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Аннотація. В роботі визначено поняття політичного лідерства та 

політичного лідера. Визначено, що риси політичного лідера є вродженими і 

передаються по спадковості, тому не можуть набуватися у будь-який спосіб. 

Проаналізовано концептуальні засади відродження теорії рис наприкінці ХХ 

ст. – на початку ХХІ ст. 
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Abstract. The concepts of political leadership and political leader were 

defenited. That the political leader traits are innate and transmitted by heredity, and 

therefore can not be acquired in any other way was defenited. The conceptual basis 

of the Trait theory rebirth XX-XXI centuries was analyzed. 
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Проблема лідерства перебуває у центрі уваги дослідників упродовж 

багатьох століть. Визначено, що політичне лідерство притаманне 

різноманітним формам соціально-політичної організації. Виникає питання: 

чому одні люди стають лідерами, а інші задовольняються роллю послідовників? 



Шукаючи відповіді на ці запитання вчені та дослідники створили низку теорій, 

що з'ясовують суть цього явища. 

Першою і домінуючою від середини ХІХ ст. до 50-х рр. ХХ ст. теорією 

лідерства була теорія  рис. ЇЇ прихильники розглядають лідера як сукупність 

певних психологічних якостей, наявність яких сприяє набуттю індивіда статусу 

лідера, і наділяють його здатністю приймати владні рішення відносно інших 

людей. Вчені припускали, що якщо справді існують певні якості, які 

відрізняють лідера від послідовників, тоді існує можливість їх виявлення. 

Відповідно прихильники цього підходу вивчали, які саме інтегровані моделі 

особистісних характеристик, що відображають широкий спектр індивідуальних 

відмінностей, сприяють набуттю статусу лідера. Вони стверджували: що 

лідерство є унікальною властивістю окремих особистостей, вибраних з великої 

кількості людей; ці окремі особистості володіють певними вродженими рисами, 

яких неможливо набути. Хоча ця теорія була піддана критиці у минулому 

столітті, вчені досі продовжують вивчати риси та характеристики особистості, 

які збільшують вірогідність набуття лідерського статусу особою, сприяють 

ефективній лідерській діяльності та виконанню лідерських функцій. 

Психолог К. Бірд, проаналізувавши 20 досліджень, у своїй праці 

«Соціальна психологія» (1940) склав список з 79 лідерських рис. Вчений 

виявив:«51 риса, тобто 65%, змінних згадувалась лише один раз, 16 рис, або 

20% - двічі, 4 риси, чи 5% були виявлені в трьох дослідженнях, ще 4 - в 

чотирьох, 2 були згадані в п'яти, 1 виявлена в шести, і 1 в десяти 

дослідженнях»[2]. Риси, які згадувалися у трьох дослідженнях були: сміливість, 

оригінальність, тактовність та впевненість у собі. Ентузіазм, справедливість і 

співчуття - згадувались в чотирьох дослідженнях. Дві риси, які виявлені в п'яти 

дослідженнях були: екстраверстивність і почуття гумору. Ініціативність 

згадувалась в шести розвідках, а інтелект в десяти. 

Ідеї К. Бірда розвинув американський психолог Ральф Стогділл. Остновні 

свої думки вчений написав у статті «Особисті чинники, які асоціюються з 

лідерством» (1948) та праці «Довідник по лідерству: огляд теорій та 



досліджень» (1974). Вчений проаналізував 24 дослідження теорії рис, які були 

проведені вченими з 1904 року по 1947 рік і запропонував власне визначення 

лідера: «Лідер це той, хто займає відповідальну посаду та координує діяльність 

всіх членів групи, для виконання поставлених перед ними  завдань для 

досягнення спільної мети. Якщо людина бере участь у груповій дяльності та 

демонструє свою здатність збільшувати інтенсивність та ефективність роботи 

групи, ця людина набуває статусу лідера»[4]. 

Також Р. Стогділл запропонував свою класифікацію лідерських рис, яка 

передбачала  п'ять характеристик: «Фактори, які пов'язані з лідерством це: 

розумові здібності, потужності, досягнення, відповідальність, участь і статус. 

До розумових здібностей відносяться: інтелект, жвавість, мовні здібності, 

оригінальність, здатність до прийняття рішень. Досягнення включають в 

себе:освіту, знання, спортивні досягнення. Відповідальність, в свою чергу, 

включає: надійність, ініціативність, наполегливість, впевненість у собі, 

агресивність. До участі слід віднести: активність, комунікабельність, вміння 

адаптуватися, кооперативність, почуття гумору. До статусу відносяться: 

соціально-економічне становище та популярність»[4]. Особисті риси лідера і 

послідовників, в порівнянні з ситуацією, є стабільними. Збереження 

індивідуальних рис лідера, а відповідно – стилю його поведінки, в умовах 

постійної зміни ситуації, є основною перешкодою збереженню статусу лідера і 

реалізації лідерських функцій. Знайти лідера, не є надто складним завданням. 

Складність полягає в тому, що людина в різних ситуаціях повинна завжди 

поводитись як лідер. 

В результаті, Р. Стогділл доходить висновку, після якого теорія рис 

втатила своє домінуюче положення серед підходів до пояснення феномену 

лідерства, і її місце зайняла ситуативна теорія лідерства: «Справді якісний 

аналіз лідерства, передбачає не лише вивчення ліера, але і ситуації, в якій він 

перебуває. Докази свідчать про те, що лідерство це відношення, яке існує між 

людьми в соціальній ситуації, і що особи, які є лідерами в одній ситуації, не 

обов'язково будуть лідерами в інших ситуаціях»[4].  



Після дослідження Р. Стогділла, теорія рис поступово втрачала домінуючі 

позиції, в результаті чого ситуаційна теорія та поведінковий аналіз набули 

панівного статусу серед досліджень лідерства. Лише наприкінці ХХ – початку 

ХХІ століть дослідники в повній мірі піднесли її до рівня розвитку інших теорій 

лідерства, які прогресували протягом другої половини ХХ століття. Одним із 

таких дослідників є американський психолог Стівен Заккаро. Вчений у своїх 

працях «Перспективи досліджень лідерства на основі теорії рис» (2007) і 

«Лідерські риси та атрибути» (2004) дає ґрунтовне визначення лідерських рис: 

«Лідерські риси це відносо стабільні та та пов’язані об’єднання особистісних 

характеристик, які сприяють виконанню лідером своїх функцій, в різних 

організаційних і групових ситуаціях»[6]. 

Вчений, як і Р. Стогділл, наголошує на тому, що лише лідерських рис 

недостатньо для цілісного аналізу феномену політичного лідерства, також 

необхідно брати інші аспекти, такі як послідовники, вплив ситуації тощо.У 

своїй праці «Перспективи досліджень лідерства на основі теорії рис» С. Заккаро 

доходить схожих п’яти висновків: «По-перше, відмова від теорії рис не була 

заснована на емпіричних дослідженнях. По-друге, значна і зростаюча база 

емпіричних досліджень підтверджує вплив лідерських рис на ефективність 

лідерства. По-третє, лідерство є результатом комбінації, взаємодії та 

взаємовпливу рис та атрибутів особистості, а не набором незалежних рис.  По-

четверте, домінуючими лідерськими рисами, можуть бути ті, які відображають 

стійку тенденцію індивіда діяти різними способами в різних організаційних 

ситуаціях. По-п’яте, деякі риси лідера детально впливають на лідерський 

процес та його продуктивність, в той час, як інші риси мають безпосередній 

вплив, хоча його сила залежить від ситуації»[5]. 

Теорія рис є першою повноцінною теорією, яка пояснює феномен 

політичного лідерства, відповідно вона має довгу історію, зі злетами та 

падіннями. Даний підхід домінував протягом першої половини ХХ ст. Згодом 

вчені розробили нові підходи, та розкритикували теорію, через її нездатність 

відповісти на питання: «В чому відмінність між лідерами та не лідерами?» та 



неврахування впливу ситуативних чинників на лідерський процес. Тому вона 

втратила своє домінантне положення. у кінці ХХ ст. - на початку ХХІ ст., 

відповідаючи на критику, прихильник теорії рис ускладнили її концептуальні 

положення, методологічну базу та емпіричні дані. Таким чином, вона досягла 

рівня інших теорій, які розвивалися з середини ХХ століття, та пропоную 

власний науковий підхід до феномену політичного лідерства. 
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