до потреб тих, з 
ким він працює та спроможним до взаємодії і розвитку партнерств. Керівник 
відповідає не лише за формування команди, підбір людей, які можуть 
працювати разом, і навички яких потрібні для досягнення цілей, але і за 
розвиток команди, який є постійним процесом співпраці, що потребує зусиль і 
віддачі кожного, і в першу чергу, керівника. 

Лідер має слідкувати за дотриманням пріоритетів, рухом у правильному 
напрямі, досягненням ключових цілей, але не може нехтувати питаннями 
стосунків, відносин, налагодження дієвої взаємодії в колективі. Організаційна 
культура має бути сприятливою для результативної діяльності — тож взаємодія 
має ґрунтуватися на принципах лідерства — відданості спільній справі, 
спільним цінностям, співпраці на основі взаємної довіри, взаємопідтримки та 
спів-відповідальності. Треба пам’ятати, що найкращі (дієві, потужні) команди 
стали результатом спільної діяльності членів групи, у тому числі лідерів, 
впродовж певного часу, який вони проходили разом, і навчалися діяти разом. 

4. ЕМОЦІЙНИЙ ІНТЕЛЕКТ — СТРАТЕГІЧНИЙ ВАЖІЛЬ ЛІДЕРСТВА

Не подавляти наші почуття і не бути у їх 
полоні,  але розуміти їх — ось мистецтво. 

Джек Корнфілд, 
американський письменник, психіатр 

На початку ХХ століття було запроваджено тести IQ (інтелектуальна 
квота) — вимірювання коефіцієнту розумових здібностей людей. США 
пережило справжню тестоманію на IQ — за цими тестами приймали на роботу, 
на навчання, на службу в армії. Проте згодом виявилося, що лише 9,5 % 
населення землі показують високі показники IQ. Більше того, було виявлено, 
що показник «високого інтелекту» не є показником успішності на роботі чи у 
навчанні. Спочатку вчені Гарвардського університету, а, пізніше, і 
Стенфордського університету, визначили, що значення IQ для досягнення 
успіху становить не більше 20%. Було також з’ясовано, що у людей з високим 
IQ показники тестів значно погіршуються, коли вони знають, що від цього 
випробовування залежить їхня доля. А той, хто є більш байдужим може 
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набрати максимум балів під час тестування, обходячи більш інтелектуальних 
суперників. 

Сьогодні тестування IQ втратило свою значущість, фахівці вважають, що 
чим вище посада, тим менше можна покладатися на IQ тести. Натомість 
важливішими визнаються інші фактори, зокрема, емоційний інтелект. 
Справжній успіх залежить від емоційного інтелекту (ЕQ) — тобто показника 
високого рівня розуміння себе, здатності слухати і розуміти іншихлюдей, 
передбачати їхню поведінку, контролювати свої та чужі емоції, вміння 
приймати правильне рішення, впливати, формувати та мотивувати команду на 
досягнення мети тощо. 

Емоційний інтелект — це: 
 набір некогнітивних здібностей, компетенцій та навичок, пов’язаних із

соціальними, емоційними й персональними та пов’язаними з виживанням
спроможностями, які впливають на здатність людини справлятися з
вимогами і тиском зовнішнього середовища (Рувен Бар-Он);

 здатність розуміти власні почуття та почуття інших людей, самому себе
мотивувати, повністю керувати емоціями (Д.Голмен);

 здатність відслідковувати свої та інших людей почуття та емоції,
розрізняти їх та використовувати для скеровування думок та дій (Саловей та
Мейер).

Увагу вивченню емоційного інтелекту почали приділяти у другій 
половині ХХ століття, хоча і до того різні фахівці наголошувати на важливості 
врахування емоційної складової в управлінні та впливу почуттів на поведінку 
людини. 

Керуйте своїми почуттями, якщо хочете, щоб вони Вами не керували. 
Publius Syrus, 100 р. до Р. Х. 

Фахівці наголошують, що емоційний інтелект є важливим джерелом 
інформації, необхідної для успішної поведінки та досягнення високих 
результатів. 

По-перше, необхідно визнавати та розуміти емоції, що включає 
виявлення, сприйняття, визначення, впізнавання та опис їх розвитку, 
взаємозв’язку емоцій, їхніх найменших відмінностей. По-друге, необхідно 
контролювати емоції (регулювати, стримувати тощо) і зрештою, це дозволяє 
використовувати емоції — управляти своїми емоціями, використовуючи їх 
заради досягнення цілей, посилюючи сприйняття та зацікавленість за рахунок 
емоцій; враховувати власний настрій для кращого виконання завдань. 

Увага до своїх емоцій та емоцій інших людей, їх розуміння, а також 
контроль своїх емоцій, стримування негативних і використання позитивних 
емоцій, враховуючи настрої інших людей, дозволяє розвивати ефективні 
соціальні навички, навички комунікації та взаємодії, що уможливлює 
позитивний вплив на інших, полегшення ведення змін та досягнення цілей. 
Наведена нижче схема демонструє важливість двох факторів: обізнаності та 
дій, як по відношенню до себе, так і разом з іншими. 
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Важливо враховувати основні складові емоційного інтелекту. Бар-Он 
виокремив 15 складових емоційного інтелекту, які можна згрупувати у 5 
блоків: 

• внутрішнє «Я»(емоційна самосвідомість, асертивність, самоповага
та увага до власних інтересів, самоактуалізація та незалежність); 

• міжособистісна сфера (міжособові стосунки, емпатія
(співпереживання) та соціальна відповідальність); 

• адаптивність (розв’язання проблем, гнучкість та реалізм);
• управління стресом (толерантність до стресу — стресостійкість та

контроль імпульсів); 
• загальна налаштованість, настрій (оптимізм та почуття щастя).
Емоційна самосвідомість — здатність розпізнавати та зрозуміти свої 

почуття й емоції, розрізняти їх та знати, що і чому спричиняє їх виникнення.  
Асертивність — здатність виражати почуття, переконання та думки, а 

також конструктивно відстоювати їх.  
Самоповага та увага до власних інтересів — здатність зрозуміти себе, 

поважати та прийняти себе, в тому числі позитивні та негативні аспекти, а 
також власні обмеження.  

Самоактуалізація — спроможність реалізовувати власний потенціал та 
прагнути займатися улюбленою справою та насолоджуватися тим, що робиш. 

Незалежність — здатність покладатися на власні сили та самостійно 
мислити й спрямовувати власні дії, не мати емоційної залежності; незалежні 
особистості можуть питати та враховувати поради інших, але вонирідко 
залежать від інших людей під час прийняття важливих рішень або діяльності. 

Міжособистісні відносини — спроможність встановлювати та 
підтримувати взаємовигідні відносини, які характеризуються близькістю, 
вираженням й відчуттям прив’язаності. 

Емпатія — здатність бути уважним, розуміти та цінувати почуття інших; 
задність «читати емоції» інших людей. 

Соціальна відповідальність — здатність проявити себе як 
конструктивного члена соціальної групи, здатного до співпраці та такого, що 
робить внесок у спільну справу. 

Розв’язання проблем — здатність виявляти та визначати проблеми, а 
також генерувати і впроваджувати потенційно результативні рішення. 
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Гнучкість — спроможність корегувати власні емоції, думки та поведінку 
відповідно до зміни ситуацій і умов. 

Оцінка дійсності — здатність визначати співвідношення між 
сприйняттям/власними відчуттями (суб’єктивним) та реальністю (об’єктивним). 

Стресостійкість — здатність витримувати несприятливі події й стресові 
ситуації не піддаючись їм, активно та впевнено долати стрес. 

Контроль імпульсивності — здатність стримувати або не піддаватися 
поривам, прагненням чи спокусі діяти. 

Оптимізм — здатність звертати увагу/бачити позитивні сторони речей, 
зберігати позитивну налаштованість навіть у несприятливих або стресових 
ситуаціях. 

Відчуття щастя — здатність бути задоволеним власним життям, радіти 
за себе, отримувати задоволення від перебування з іншими, добре проводити 
час, розважатися. 

Важливо враховувати ті стереотипи або помилкові уявлення, які можуть 
виникати щодо емоційного інтелекту (EІ). 

EІ — це не те, що у вас є, або його немає. Він не визначається генетично, 
він може бути посилений, розвинений. 

EІ — це не про жіночність чи виключно характеристику, притаманну 
жінкам. Дослідження довели, що стать загалом не впливає на EІ, хоча окремі 
характеристики можуть бути сильнішими у жінок (наприклад, здатніть до 
емпатії), інші — у чоловіків (асертивність). 

EІ — це не про те, як бути гарним чи люб’язним. Ситуація може 
потребувати того, аби Ви були наполегливим, не погоджувалися, говорили 
правду тому, хто її уникає. І це є складовою емоційного інтелекту.  

EІ — не про те, щоб давати волю, вихід усім своїм почуттям, переносити 
свої почуття на когось. Скоріше, необхідно визнавати свої почуття, емоції, 
розуміти їх, враховувати, виявляти у спосіб, який не підриватиме спільну 
роботу.  

Треба працювати зі своїми емоціями — з ними, а не проти них. Важливо 
враховувати, що емоції, почуття впливають як на нашу поведінку, так і на 
поведінку та ставлення інших. Емоції можуть сприяти взаємодії, або можуть її 
унеможливлювати, Емоції можуть сприяти зацікавленню, залученню 
прихильників, послідовників, а можуть демотивувати інших чи навіть 
відвернути від нас. 

Емоційний інтелект — це широкий набір компетенцій, 
які людина може розвинути в собі, якщо хоче бути успішною. 

Д. Голмен 

Емоції, почуття можуть бути рушіями змін. Емоції можуть показувати наше 
справжнє ставлення, виявляти те, що для нас є важливим, виявляти нашу 
небайдужість. 

Тому керівники повинні управляти своїми емоціями та визнавати емоції 
інших людей, працювати з ними для сприяння роботи команди, відданості та 
наполегливості. Керівники заряджають своїми емоціями інших і повинні нести 
за це відповідальність. 
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5. МИСТЕЦТВО ВЕДЕННЯ ЗМІН

Прогрес відбувається, коли мужні спроможні 
лідери виковують можливість для того, щоб 
змінити речі на краще. 

Гаррі С. Трумен, 33-й президент США 

5.1 Зміни, людський фактор та лідерство 

Однією з ключових для керівників-лідерів є спроможність до ведення 
змін. Зміни є неминучими, вони були раніше, є сьогодні і будуть завтра. Одні 
зміни спричиняють інші зміни. Зміни — це життя. Зміни бувають різні, вони 
можуть відрізнятися за характером, динамікою, обсягом, впливом тощо. У 
сучасному глобальному світі, що продовжує розвиватися, серед іншого, на 
основі конкуренції та широких можливостей для комунікації, зміни стали 
динамічнішими, інколи такими, що швидко розповсюджуються та охоплюють 
все більше учасників цих процесів. 

Зміни — це закон життя, а ті, хто дивляться лише в минуле 
та теперішнє, напевно, втратять майбутнє. 

Джон Ф. Кенеді 

Будь-які організації у своєму розвитку доходять до тієї точки, коли зміни 
є необхідними. Адже умови продовжують розвиватися, змінюються потреби та 
очікування клієнтів, громадськості, виникають нові можливості.  
Успішність діяльності організації значною мірою залежить від здатності 
врахування зміни контексту. 

Люди творять історію, а не навпаки. У періоди, коли немає лідерства, суспільство 
завмирає, не рухається. Прогрес відбувається, коли мужні спроможні лідери 

використовують можливість для того, щоб змінити речі на краще. 
Гаррі Трумен 

Життя організації є циклічним, напряму пов’язане із впровадженням змін, 
і в ньому, згідно дослідженню Джорджа Т. Ленда, можна виокремити кілька 
фаз діяльності. Так, на початку становлення організації є певний період 
невизначеності, організація шукає та апробує свій «рецепт» успішної діяльності 
відповідно до потреб клієнтів та умов; тому на цьому етапі суттєвою є 
орієнтація «назовні». Наступний етап, це відтворення «рецепту» — організація 
прагне стандартизувати, розширити та вдосконалити свою діяльність 
відповідно до винайденого «рецепту». На цьому етапі домінує орієнтація на 
внутрішні процеси. На третьому етапі організація досягає свого максимуму у 
відтворенні «рецепту», вже зростає конкуренція і може починатися тенденція 
зниження інтересу до продукції та послуг. У певний момент організація 
опиняється на роздоріжжі: продовжувати те саме або змінюватися.  
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Часто організації думають, що достатньо продовжувати слідкувати за 
внутрішніми процесами, і «прикручування гайок» може допомогти. Натомість, 
як показує практика, примус, тиск та маніпуляції діють лише в 
короткостроковій перспективі і призводять до більших втрат у довгостроковій. 
Посилення внутрішнього контролю та жорстке ставлення до персоналу не лише 
не «рятують» організацію, але й прискорюють її занепад. 

Крім того, слід визнавати, що зміни — це не завжди легко, а організаційні 
зміни — як правило, складно. Зміни спричиняють супротив та завжди 
пов’язані з ризиками. За статистикою, кожна друга ініціатива може бути 
провальною. Для того, щоб зміни були успішними, потрібні лідери, які 
очолюватимуть та вестимуть зміни. 

Керівники-лідери, що прагнуть ефективно впроваджувати організаційні зміни та 
підтримувати розробку й реалізацію реформ, повинні: 

 бути готовими до змін, швидко реагувати на вимоги часу, дивитися вперед,
управляти ризиками;

 генерувати нові ідеї та ініціативи, давати простір для інновацій;
 допомагати іншим ініціювати та реалізовувати зміни тощо.

Часто люди вдаються до змін наосліп, що спричиняє багато непотрібних 
непорозумінь та хаос. Як і при переїзді, потрібна ґрунтовна підготовка до 
процесу змін. Тож, дата оголошення впровадження змін — це лише початок 
змін, початок трансформації. Зміни — це не лише те, що має бути здійснено, це 
і те, що відбувається з нами, це — трансформація, перехід — те, що ми 
переживаємо на собі. 

Зміни завжди пов’язані з ризиками, у тому числі на шляху здобуття 
підтримки персоналу. Часто запровадження змін зазнає невдач через те, що ми 
не достатньо звертаємо увагу на людей та складність поведінкових змін. Зміни 
— це завжди про людей, їхні почуття та поведінку. Зміни завжди викликають 
емоційну реакцію. Залежно від стадії переживання змін емоції, установки та 
потреби людей змінюються. 

Перехід не відбувається одразу. Люди потребують часу для того, аби 
зрозуміти, усвідомити потребу змін та підтримати їх. Працівники потребують 
часу, щоб «встати» і почати робити щось нове, щоб зрозуміти зміни. Керівники-
лідери повинні розуміти та враховувати ці емоції та стадії переживання змін і, 
відповідно, знати, що працівникам необхідно надати можливість 
пристосуватися, їм потрібен час на міркування. Треба знати, коли вони готові 
сприймати нову інформацію і коли чекають від вас настанов, і коли можна 
прискорювати дії тощо.  

Працівникам також необхідно відчувати тісний зв’язок із організацією 
протягом всього перехідного періоду. Без цієї мотивації ви не отримаєте 
особистої зацікавленості та участі працівників, необхідних для здійснення 
будь-яких істотних змін. Час та комунікація — два ключі до успіху 
впровадження змін. 
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Той, хто прагне постійного успіху,  
має змінювати відповідно до вимог часусвою поведінку. 

Нікколо Макіавеллі 

На жаль, вкрай рідко можна одразу отримати підтримку нововведень, і, в 
більшості випадків, зміни, особливо організаційні, спричиняють спротив. 

Працівники, зацікавлені сторони можуть бути як психологічно не готові 
до нових змін, так і з точки зору рівня необхідної компетенції. Треба 
враховувати і особисті характеристики, індивідуальні пси хологічні преференції 
людей щодо змін, адже одні легше на них реагують, іншим це дається 
складніше. 

Для того, щоб прийняти зміни та сприяти їх успішному впровадженню, 
працівники повинні зрозуміти, які позитиви ці зміни їм принесуть. 

Тому необхідно вивчати ставлення зацікавлених сторін до змін та 
визначати реальні причини опору для того, щоб знати, як реагувати та 
заручитися підтримкою. 

Як показують численні дослідження, ключовими є такі фактори успіху впровадження 
змін: 

 комунікація — чітка, впливова, надихаюча, що дозволяє залучати послідовників,
 формування підтримки, створення альянсів, коаліцій,
 детальний план змін на основі чіткого бачення,
 відзначення маленьких перемог,
 навчання, підготовка,
 узгодження систем.

Керівники мають докладати зусиль, аби належним чином поінформувати 
тих, хто йде «за ними» про те, який шлях на них чекає, що хочемо досягнути. 
Важливо мати терпіння та роз’яснювати бачення, приділяти достатньо часу для 
відповідей на запитання заради того, щоб інші повірили в це баченні і захотіли 
його досягнути. 

Лідер створює зміни. 
Дж. Коттер 

Лідерство — це набір процесів, які створюють організацію спочатку або 
адаптують її до нових умов. Лідерство визначає, як має виглядати майбутнє, 
поєднує людей із баченням цього майбутнього та надихає людей на те, щоб 
зробити його реальністю, незважаючи на перешкоди. 

Ведення змін лідером передбачає відповідальність за розробку бачення 
змін, усвідомлення необхідності змін та об’єднання коаліції навколо цих змін, 
мотивування та надихання на зміни, ведення та моніторинг усього процесу 
тощо. 
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6. ЛІДЕР ТА МИСТЕЦТВО ВЕДЕННЯ ПЕРЕГОВОРІВ

Лише вільні люди можуть вести переговори… 
Гарний лідер може вільно і вдумливо вступати в обговорення, знаючи, що зрештою він та 

інша сторона мають бути ближчими та сильнішими. Ви не маєте такої ідеї, коли ви 
зверхні, неглибокі та непоінформовані. 

Нельсон Мандела, лауреат Нобелівської премії миру 

6.1 Переговори та переговорні моделі 

Переговори є невід’ємною частиною нашого життя. Масштаб чи 
значущість питань, навколо яких відбуваються переговори, можуть 
відрізнятися, але так чи інакше, ми усі ведемо переговори. Оскільки будь-яка 
ситуація, в якій ми намагаємося вплинути на вибір іншої людини, або хтось 
інший намагається вплинути на наш вибір, і є, власне, переговорами.  

Лідер — той, хто має вплив. 
Дж. Максвел 

Зважаючи на значення та вплив діяльності лідера, зрозуміло, що 
переговорні навички для них мають особливе значення. Лідер і вплив — 
дотичні речі, адже лідер це той, хто веде за собою, наснажує та мотивує 
власним прикладом, хто впливає на думки, переконання та дії інших. Лідер має 
бути спроможним досягнути згоди, згуртувати навколо себе команду, 
розвивати партнерства, вести за собою, має вміти, коли треба, сказати «ні». 

Лідер має бути гарним перемовником. Оскільки результати переговорів 
закладають підвалини для майбутнього, то для лідера, як провідника змін, 
надзвичайно важливо вміти якісно проводити переговори. Невміння вести 
переговори позначається як на результаті переговорів на момент їх завершення, 
так і на подальших діях, в тому числі, стосунках. В результатіпереговорів 
можна втратити не лише матеріальні блага (наприклад, економічні втрати), але і 
можливості, і головне — можна втратити довіру іншої сторони чи сторін, що 
суттєво вплине на подальший розвиток подій. 

Будь-який переговорний процес має дві сторони: зміст питання і 
стосунки. Так само, як і будь який конфлікт має змістовну та емоційну сторону. 
Компетентний перемовник, як і той, хто вміє управляти конфліктами, це той, 
хто вміє знайти баланс цих двох сторін та мислить стратегічно, тобто враховує 
питання перспективи, майбутнього. Вміння управляти відносинами так, щоб не 
залишати, а й примножувати якість на столі переговорів, є основною 
конкурентною перевагою. Тому переговори — це створення та примноження 
якості у безмежній мережі відносин. Лідер, гарний перемовник повинен бути 
готовим до пошуку та розширення можливостей та рішень для задоволення 
інтересів залучених сторін, збільшення цінності на столі переговів, при цьому 
враховуючи довгострокові перспективи та зберігаючи стосунки як умову для 
подальшої співпраці. 
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Чим важливіші речі є предметом перемовин (вирішення напряму дій, 
розв’язання політичних конфліктів тощо), тим більші вимоги до підготовки 
перемовників. Так, якщо перемовники від країни не вміють будувати 
довготривалі партнерські стосунки і одночасно відстоювати національні 
інтереси країни, втрачає вся країна. За словами Майкла Портера, професора 
Гарвардської бізнес школи, провідного фахівця у сфері вивчення факторів 
конкурентоспроможності націй, переговорна культура країни, що є 
складовою культурного капіталу, є одним із визначальних факторів її 
конкурентоспроможності. Адже, якщо всередині країни будь-яке 
протистояння між групами інтересів виливається у затяжні суперечки, то 
втрачають всі, втрачається довіра, можуть виникати глибокі політичні та 
економічні кризи. Важливо забезпечувати належні переговори і всередині 
країни між різними зацікавленими сторонами (наприклад, під час проведення 
публічних або міжвідомчих консультацій), і всередині організацій, відомств. 

Існує багато переговорних моделей (або мов). Способи ведення 
переговорів, серед іншого, залежать від особистої культури, культурних 
особливостей та традицій країни. Це не означає, що не можна змінити спосіб 
ведення переговорів. Важливими є установки, з якими перемовники вступають 
у процес переговорів, вони можуть бути як несвідомими, так і осмисленими. 
Деяким моделям ми навчаємося з дитинства, копіюючи спосіб ведення 
переговорів оточуючих нас людей, пізніше — спостерігаючи і за іншими, в 
тому числі публічними людьми. Тож, на етапі підготовки варто проаналізувати 
свої установки, свої підходи та визначитися щодо тієї моделі переговорів, в яку 
Ви вступатимете. 

Знання однієї або двох переговорних мов не виключає існування та 
можливість застосування інших, більш ефективних. В Україні сьогодні 
найбільш розповсюдженими є дві переговорні моделі (або мови): «гра з 
нульовим результатом» та «торг».  

«Гра з нульовим результатом» полягає у тому, що сторона, яка має 
більше сили на даний момент намагається взяти все собі, а іншу сторону 
залишити з нічим («з нулем»). Проблемою такої гри є те, що «жертва» буде 
шукати будь-яку можливість помститися і повернути собі втрачене. Вона може 
для цього залучати інші сторони, будувати коаліції проти, або просто 
наступного разу, коли в неї буде більше сили, зробити те ж саме по відношенню 
до свого «кривдника». На рівні країн такі протистояння призводять до 
неможливості сталих домовленостей між групами інтересів, сповільнення 
прийняття рішень, важкості або неможливості ефективного функціонування 
державних інституцій, у найгіршому випадку — до збройних протистоянь та 
війн. Застосування переговорної моделі з нульовим результатом також 
виливається у великі економічні втрати, адже країна, в якій превалює саме така 
модель, не викликає довіри на міжнародній політичній арені, не може залучати 
іноземні інвестиції, а всередині неї тотальна боротьба між представниками 
різних груп інтересів призводить до стагнації або постійного протиборства. 
Така модель спричиняє підрив довіри і характеризується відсутністю 
мислення у довгостроковій перспективі. 
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Інша популярна в Україні переговорна модель — «торг». Вона 
характеризується тим, що сторони починають із занадто завищеної (або 
заниженої) позиції, і потім довго, маленькими кроками рухаються до певної 
точки, в якій, як їм здається, угода є справедливою. Проблема цієї 
моделіполягає в тому, що кожен крок на зустріч іншій стороні є кроком підриву 
довіри. Адже кожен раз постає питання, чому попередня пропозиція була 
іншою, ніж теперішня? Вочевидь, інша сторона хотіла скористатися моєю 
слабкістю або незнанням реального стану речей. І справді, торг «паразитує» на 
інформаційній асиметрії, відбуваєтсья одномоментний розрахунок на те, що 
інша сторона може чогось не знати, що дозволить використати цю ситуацію на 
свою користь. Тож, ця модель також не орієнтується на перспективу, не 
передбачає подубову довготривалих стратегічних відносин і довіри між 
сторонами. 

Ці та інші подібні переговорні моделі фокусуються суто на розподільчій 
(дистрибутивній) фазі переговорів, і не дають відповіді на те, яким чином 
можна більшувати цінність за столом переговорів, справедливо її ділити і при 
цьому зберігати та покращувати довірчі стосунки.  

Натомість, модель переговорів за інтересами допомагає свідомо і 
системно підходити до цих переговорних завдань, беручи до уваги те, що 
ефективний перемовник має вміти працювати над створенням або збільшен ням 
цінності на столі переговів (так званого, «пирога»). Адже, чим меншим є 
«пиріг», тим менше в будь-якому разі отримає кожна зі сторін.  

Перемовник має мислити стратегічно, з урахуванням всіх 
можливостей, що можуть відкритися у довгостроковій перспективі. Він має 
чітко розуміти, коли слід співпрацювати, і коли — конкурувати. При цьому, 
важливо розвивати та зберігати довірчі сосунки. Невипадково все частіше 
фахівці використовують термін «coopetition» (cooperation+competition), що 
утворений зі злиття двох слів — «співпраця» та «конкуренція». 

Корисні поради щодо ведення переговорів: 

Готуйтеся до переговорів. Визначте свою мету, стратегію. Якщо під час переговорів інша 
сторона поводиться неочікувано, міняйте стратегію ведення перемовин. При цьому 
пам’ятайте про свою кінцеву мету. 
Керуйте процесом. Наперед домовляйтеся про процес ведення переговорів та прийняття 
рішень. Плануйте місце, склад учасників та порядок денний переговорів. Слідкуйте за 
регламентом. Не допускайте відхилень від порядку денного. Якщо відчуваєте, що через емоційне 
напруження або нестачу інформації переговори зайшли у глухий кут, зробіть паузу або 
перенесіть переговори на інший день. Не приймайте остаточне рішення під тиском часу або 
наполягань іншої сторони. Візьміть тайм-аут, щоб ще раз ретельно зважити всі «за» і 
«проти». 
Якщо це можливо, почніть переговори з неформальної частини — короткої розмови про 
справи, що напряму не стосуються переговорів, якщо це доречно — смішної історії або 
анекдоту. Це допоможе сторонам розслабитися і вести розмову у невимушеному руслі, що 
сприяє побудові довірчих стосунків. 
Не потрапляйте у пастку припущень. Пам’ятайте, що перемовник не може бути повністю 
впевненим у тому, якими є інтереси іншої сторони, її альтернативи тощо. Завдання 
перемовника —постійно перевіряти припущення, якими б правдоподібними вони не здавалися на 
етапі підготовки до переговорів 
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7. УПРАВЛІННЯ КОНФЛІКТАМИ

Мир — це вміле управління конфліктами. 
Кеннет Боулдінг, 

американський економіст, 
філософ та борець за мир 

7.1 Керівники та управління конфліктами 

Управління конфліктами в організації — одне з важливих завдань для 
керівників, і, особливо, керівників вищої керівної ланки. Конфлікти неминучі, 
вони можуть виникати в різних ситуаціях і є природними на стадії формування 
колективів та команд. Хід вирішення конфлікту — результат уміння. Важливе 
значення має сприйняття конфлікту, відкритість до сприйняття різних точок 
зору та пошук розв’язання проблем.  

У багатьох країнах приділяється увага забезпеченню різних шляхів 
врегулювання суперечок та конфліктів у відомствах, так, крім процедур захисту 
законних інтересів у суді запроваджуються системи неформального 
врегулювання конфліктів, коли керівники вищого рівня або спеціальні 
посадові особи уповноважуються для розгляду та сприяння врегулюванню 
конфліктів в організації. Так системи покликані сприяти швидкому реагуванню 
на конфлікти та їх врегулюванню, заохочують до спільного розв’язання 
проблем на якомога нижчому рівні. 

Конфлікт — це зіткнення різних точок зору, поглядів, інтересів. 
Конфлікти є природними і можуть виникати у різних ситуаціях. Причини 
конфлікту можуть бути різними і включати структури, дані, стосунки, настрої, 
цінності. Розрізняють і різні типи конфліктів: внутрішні (невідповідність 
власним уявленням, переконанням тощо), міжособистісні (неприйняття людьми 
один одного), групові (між групами), соціальні (включаючи, релігійні, 
політичні), інституційні, організаційні (всередині організації, між 
організаціями), процедурні (конфлікт інтересів) тощо. 

В управлінні конфліктами слід враховувати основні стадії розвитку 
конфліктів: 1) перед конфліктна ситуація (передумови, приховані конфлікти), 
2) інцидент (привід, «остання краплина», перша сутичка, вибух емоцій),
3) ескалація конфлікту (загострення стосунків, протидія), 4) кульмінація
(максимум протистояння, вибух), 5) згасання, завершення конфлікту (втрата 
інтересу до протистояння, вирішення ситуації, досягнення домовленостей, 
порозуміння, відкриття тощо) та 6) пост конфліктна ситуація (наслідки для 
людей та організацій). 

Для керівника важливо запобігати виникненню та загостренню 
конфліктів, врегульовувати конфліктні моменти до стадії загострення, 
використовуючи зацікавленість, позитивну енергію та ідеї, які можуть 
виникати на початку розвитку конфліктної ситуації.  

Сьогодні багато фахівців наголошують на тому, що конфлікт сам по собі 
не є позитивним або негативним. Спосіб вирішення суперечностей (шляхом 
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порозуміння або застосування сили, примусу) визначає позитивну чи негативну 
оцінку конфлікту. Має значення сприйняття конфлікту. Існує підхід, згідно з 
яким, цивілізовані конфлікти вважаються корисними, оскільки конфлікти 
можуть бути стимулом для розв’язання проблем, можуть показати різні точки 
зору, різні перспективи та шляхи розвитку. Чим раніше врахувати їх, тим 
оптимальнішим може бути спосіб розв’язання проблем. 

Тотальне уникання конфліктів призводить до сліпого наслідування, 
заспокоєності та неготовності до зміни обставин, нових викликів. Коли між 
вищим керівництвом і рештою організації не виникає запитань, то це ознака 
провалу, що наближається. Водночас, забагато конфліктів, міжособистісних 
конфліктів також негативними для організації. Конфлікт буває перевагою для 
тих, хто вміє використати його на користь справі, і шкідливий для тих, хто не 
вміє з ним поводитися. 

Потенційні позитивні та негативні можливості, пов’язані із конфліктами 

Можливості, потенційні негативи Ризики, потенційні позитиви 
• Стимул для активності, прояв
небайдужості. 

• Великі емоційне навантаження
(вигорання).

• «Час» для виявлення лідерів. • Врегулювання потребує часу.
• Виявлення прихованих, замовчуваних

проблем; діагноз ситуації та
з’ясування причин.

• Ризик псування стосунків. Складність
відновлення ділових стосунків.

• Поштовх до розвитку. • Зменшення уваги до роботи на тлі
надмірного захоплення процесом.
Конфліктування.

• Сторони краще пізнають одна одну,
виявлення прихованих сильних сторін
та недоліків.

• Уявлення про іншу сторону як про
ворогів.

• Об’єднання однодумців. • Погіршення дисципліни та соціально-
психологічного клімату в колективі.
Звільнення співробітників.

• Зменшення співпраці у колективі.
• Пам’ять про конфлікт (гіркота,

смуток, втрата довіри тощо).

Важливо, аби самі керівники не були джерелом непотрібних конфліктів, 
таких, наприклад, які можуть бути між керівниками та підлеглими. Такі 
конфлікти легко спровокувати у спілкуванні з підлеглими, використовуючи 
тиск, маніпуляції. Керівники повинні уникати конфліктогенів у комунікації, 
якими можуть бути і слова, і жести, і інтонації. Такими провокаторами 
конфліктів та джерелами демотивації працівників можуть бути претензії, 
необґрунтовані негативні оцінки та узагальнення, категоричність, зверхність, 
повчання, сарказм, насмішки, грубість, тиск, заборони, заперечення, 
неуважність, ігнорування, перебивання, невдячність, байдужість, недотримання 
обіцянок та правил, домовленостей, висловлення негативних речей позаочі, або 
«в лоба» тощо. 
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Стосунки чи організації, в яких відсутні конфлікти, приречені на згасання. 
Конфлікти породжують відповідальність, рішучість та небайдужість. 
Вчасно розпізнані та зрозумілі, вони можуть сприяти поліпшенню стосунків 
між людьми. Через відсутність конфліктів люди рідко усвідомлюють 
і вирішують свої проблеми. 

Девід Майєрс 

Натомість ефективна комунікація, що сприяє конструктивному діалогу та 
порозумінню, запобіганню конфліктів, ґрунтується, в першу чергу, на 
позитивному ставленні, орієнтації на підтримку стосунків, визнанні сильних 
сторін, внеску, складності ситуації, висловлюванні вдячності, заохоченні 
спільного пошуку рішень, підтриманні конструктивного зворотнього зв’язку, 
висловленню зауважень та пропозицій віч-на-віч, але не в плані звинувачення, а 
як намагання допомогти. 

Тож, для того, аби бути спроможним запобігати та управляти 
конфліктами керівник повинен мати ефективні комунікативні навички (вміти 
активно слухати, підбирати слова та контролювати інтонації, формулювати 
запитання, перефразовувати, констатувати факти); контролювати емоції, не 
реагувати одразу; вміти описувати ставлення, висловлювати почуття; 
формулювати побажання на майбутнє; застосовувати творчі підходи. 

З плином часу люди звикають до ситуації, призвичаюються до 
нововведень та вимог, при цьому вони забувають, які саме зміни відбувалися, 
або що було предметом конфлікту, але, безсумнівно, пам’ятатимуть, як з 
ними поводилися, — пам’ятатимуть емоції, які були пережиті під час цього 
процесу. Завдання лідера, за словами К. Айзенхардта, полягає у заохоченні 
членів команд до ведення дискусій, не руйнуючи здатності працювати разом.  

Конфлікт = питання + емоції 

Будь-який конфлікт має дві сторони: зміст питання (предмет, причина, 
інтерес) та почуття, емоції, пов’язані з ним, які залишаються, навіть коли 
предмет конфлікту вичерпано. Почуття — самопочуття та сприйняття іншої 
сторони позначаються на стосунках, очікуваннях та подальшій діяльності.  

Спроможність врегульовувати конфлікти, робити їх цивілізованими, а не 
деструктивними, власне і полягає у здатності розводити питання змісту та 
емоцій, розрізняти проблеми та людей, конфлікт навколо «питання» та 
конфлікт, сфокусований на особистостях; здатності контролювати емоцій та 
фокусувати увагу на змістовній стороні питання та заохочувати спільний 
пошук рішень. Можна «атакувати проблему, але не переходити на особистості. 
Спільне вирішення конфлікту — на основі переговорів за інтересами, дбаючи 
про забезпечення сприйняття процесу як справедливого та використовуючи 
об’єктивні критерії — є запорукою уникнення подібних конфліктів у 
майбутньому та інвестицією у подальшу співпрацю. 
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7.2 Стратегії врегулювання конфліктів 

Існують різні стратегії врегулювання конфліктів. Згідно моделі Кенета 
Томаса та Ральфа Кілмана, з урахуванням орієнтації на стосунки чи завдання, 
розрізняють чотири ключові стратегії врегулювання конфліктів: 

• примус, конкуренція (одна сторона виграє, інша — програє);
• компроміс («ділимо навпіл», обидві сторони у програші);
• співпраця, партнерство (обидві сторони у виграші);
• уникнення, ухиляння (тимчасовий ефект);
• пристосування (тимчасовий ефект).

Стратегії врегулювання конфліктів ( К. Томас, Р. Кілман) 

Стратегія «конкуренція або примус» (forcing, compiting) полягає у 
тому, що особа (сторона) переслідує свої власні інтереси, задовольняє свої 
потреби не зважаючи на інтереси та супротив інших сторін; це може включати 
просування своєї точки зору за рахунок інших або неприйняття, активний 
супротив у відповідь на дії іншої сторони. Як правило особа, яка застосовує цей 
стиль, діє з позицій сили, зумовлених посадою, експертним рівнем або 
навичками переконування. 

Застосування стратегії «конкуренція» може бути виправданим у 
ситуаціях, коли: 

• є потреба захисту прав, порушуються етичні норми;
• необхідно протистояти агресії та тиску, в умовах надзвичайної

ситуації у ситуаціях, що загрожують життю та здоров’ю людини; 
• потрібним є швидке врегулювання ситуації, термінові дії та немає

часу для обговорення; 
• усі решта стратегій вже не працюють (не є ефективними), коли інша

сторона намагається використати ситуацію виключно у своїх інтересах, як 
остання можливість врегулювати довготривалий конфлікт. 

Переваги стратегії полягають у тому, що ця стратегія може дати 
швидке вирішення конфлікту, а також може сприяти зростанню самооцінки 
та поваги (у випадках, коли Ви діяли для протидії насильству та зупинення 
агресії). 
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Стратегія має і свої негативи. Інша сторона негативно оцінює такі дії та 
незадоволена наслідками вирішення конфлікту (можуть відчувати, що їм 
завдали шкоди та почуватися ображеними, обуреними). Вона може негативно 
позначиться на Ваших стосунках з іншою стороною у довгостроковій 
перспективі; може змусити діяти іншу сторону в такий самий спосіб, навіть 
якщо до того «опонент» не збирався так діяти. Ця стратегія не працює в разі 
двох сильних сторін. Застосування цього підходу може потребувати багато 
енергії та може деяких виснажити. 

Якщо людина занадто часто вдається до цієї стратегії її можуть оцінювати 
як егоїстичну або особу, котра надто тисне і керує всім, а також як особу, якій 
бракує впевненості, позитивної налаштованості (асертивності) та вважатимуть 
її слабкою. В результаті можна також опинитися у ситуації, коли таку людину 
оточуватимуть люди, які боятимуться висловити свою точку зору, адже 
вважатимуть марно намагатися, аби їхні думки почули.  

Стратегія «співпраця» (collaborating/ problem confronting or problem 
solving) — відома також як шлях розв’язання проблем або протидія проблемі — 
є шляхом пошуку взаємоприйнятних рішень, що передбачає намагання 
зрозуміти потреби, турботи іншої сторони. 

«Співпрацю» слід застосовуватися у ситуаціях, коли: 
• важливими є довгострокові стосунки;
• потрібною є спів-відповідальність;
• є важливим консенсус або відданість, згода іншої сторони;
• в умовах (атмосфери) співпраці; є довіра або важливим є її

розвиток; 
• треба враховувати інтереси багатьох зацікавлених сторін; треба

інтегрувати різні точки зору; 
• треба подолати важкі почуття, ворожість, неприйняття, злобу;
• до цього були конфлікти у групі;
• ситуація є вкрай важливою для того, аби просто торгуватися.
Переваги такої стратегії полягають у тому, що вона: 
• призводить до розв’язання проблеми, до взаємовигідних

результатів-наслідків (спільний пошук рішень, які до того могли б сторони і не 
бачити); 

• дозволяє почути усі сторони, врахувати різні інтереси;
• посилює взаємну довіру та повагу, закладає підґрунтя для

подальшої ефективної співпраці у майбутньому; 
• спричиняє спільну відповідальність за наслідки.
Крім того, Ви отримуєте репутацію гарного перемовника. Для залучених 

сторін наслідки конфлікту стають менш чутливими, стресовими (хоча процес 
пошуку та визначення рішення потребує спільних зусиль).  

Однак, ця стратегія потребує відданості усіх сторін та орієнтації на пошук 
взаємовигідних рішень, може потребувати більше зусиль та часу (ніж інші 
методи), адже взаємовигідні рішення не завжди помітні одразу. Стратегія може 
не «спрацювати», коли питання часу є критичним та необхідним є швидке 
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рішення або відповідь; складно налагоджувати співпрацю, коли залучено багато 
зацікавлених сторін. 

В умовах коли одна, або більше сторін втрачають довіру до опонента, 
стосунки можуть зіпсуватися і сторони можуть починати думати про 
використання інших методів — тому усі залучені сторони повинні докладати 
зусиль для підтримки співпраці та відкритості до взаємодії, збереження 
позитивних стосунків. Використання цієї стратегії також потребує гарних 
комунікативних навичок та відкритості. 

Стратегія «компроміс» передбачає пошук доречних або прийнятних 
рішень, які частково задовольняють обидві сторони (ніхто у повній мірі не 
отримує те, чого потребує). 

Стратегія компромісу може бути виправданою у ситуаціях, коли: 
• мета є відносно важливою та не потребує більшого залучення чи

цілеспрямованості; 
• потрібно досягнути тимчасову згоду, врегулювати на певний період

ситуацію щодо комплексних питань, досягнути згоди щодо важливих питань; 
• залучені сторони недостатньо знають одна одну або ще не

розвинули достатнього рівня довіри, компроміс слугуватиме першим кроком 
розвитку стосунків; 

• вартість конфлікту (можливі втрати через нього) є більшою ніж
компромісне рішення; 

• обидві сторони є рівнозначно сильними та зупинилися на «мертвій
точці»; 

• горять терміни вирішення питань;
• не спрацьовує співпраця або конкуренція.
Компроміс дозволяє швидко вирішувати питання, він може бути 

практичним інструментом, якщо час є принциповим. Компроміс також може 
дати тимчасове вирішення питання при продовженні пошуку 
взаємоприйнятних варіантів. Ця стратегія понижує рівень напруги та стресу, що 
виникають внаслідок конфлікту; обидві сторони можуть вважати рішення 
«прийнятним», бо ніхто не виграє і не програє. 

Водночас стратегія компромісу може призвести до ситуації, коли обидві 
сторони не задоволені результатом вирішення конфлікту (стратегія обопільного 
програшу), може і не сприяти розвитку довіри у довгостроковій ситуації, а 
також потребувати прискіпливого моніторингу та контролю за впровадженням 
погоджених рішень. 

Стратегія «уникання або утримання від дій» (withdrawing/ avoiding) 
полягає у тому, що особа (сторона) не відстоює свої інтереси, потреби; 
конфлікт не обговорюється, його рішення відкладається, застосовуються 
обхідні маневри. 

Ця стратегія використовується у ситуаціях, коли: 
• питання не є важливим, не варте зусиль; «мир» є більш важливим,

ніж виграш (Ваші інтереси), нагальними є інші питання, і у Вас нема часу цим 
займатися; 
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• Вам вигідно відкласти питання (наприклад, коли зараз не час і не
місце для вирішення питання; коли ситуація занадто емоційна і немає 
можливості раціонально обговорювати питання, коли Ви потребуєте часу, аби 
обдумати питання та зібрати необхідну інформацію, в тому числі коли Ви 
непідготовлені й Вас застали зненацька); 

• Ви розраховуєте на позитивні наслідки такого «жесту» (взаємність
партнера); 

• очікуєте наштовхнутися на ворожість;
• не бачите жодних шансів, аби Ваші питання були позитивно

вирішені, Ви неспроможні врегулювати конфлікт або необхідно буде 
невиправдано багато докладати зусиль. 

Стратегія «уникання» дає можливість виграти час і краще підготуватися 
та зібрати інформацію, сфокусуватися на більш важливих чи термінових 
питаннях. Коли опонент схильний до агресії, застосування сили може бути 
доцільно відкласти свою відповідь до того моменту, коли Ви будете у більш 
вигідно становищі. Це може бути менш стресовим підходом коли конфлікт є 
нетривалим. 

Водночас, якщо вирішення конфлікту занадто довго відкладається, це з 
часом може спричинити ще більший конфлікт. Навряд чи рішення будуть мати 
багато позитивних наслідків, не завжди люди взаємністю реагують на подібні 
дії. Ця стратегія може послабити Ваші позиції. Коли залучено кілька сторін те, 
що Ви не дієте, може бути негативно оцінено однією зі сторін, яка очікує від 
Вас дій — може бути сприйняте як Ваша втеча від конфлікту. Те, що Ви не 
дієте може бути сприйняте і як Ваша згода. Загалом, використання стратегій 
уникнення без негативного на Вас впливу потребує певних навичок та досвіду. 

Стратегія «пристосування або згладжування» (smoothing/ 
accommodating) полягає у тому, що інтереси, потреби іншої сторони ставляться 
на перше місце (не зважаючи на Ваші інтереси); появляється, наприклад, при 
делегуванні суперечливих повноважень, прийнятті рішень щодо дефолту тощо. 

Доцільною ця стратегія є у ситуаціях, коли: 
• важливо отримати перепочинок від конфлікту або виграти час до

того, поки Ви не будете у більш виграшній позиції для того, аби відповідати; 
• питання для Вас не настільки важливе, як для інших;
• Ви визнаєте, що Ви неправі або інша сторона є більш фаховою у

цьому питанні; 
• Ви не маєте вибору або продовження конфлікту завдаватиме

шкоди; 
• Ви вважаєте, що це гарний шлях збереження стосунків і не хочете

завдати шкоди почуттям іншої сторони. 
У деяких випадках стратегія уникнення може дозволити хоч і втратити на 

деяких незначних питаннях, але захистити більш важливі для Вас інтереси. 
Вона дає можливість переоцінити ситуацію під іншим кутом зору. 
Використовуючи таку стратегію Ви можете гарно виглядати як поміркована 
людина, це може сприяти розвитку гарних стосунків. 
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Ця стратегія у більшості випадків не є ефективним способом 
врегулювання конфлікту. Вона може негативно позначитися на вашій 
впевненості щодо здатності давати відповідь агресивному опоненту. Стратегія 
«пристосування » може ускладнювати перехід до стратегій співпраці та пошуку 
взаємовигідних рішень у майбутньому. Якщо людина використовує цю 
стратегію надто часто, її можуть сприймати як непринципову або слабку 
людину. Через неї можна втратити когось з партнерів, хто не любить 
узгоджувальні, пом’якшувальні дії. При використанні такої стратегії опонент 
може хотіти скористатися ситуацією за рахунок іншої стратегії (тому необхідно 
тримати баланс, що потребує певних навичок). 

Тож, ефективне управління конфліктами передбачає врахування 
контексту, можливостей та ризиків. На вибір стратегії врегулювання конфліктів 
впливає чимало факторів, у тому числі час, довіра сторін, важливість питання. 
Ключовою в управлінні конфліктами також є спроможність керівника-лідера 
збалансовувати орієнтацію на досягнення цілей та розвиток стосунків, але, як і 
в процесі розвитку команди, залежно від ситуації, акценти можуть зміщуватися. 
Важливо свідомо підходити до вибору стратегії і не забувати про 
довгострокову перспективу. 

8. ЛІДЕРСТВО ТА ЕФЕКТИВНА КОМУНІКАЦІЯ

Комунікація, або, іншими словами, спроможність 
повідомити людям простими словами, що ви від них очікуєте, і здатність показати свою 

зацікавленість в них, — все це є ключем до успішного лідерства. 
Генерал Гарольд Джонсон, 

американський астронавт 

8.1 Ефективна комунікація як компетенція керівника 

Комунікація є невід’ємною складовою як життя людини, так і будь-якого 
управлінського процесу. Дослідження свідчать про те, що близько 80 % часу 
керівники приділяють комунікації. Керівники вищої ланки, які обіймають 
адміністративні посади, є безпосередніми учасниками різноманітних 
комунікативних процесів, як всередині організацій, в яких вони працюють, так і 
між відомствами, а також з громадськістю. Це зумовлює особливі вимоги до 
керівників-лідерів щодо їхньої спроможності ефективно спілкуватися на усіх 
рівнях, і, в тому числі, публічно. 

Комунікація — це спосіб зменшення невизначеності. 
Ніклас Луман 

Невипадково в усіх попередніх розділах йшлося про ті чи інші аспекти 
комунікації та навички, важливі для лідерства в команді, управлінні людьми, 
веденні змін, стратегічного управління, залучення, ефективних переговорів та 
управління конфліктами тощо. 
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Комунікація походить від латинського слова «communis» (спільний) і 
означає прагнення до поєднання (спільноти) з іншим. Під комунікацією ми 
маємо на увазі процес обміну значеннями, смислами, даними, інформацією, 
емоціями тощо як за допомогою вербальних засобів (слів), так і невербальних 
сигналів. 

Характер комунікації свідчить про управлінські установки, підходи, 
організаційну культуру, а також рівень підготовки її учасників. Від успішності 
комунікації значною мірою залежить розвиток довіри, залучення, досягнення 
порозуміння, формування спільності (команди), узгодженості дій, і, зрештою, 
результативність діяльності. 

Ефективна комунікація є однією з ключових груп компетенцій державних 
службовців як спеціалістів, так і керівників. Ефективна комунікація є важливою 
для усвідомлення керівниками значення та відповідальності за налагодження 
співпраці між відомствами, взаємодії в рамках організації по вертикалі та 
горизонталі, між керівниками різних рівнів, колегами для забезпечення 
прозорості, обізнаності, сфокусованості та скоординованості діяльності та 
взаємної підтримки на шляху досягнення цілей. 

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

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

Відкритість передбачає і перебування публічних посадових осіб в зоні 
постійної уваги громадськості та журналістів, що є одним з інструментів 
реалізації публічного контролю, контролю громадськості за владою. 

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

Відданість керівника принципам ефективної комунікації означає: 

• визнавати важливість свободи слова та доступу до інформації;
• бути доступним для громадськості та журналістів;
• підтримувати поінформованість підлеглих, колег, керівництва, громадськості;
• вчасно та регулярно надавати точну правдиву зрозумілу інформацію;
• дотримуватися етичних норм поведінки при спілкуванні;
• координувати взаємодію та заохочувати роботу команди.
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Тож, важливо сприяти розвитку навичок ефективної комунікації керівників 
усіх рівнів, адже вони мають: 

• розуміти та враховувати у своїй діяльності загальні підходи та принципи
ефективної комунікації, особливості комунікації в різних контекстах; визнавати 
необхідність створення умов для розвитку довіри та діалогу усіх зацікавлених 
сторін; 

• вміти стисло подавати максимально точну інформацію (максимум
інформації за 2 хвилини); враховувати комунікативні бар’єри, вплив 
невербальної комунікації, аналізувати потреби та очікування цільової аудиторії; 
вміти слухати, налагоджувати зворотній зв’язок тощо; 

• бути готовими до спілкування зі ЗМІ, в тому числі перед камерою і т.д.

Універсальні принципи ефективної комунікації: 

• Пам’ятайте, Ви є відповідальним за те, щоб Вас почули і зрозуміли.
• Поважайте співрозмовника, слухайте активно та підтримуйте зворотній зв’язок

(увага до реакції адресата, бажання, готовність почути інші точки зору).
• Готуйтеся до комунікації. Враховуйте можливі комунікативні бар’єри та інтереси,

потреби та можливості Вашої цільової аудиторії. Пристосовуйте свій стиль
висловлювання та метод передачі інформації до можливостей слухача та його
стилю спілкування. Враховуйте фактор особистого простору.

• Говоріть до аудиторії, контролюйте ≪напрям≫ звуку, підтримуйте контакт очима
з усією аудиторією.

• Говоріть розбірливо (артикульовано), чітко і конкретно. Добре поміркуйте над тим,
що хочете сказати:

• Уникайте термінів та висловів, які можуть бути зрозумілими не длявсіх.
• Вживайте короткі, прості але повні (закінчені) речення, будьте помірнимив деталях.
• Не відхиляйтеся від теми розмови — дотримуйтеся логіки.
• Робіть акцент на основній (найвагомішій) інформації та поясненні ≪чому≫ 

(значення для співрозмовника).
• Будьте емоційними, аби зацікавити аудиторію, але контролюйте свої емоції. Будьте

привітними, посміхайтеся, але не тоді, коли йдеться про сумні, трагічні чи
проблемні моменти.

• Контролюйте свої жести (мову тіла), намагайтеся, щоб Ваші рухи відповідали
Вашим словам (одна думка — один жест). Пам’ятайте, Ваша поведінка є
повідомленням.

• Говоріть у середньому темпі, достатньо голосно, аби Вас могли чути, ті хто сидить
від Вас якнайдалі; використовуйте інтонації, паузи та словосполучення для
акцентування та виокремлення ключових моментів.

• Не відволікайтеся на другорядні речі, концентруйтеся на головній меті Вашої
комунікації та ключовому повідомленні.

• Зберігайте свою просторову «зону комфорту» тощо.
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8.2 Рекомендації щодо виступів та інтерв’ю 

Керуйте розмовою: починайте з чітких ключових повідомлень, 
висновків, закінчуйте поясненнями. 

Зацікавлюйте аудиторію тим, що скажете пізніше, робіть своєрідні 
«анонси», заохочуйте запитання. Ви можете «розширити» час на свою відповідь 
і зорієнтувати аудиторію, якщо спочатку скажете, наприклад, «Існує три 
ключові причини для цього» і далі по черзі їх називатимете. 

Використовуйте паузи для привертання уваги до ключових моментів та 
акцентування важливих деталей (паузи після та перед ними), привертайте увагу 
завдяки інтонаціям та фразам-фіксації уваги, наприклад, «і найголовніше», «а 
тепер я хочу підкреслити» тощо. 

Показуйте зв’язки. При відповіді на запитання, враховуйте контекст, 
ситуацію або проблему більшого масштабу та знайдіть зв’язок із Вашим 
питанням. 

Наголошуйте на ключовому повідомленні. При відповіді на запитання 
Ви можете дати стислу відповідь і додати одне з Ваших ключових повідомлень. 

Ви контролюєте свої слова та свої відповіді. Уникайте фрази «без 
коментарів». Давайте ту інформацію, яка відома на цю хвилину. Якщо не 
можете відповісти на запитання або поясніть причину, або запропонуйте 
повернутися до питання пізніше; або ж дайте контакти тих, хто може дати 
відповідь. 

У спілкуванні з журналістами, не відповідайте «так» або «ні», крім 
випадків, коли Вас просять підтвердити або спростувати якийсь факт. 
Співрозмовники очікують від Вас оцінок, прогнозів, вражень, емоцій, а не 
односкладових «скупих» відповідей. 

Техніка публічного виступу 

• Ваша промова має бути чіткою і зрозумілою.
• Має бути зрозуміло, чому саме Ви говорите про питання, і чому зараз, перед цією

аудиторією (по-можливості, підкреслити те спільне, що у вас є з аудиторією).
• По-можливості, Ваша промова має бути образною («намалювати картину

словами»), спиратися на конкретні приклади з життя,але помірною в деталях.
• Цифри доречно округляти, оскільки вони важко сприймаються на слух, легше — при

порівнянні; зазначати лише найважливіші, бажано, не більше двох при короткому
повідомленні.

• Доречно замість іменників із закінченням на «ення» (як-от: досягнення, забезпечення,
поліпшення) вживати дієслова (досягнути, забезпечити поліпшити тощо).
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• Необхідно контролювати свій погляд (не дивитися на стелю, стіл, кафедру, підлогу,
не заплющувати очі) та підтримувати контакт очима з усією аудиторією (умовно
поділити на 3 сторони і по черзі дивитися на кожну), не фокусуватися постійно на
одній людині; а при записі на камеру — дивитися безпосередньо у камеру.

• Контролюйте інтонації (монотонні промови, як правило, погано сприймаються) та
темп мовлення.

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

• вони дивляться на речі з нової точки зору і мають нестандартну думку
про відомі речі; 

• вони відзначаються широтою погляду — думають і говорять про
проблеми і події, які виходять далеко за межі повсякденних інтересів; 

• для них характерний ентузіазм в усьому, що вони роблять в житті; вони
виявляють пристрасть і цікавляться тим, що Ви їм говорите у даний момент; 

• вони не говорять постійно про себе;
• вони допитливі і не соромляться запитати: «Чому?». Вони хочуть більше

знати про те, що Ви їм розповідаєте; 
• вони вміють співпереживати та намагаються поставити себе на Ваше

місце, щоб сформулювати своє ставлення до того, що Ви говорите; 
• вони мають почуття гумору і не соромляться самі використовувати його.

Більше того, найцікавіші співрозмовники часто розповідають смішні історії про 
самих себе; 

• вони мають власний стиль ведення розмови.
Як підтверджують дослідження, саме такі характеристики і є властивими для 

лідерів. Вони визнають необхідність використання усіх засобів комунікації для 
сприяння ефективному інформуванню, консультуванню та залученню 
зацікавлених сторін та взаємодії із ЗМІ як «сторожовими псами демократії». 
Тому надзвичайно важливо для керівників, і особливо вищого рівня, розвивати 
навички публічної комунікації, і, зокрема, зі ЗМІ.  

Ефективна управлінська комунікація (як внутрішня, так і зовнішня) 
ґрунтується на універсальних принципах та передбачає орієнтацію на 
відкритість та прозорість, чесність та оперативний доступ і обмін інформацією 
(на всіх рівнях та між ними), налаштованість на розвиток довіри та 
довгострокової співпраці. Від лідерів залежить якість комунікації, що впливає і 
на характер управління, і результати діяльності, а також репутацію та імідж 
посадовців, відомств та державної служби в цілому. 

8.3 Запобігання стресам та особистий розвиток лідера 

Важливо визначити свої пріоритети в житті, основні цінності та 
фокусувати на них свою увагу. Для лідера необхідно вірити у себе, дбати про 
свій розвиток і починати з себе, зокрема важливо:  

• знати свої сильні й слабкі сторони, розвивати свої сильні сторони,
постійно поглиблювати свої знання, розвивати здібності і збагачувати
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досвід; активно шукати нові ідеї, відкривати нові точки зору, навчатися 
від інших; 

• визначити межі своєї зони комфорту, виходити за них, намагатися їх
розширювати;

• нагадувати собі, що Ви можете впливати на події у своєму житті;
продумувати план дій щодо розв’язання проблеми;

• пам’ятати, що не помиляється лише той, хто нічого не робить;
заохочувати зворотній зв’язок, аби враховувати інші точки зору;

• навчитися звертатися за допомогою.
Навички лідера є важливими для сприяння запобіганню стресам та їх

подоланню. Це включає спроможність демонструвати відкритість, чесність, 
прямоту; обстоювати те, у що людина вірить, доводити це своїми словами й 
діями; виявляти непохитну рішучість у дотриманні високих стандартів та 
ключових принципів; ділитися інформацією, допомагати ін шим розвиватися; 
випромінювати позитивну енергію; робити ставку на спільність інтересів і 
взаємність; заохочувати та залучати. 

Лідери своїм прикладом показують очікувані норми поведінки, в тому 
числі, по відношенню як до роботи, так і свого здоров’я, і професійного 
розвитку. Вони мають суттєвий вплив на формування умов діяльності на 
роботі, від них залежить атмосфера в колективі, вони спроможні формувати 
сприятливу організаційну культуру. 

Лідери відповідають за себе і піклуються про майбутнє інших людей. 



46 

9. ДОДАТКИ

Лідерство — це не прийняття усіх рішень. 
Це гарантування того, що правильні рішення прийняті. 

Енді Стенлі, пастор, 
провідний релігійний діяч, США 

9.1 Основні складові тренінгів у рамках програми розвитку лідерства 

Модуль «Лідерство та ефективна комунікація» 
Тренінг 1. «Ефективні публічні виступи та спілкування зі ЗМІ» 
Основні питання тренінгу: 
 Виклики в царині ефективної комунікації для державних службовців.

Загальні підходи та принципи. 
 Вимоги до публічного виступу.
 Навички успішної промови (інформування) за «2 хвилини».
 Визначення цільової аудиторії та її аналіз в рамках підготовки до

виступу.
 Логіка діяльності ЗМІ. Спілкування із журналістами. Підготовка до

інтерв’ю.
 Поводження перед камерою.
 Невербальна комунікація.

Тренінг 2. «Мистецтво ведення переговорів» 
Основні питання тренінгу: 
 Ключові фактори, що впливають на переговорний процес.
 Подолання основних перешкод під час переговорів.
 Переговорні моделі.
 Система підготовки до переговорів за інтересами.
 Практичне використання інструменту підготовки до переговорів.
 Застосування універсальних підходів до підготовки та проведення

переговорів: на прикладі міжнародних переговорів.

Модуль «Стратегічне управління людськими ресурсами» 
Тренінг 3. «Лідерство в команді» 
Основні питання тренінгу: 
 Лідерство як сучасна концепція управління персоналом: загальні аспекти.
 Сучасні підходи до управління людськими ресурсами на державній
 службі.
 Мотивування. Залучення працівників: переваги та стратегії.
 Робота в команді (стадії розвитку команди, стратегії управління

командою).
 Управління конфліктами та ефективна комунікація (типи конфліктів,

стадії розвитку конфлікту, ключові принципи вирішення конфліктів,
моделі врегулювання конфліктів, стратегії вирішення).
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 Підтримка розвитку працівників. Менторство та наставництво в
організації.

 Організаційна культура. Цінності та етика.

Модуль «Лідер як провідник реформ» 
Тренінг 4. «Мистецтво управління змінами» 
Основні питання тренінгу: 
 Потреба управління та ведення змін.
 Ставлення та переживання змін.
 Індикатор стилю змін.
 Основні фактори сприяння ефективному веденню змін.
 Процес змін: почуття невідкладності (терміновості) дій та формування

команди; формування бачення; комунікація бачення змін, втілення змін у
життя (надихання та уповноваження інших діяти; відзначення
короткотермінових перемог, наполегливості) та закріплення змін на рівні
нової організаційної культури.

 Культура відкритості до змін.

Модуль «Лідер як провідник реформ» 
Тренінг 5. «Стратегічне управління з орієнтацією на досягнення очікуваних 
результатів діяльності» 
Основні питання тренінгу: 
 Сутність стратегічного планування. Основні принципи управління з

орієнтацією на результат. Формування та впровадження політики як
основа діяльності органів влади.

 Інструменти планування. Аналіз ситуації та визначення проблем.
 Визначення цілей та очікуваних результатів діяльності. Логічна матриця

та показники досягнення цілей діяльності.
 Оцінка потенційного впливу.
 Управління ризиками.
 Оцінювання результатів діяльності.

Модуль «Розвиток потенціалу лідера» 
Тренінг 6. «Особистий розвиток лідера» 
Основні питання тренінгу: 
 Потенціал лідерства. Розвиток лідерства на державній службі.
 Управління на основі компетенцій. Особисті преференції щодо навчання.
 Особисті преференції та ефективна комунікація в команді.
 Ментальні моделі. Сходи сприйняття. Управління полярностями.
 Організаційне навчання. «Творче» мислення та інноваційність на

державній службі.
 Емоційний інтелект.
 Управління стресом. Політика щодо умов праці на державній службі.
 Особистий план дій.
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9.2 Управління на основі компетенцій 

Професійність державної служби та принцип заслуг та здобутків 
втілюються на практиці завдяки управлінню на основі компетенцій, яке 
означає, що залежно від специфіки роботи на посаді визначаються певні 
характеристики — компетенції як вимоги щодо ефективної поведінки на посаді 
чи групі посад — які стають основним критерієм для усіх процедур управління 
людськими ресурсами. Так, з огляду на них визначаються потреби відомств у 
людських ресурсах, вони стають вимогами щодо кандидатів, які хотіли би 
зайняти відповідні посади, відповідність ним враховується під час оцінювання 
результатів діяльності, визначаються потреби та проводяться відповідні 
програми для навчання та розвитку персоналу. Такі характеристики фіксуються 
у профілях компетенцій, а також зазначаються в описах роботи на посаді, 
посадових інструкціях, серед вимог до кандидатів на зайняття посад тощо. 

Компетенції є практично-орієнтованими і визначаються на основі аналізу 
природи роботи на посаді, ключових посадових обов’язків (функцій та 
повноважень), таким чином, аби вони віддзеркалювали основі вимоги до 
«поведінки» тих, хто обійматиме ці посади. Для визначення компетенцій 
необхідно, зокрема, дати відповідь на запитання: які потреби будуть у людини 
при виконанні роботи, які дії потребуватимуть особливих зусиль, що особа 
конкретно повинна знати та вміти, як має діяти, аби бути успішною тощо. 
Компетенція не є власне описом функцій (чи описом роботи, посадовою 
інструкцією тощо), в описі компетенцій має бути зосереджена увага на тому, 
ЯК робота виконується. 

Навичок і знань недостатньо для того, щоб впроваджувати зміни й досягати 
найвищих результатів. 

Принципове значення має різниця між знаннями, навичками (вміннями) 
та компетенціями. Як показує досвід розвинених країн, кваліфікація та знання, 
як і кількість років стажу — статичні характеристики, які є не лише 
недостатніми для адекватного оцінювання кандидатів на посаду та вибору 
найкращих, але і загалом — недостатнім фактором для ефективного управління 
людськими ресурсами. Саме тому в багатьох країнах сьогодні використовують 
компетенції як основний критерій для управління людськими ресурсами (УЛР). 

Знання — це розуміння певного предмета, обізнаність у певній сфері. 
Навички, вміння — здатність щось робити, застосовувати знання на практиці. 
Для успішної діяльності недостатньо знати і вміти, треба хотіти, прагнути 
та діяти відповідно до визначених стандартів та очікувань. 

Тому компетенції — це демонстрація у поведінці державного службовця 
при виконанні службових обов’язків комплексу знань, навичок, цінностей, 
підходів, ставлення, особистих якостей, які є необхідними для ефективної 
роботи на посаді (групі посад) та досягнення успішних результатів. 

«Айсберг» компетенцій показує, які різні та взаємопов’язані складові 
впливають на поведінку людини, і лише певна частина є ніби на поверхні, які, 
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звичайно, легше виявити та оцінити. Однак ця «верхівка» сама по собі не є 
рушійною силою, натомість важливо враховувати те, що залишається «під 
водою» і зумовлює застосування принципів, уявлень, знань та навичок на 
практиці. 

Тож, компетенції є комплексною динамічною характеристикою, вони як 
вимоги є описом того, ЯК працівник має діяти (при цьому не є власне описом 
функцій). Водночас, вони проявляються у поведінці державного службовця 
фактично, і дозволяють говорити про рівень компетентності працівника. 
Людина є компетентною, коли відповідає визначеним вимогам, очікуваним 
стандартам — відповідним компетенціям (рівню професійної компетентності). 

Компетенції можуть бути загальні та спеціальні. Загальні (організаційні, 
ключові) компетенції є характерними для усіх державних службовців та/ або 
державних службовців, які займають керівні посади (так звані компетенції 
лідерства), наприклад, здатність співпрацювати з іншими, ефективно 
спілкуватися. Спеціальні (галузеві або технічні) компетенції — зумовлені 
специфікою роботи на посаді або групі посад (наприклад, бухгалтер повинен 
мати певні знання та освіту з питань бухгалтерського обліку, вміти 
користуватися відповідними програмами, повинен бути зібраним, уважним до 
деталей тощо). 

Досвід західних країн показує, що варто мати невеличкий перелік 
компетенцій, оптимально — 4–5, але не більше 10 для того, аби вони були 
практичними і придатними для використання в процесах УЛР.  

9.3 Профілі компетенцій лідерства на державній службі в Україні 

Профілі компетенцій лідерства розроблені відповідно до пріоритетних 
напрямів раціоналізації управління державною службою. Визначення та 
розвиток компетенцій, необхідних керівникам для того, аби вони могли 
очолювати реформи, скеровувати та підтримувати їх впровадження як сьогодні, 
так і у майбутньому є запорукою ефективної діяльності органів влади та 
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основою для професійного розвитку керівників на державній службі. Профіль 
компетенцій лідерства є одним з інструментів, який фіксує відмінність між 
політичними та адміністративними посадами шляхом визначення очікуваних 
вимог саме щодо державних службовців — тих, хто займає адміністративні 
посади. Важливо, аби керівники на державній службі в Україні мали необхідні 
навички для підтримки та розвитку професійної державної служби. Розвиток 
сталої спроможності до лідерства є однією з необхідних умов для розвитку 
професійної державної служби. Профілі компетенцій лідерства сприятимуть 
розвитку сучасної культури урядування, відповідальності керівників усіх рівнів 
за управління людськими ресурсами, реалізації нових принципів державної 
служби. 

Профіль компетенцій — це набір компетенцій, що безпосередньо 
стосується певної діяльності, яка має виконуватися. Профіль компетенцій 
лідерства є описом набору компетенцій та відповідно — пов’язаної з ними 
поведінки, що безпосередньо стосується керівних кадрів на державній службі 
для забезпечення реалізації ними функцій лідерства, сприяння реалізації 
реформ та приведенню державної служби до стандартів Європейського Союзу. 
Профілі компетенцій лідерства стосуються усіх державних службовців, що 
займають посади керівників (адміністративні посади) для забезпечення 
реалізації ними функцій лідерства, сприяння реалізації реформ та приведенню 
державної служби до стандартів ЄвропейськогоСоюзу. 

Профіль визначає бажаний набір компетенцій, що безпосередньо 
стосується функцій лідерства — управлінських функцій, які виконуються або 
мають виконуватися у майбутньому усіма державними службовцями, що 
займають посади керівників. Профіль не включає вузько-професійні, галузеві 
чи технічні компетенції, які зумовлені конкретними посадами та сферою 
діяльності. Такі компетенції є предметом інших спеціальних досліджень, 
пов’язаних із особливостями посад та органів. 

Профілі компетенцій лідерства є основою для професійного розвитку 
державних службовців: для визначення особистих потреб у навчанні та 
вдосконалення навчальних програм і підходів до підвищення кваліфікації. 

При розробленні Профілів компетенцій лідерства Головне управління 
державної служби України за підтримки канадсько-українського проекту 
«Реформа управління персоналом на державній службі в Україні» провело 
відповідне дослідження для того, аби врахувати специфіку та потреби в Україні 
(за участі державних службовців I–IV категорій посад, включаючи проведення 
анкетування, фокус-груп, обговорення результатів дослідження). 

Як правило, ключові групи компетенцій лідерства є однаковими для всіх 
управлінських рівнів в межах організації, однак компетенції по-різному 
застосовуються залежно від функцій / ролей на різних рівнях. Наприклад, 
комунікаційні навички потрібні для всіх, однак ті навички, якими має володіти 
керівник базового рівня, котрий організовує роботу спеціалістів, значно 
відрізняються від тих навичок, які потрібні заступникові міністра для надання 
стратегічних рекомендацій міністрові щодо конкретного напряму дій.  
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Враховуючи це, даний проект Профілів компетенцій лідерства 
розрахований на три рівні компетенцій для трьох рівнів лідерства: для 
керівників вищого рівня, середньої ланки та базового рівня керівників. Ці рівні 
компетенцій були визначені на основі аналізу функцій керівників-лідерів 
(аналізу рівня управлінської відповідальності, обсягу роботи, природи 
управлінських функцій та функцій лідерства), а не на основі визначених 
системою класифікації посад / категорій. Розподіл на такі рівні був 
підтверджений в рамках проведення фокус-груп за участі державних 
службовців, що працюють на різних посадах (від заступників міністрів до 
керівників секторів). Різні рівні компетенцій мають демонструвати ті суттєві 
розбіжності, які існують між різними функціональними рівнями керівників.  

Профіль містить визначення основних груп компетенцій лідерства та 
опис діяльності/ поведінки відповідно до трьох рівнів компетенцій, а також 
опис неефективної поведінки, яка є спільною для усіх управлінських рівнів на 
державній службі в Україні. 

9.4 Визначення ключових груп компетенцій лідерства 

Орієнтація на результат — це спроможність сплановано та послідовно 
діяти відповідно до визначених цілей з метою досягнення очікуваних 
результатів, здатність до управління наявними ресурсами, враховуючи потреби 
та пріоритети організації. 

Орієнтація на досягнення визначених результатів діяльності має важливе 
значення, оскільки пов’язана з очікуваннями щодо досягнень державних 
службовців в роботі, успішного впровадження реформ, розвитку ефективної 
державної служби, здатної відповідати на суспільні виклики та забезпечувати 
надання дієвих послуг громадськості. 

Аналітичне мислення — це здатність критично сприймати, вивчати та 
викладати інформацію, що передбачає її узагальнення з різних джерел, 
врахування деталей та тенденцій, визначення проблем, їх важливості та 
причинно-наслідкових зв’язків; це здатність генерування нових ідей та різних 
шляхів розв’язання проблем, формулювання стратегій діяльності. Аналітичне 
мислення як компетенція є основою для розвитку довгострокового бачення, 
скоординованості та послідовності дій. Важливою є спроможність 
обґрунтування діяльності та дотримання визначених стратегій розвитку на 
основі аналітичного мислення та стратегічного планування, розроблення 
політики, що є однією з ключових функцій державних службовців, для 
забезпечення далекоглядності, поступовості дій на шляху розв’язання наявних 
проблем, задоволення суспільних потреб та використання можливостей.  

Управління людськими ресурсами — це спроможність керівників 
дотримуватися послідовного стратегічного підходу до управління людськими 
ресурсами, нести відповідальність за планування людських ресурсів, добір 
кадрів, розвиток їхньої спроможності та організацію їхньої діяльності на основі 
поточних та майбутніх потреб організації, мотивування досконалої діяльності, 
визнання внеску працівників та підтримку сприятливих умов праці, в яких 
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службовці максимально можуть реалізовуватися та сприяти досягненню цілей 
організації. 

Розвиток цієї компетенції пов’язаний із визнанням цінності Людини та 
усвідомлення керівниками відповідальності за управління підпорядкованих їм 
службовців на основі поваги до працівників, розвитку командної роботи, 
мотивування активної участі працівників, їх професійного розвитку тощо. 

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

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

Опис компетенцій лідерства. 
Керівники середньої ланки 

 Орієнтація на результат
• Організація діяльності структурного підрозділу(ів) на досягнення

очікуваних результаті
• Бере відповідальність за результативність діяльності свого структурного

підрозділу
• Приймає вчасні та обґрунтовані рішення в межах своїх повноважень
• Надає рекомендації щодо стратегічного плану та забезпечує дотримання

реалізації стратегічних планів
• Здійснює поточне планування та визначає першочерговість дій на основі

пріоритетів відомства
• Забезпечує дотримання пріоритетів діяльності на рівні свого

структурного підрозділу
• Надає рекомендації щодо політики
• Визначає потребу та здійснює моніторинг / оцінку досягнення результатів
• Постійно удосконалює діяльність структурного підрозділу (департаменту

/ управління), сприяючи його результативності та ефективності
• Управляє людськими, інформаційними та іншими ресурси ефективно

 Аналітичне мислення
• Розглядає та узагальнює інформацію з різних джерел, аналізує різні точки

зору
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• Враховує факти, обмеження, ймовірні ризики та потенційні наслідки
діяльності, а також можливості запобігання непередбачуваним
обставинам та ризикам

• Генерує та представляє керівництву нові ідеї
• Аналізує зміни у відомстві, країні, світі та пропонує шляхи управління

змінами
• Аналізує та рекомендує керівництву альтернативні шляхи вирішення

питань/ розв’язання проблем

 Управління людськими ресурсами
• Демонструє професіоналізм, доброчесність, етику поведінки, високу

культуру спілкування , слугуючи прикладом для інших працівників
• Мотивує підпорядкованих працівників на досягнення цілей та

результативну діяльність
• Створює умови для співпраці, розвиває в колективі взаємну довіру та

взаємоповагу
• Надає підпорядкованим працівникам свободу у виборі шляхів виконання

завдань
• Заохочує надання працівниками ідей та висловлення різних точок зору
• Розподіляє обов’язки/ завдання серед безпосередньо підпорядкованих

службовців, враховуючи їхні навички та здібності
• Здійснює наставництво та надає підтримку підпорядкованим працівникам

щодо виконання поставлених завдань та досягнення результатів
• Надає пропозиції щодо набору та просування працівників
• Цінує/ відзначає внесок кожного працівника та надає рекомендації щодо

відзначення результативної діяльності
• Надає працівникам в разі потреби рекомендації та підтримку для

вдосконалення діяльності
• Створює можливості для професійного розвитку працівників, приділяє

час особистому розвитку
• Сприяє дотриманню балансу між роботою та приватним життям
• Визначає та розуміє потреби працівників
• Вирішує конфліктні питання в колективі, запобігає їх виникненню
• Вчить та навчається від інших

 Ефективна комунікація
• Спілкується відкрито та підтримує регулярний зворотній зв’язок з

працівниками відомства
• Забезпечує обмін інформацією по вертикалі та по горизонталі
• Чітко та логічно висловлює свої думки усно та письмово
• Звертається до керівництва вищого рівня за поясненнями та настановами

щодо напряму діяльності
• Демонструє рішучість, надаючи рекомендації керівництву
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• Чітко інформує працівників про завдання та очікувані результати
діяльності

• Інформує та консультує громадян
• Публічно виступає із промовами
• Співпрацює з колегами в організації та в інших відомствах
• Прислухається до ідей, позицій інших осіб
• Модерує обговорення, збалансовуючи різні позиції, погляди, точки
• зору.

Опис компетенцій лідерства. 
Керівники базового рівня 

 Орієнтація на результат
• Організація діяльності підлеглих структурного підрозділу(ів) на

досягнення очікуваних результатів
• Бере відповідальність за результативність діяльності свого структурного

підрозділу
• Приймає вчасні та обґрунтовані рішення в межах своїх повноважень
• Забезпечує дотримання реалізації стратегічних планів
• Планує робоче навантаження, управляє своїм робочим часом та часом

своїх працівників на щоденній основі
• Забезпечує дотримання пріоритетів діяльності на рівні свого

структурного підрозділу
• Розробляє рекомендації щодо політики
• Здійснює моніторинг вчасного та якісного виконання поставлених

завдань
• Постійно удосконалює діяльність структурного підрозділу (відділу /

сектору), сприяючи його результативності та ефективності
• Управляє на своєму рівні людськими, інформаційними та іншими ресурси

ефективно

 Аналітичне мислення
• Систематизує та узагальнює інформацію з різних джерел, враховує різні

точки зору
• Враховує факти, обмеження, ймовірні ризики та потенційні наслідки

діяльності, а також можливості запобігання непередбачуваним
обставинам та ризикам

• Генерує та представляє керівництву нові ідеї. Творчо вирішує поточні
питання

• Аналізує та рекомендує керівництву альтернативні шляхи вирішення
питань/ розв’язання проблем
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 Управління людськими ресурсами
• Демонструє професіоналізм, доброчесність, етику поведінки, високу

культуру спілкування, слугуючи прикладом для інших працівників
• Мотивує підпорядкованих працівників на досягнення цілей та

результативну діяльність
• Підтримує в колективі взаємну довіру та взаємоповагу, заохочує та

організовує командну роботу
• Надає підпорядкованим працівникам свободу у виборі шляхів виконання

завдань
• Заохочує надання працівниками ідей та висловлення різних точок зору
• Розподіляє обов’язки/ завдання серед безпосередньо підпорядкованих

службовців, враховуючи їхні навички та здібності
• Здійснює наставництво та надає підтримку підпорядкованим працівникам

щодо досягнення результатів при виконанні поставлених завдань
• Надає пропозиції щодо набору та просування працівників
• Цінує/ відзначає внесок кожного працівника та надає рекомендації щодо

відзначення результативної діяльності
• Надає працівникам в разі потреби рекомендації та підтримку для

вдосконалення діяльності
• Сприяє професійному розвитку працівників, приділяє час особистому

розвитку
• Сприяє дотриманню балансу між роботою та приватним життям
• Визначає та розуміє потреби працівників
• Вирішує конфліктні питання в колективі, запобігає їх виникненню
• Вчить та навчається від інших

 Ефективна комунікація
• Спілкується відкрито та підтримує регулярний зворотній зв’язок з

працівниками відомства
• Сприяє обміну інформацією
• Чітко та логічно висловлює свої думки усно та письмово
• Звертається до керівництва вищого рівня за поясненнями та настановами

щодо напряму діяльності
• Демонструє рішучість, надаючи рекомендації керівництву
• Чітко інформує працівників про завдання, надає чіткі настанови

(інструкції) працівникам стосовно вимог щодо роботи та очікуваних
результатів

• Готує письмові відповіді на запити громадян
• Співпрацює з колегами в організації та в інших відомствах
• Прислухається до ідей, позицій інших осіб
• Модерує обговорення; збалансовуючи різні позиції, погляди, точки зору
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