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Глушкова Н. М. (Одеса, Україна) 

ГЕНДЕРНІ ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ТРУДОВИМ 

КОЛЕКТИВОМ 

В тезах наводиться порівняльний аналіз гендерних особливостей 

управлінської діяльності з точки зору ефективності виробництва і успішного 
  керівництва трудовим колективом. 

  

Glushkova N. (Odessa, Ukraine) 

GENDER CHARACTERISTICS OF WORKFORCE MANAGEMENT 

In the theses is provide a comparative analysis of the gender characteristics 

of managerial activity from the point of view of production efficiency and 
  successful management of the workforce. 
  

 

Гендерна проблема залишається важливою і актуальною як на 

міжнародному рівні, так і в суспільно-політичному житті нашої держави. 

Україна, прямуючи до лав демократичних країн Європейського Союзу, 

орієнтується на досить високі стандарти гендерної політики цих країн і 

спрямовує свою державну політику на забезпечення гендерної рівності 

(гендерна пріоритетизація). Гендерна державна політика України втілюється 

на законодавчому, фінансовому та інформаційно-просвітницькому рівні. 

Наукові дослідження в галузі гендерних аспектів лідерства починались, 

як відомо, в США ще в середині минулого століття. Саме тоді гендерна 

психологія лідерства формується як науковий напрям на підґрунті 

феміністичної теорії в психології (Дж. Роузнер, Я. Джорстед, Е. Іглі та ін.). 

Гендерні особливості в сфері управління активно досліджуються 

українськими    науковцями,     зокрема     Н. Власенко,     Л. Виноградовою, 

А. Табановою, Т. Чернявською, Я. Шкурко та іншими. 

Порівнюючи жіночій і чоловічій стилі управління дослідники дійшли 

висновку, що жінки більш схильні до демократичного стилю, тоді як 

чоловіки – до авторитарного. Оскільки в управлінській сфері для жінок 

пріоритетним є соціально-психологічний аспект, а для чоловіків професійно- 

діяльнісний, жінка може стати і часто стає більш успішним керівником. 

Зазвичай, аналізуючи управлінські якості жінок і чоловіків, 

порівнюються     їх     індивідуально-психологічні     характеристики і 

виокремлюються такі, що забезпечують ефективне керівництво 

виробництвом. Деякі дослідники вважають (Д. Дзвінчук), що жінки 

переважають чоловіків щодо вербальних здібностей, тобто більш 

комунікативні навіть у непередбачених ситуаціях і з незнайомими людьми. В 

той час у чоловіків більш розвинені наочно-просторові здібності, вони у 

складних ситуаціях можуть бути авторитарно-агресивними, егоцентричними, 

непоступливими. Вважається також, що жінкам притаманні аналітичні 
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здібності, більш високі показники пам’яті, психомоторики у ручному 

режимі, що обумовлюється більшою активністю лівої півкулі мозку. Тоді як 

переваги правої півкулі у чоловіків позитивно впливають на їх творчі 

здібності, допомагають краще орієнтуватися у просторі. Нарешті, жінки 

більш схильні до емпатії, альтруїзму, милосердних вчинків. У соціальному 

середовищі, зокрема в трудовому колективі, жінки намагаються уникати 

конфліктів, в необхідних випадках вдаватись до конформізму. Чоловіки 

більш прагматичні, автократичні, не прагнуть довірливих взаємовідносин з 

підлеглими. 

Я. Шкурко. виокремлює суттєві якості, що обумовлюють успішне 

жіноче керівництво трудовим колективом: порядність, гнучкість у стосунках, 

повага до людей, відповідальність, колегіальність, доброзичливість, 

толерантність, в той же час, вимогливість до себе. До особистісних якостей 

успішних керівників-чоловіків належать об’єктивність, довіра до колег, 

впевненість у собі, вимогливість до підлеглих, комунікативна 

врівноваженість. Варто зазначити, що майже всі дослідники погоджуються з 

тим, що саме рівень розвитку комунікативних якостей безпосередньо впливає 

на ефективність управління трудовими відносинами та продуктивність праці 

трудового колективу. 

До порівняльної характеристики жіночого і чоловічого стилів 

керівництва варто додати відмінності в стилі здійснення однакової 

діяльності, зокрема управлінської, або в досягненні однакової мети. Жінки не 

тільки схильні до демократичного, колегіального стилю, вони орієнтовані на 

групу, трудовий колектив, мобілізують його на колективну розробку рішень і 

спільну їх реалізацію. Навіть у складних виробничих ситуаціях жінки- 

керівники відрізняються контактністю, вмінням спілкуватися, розподіляти 

повноваження, навіть делегувати свої власні. Жінка-керівник намагається 

мотивувати підлеглих на досягнення спільної виробничої мети, формувати у 

всіх членів трудового колективу професійну самоповагу і корпоративний 

дух, незалежно від статусу і посади. Натомість чоловіки-керівники прагнуть 

до авторитарних методів, директивного управління, самоутвердження, 

категоричності та суворого контролю. Тобто, можна зробити висновок, що 

чоловіки більш спрямовані на ділову модель лідерства: безперечна влада, 

домінування, самостійне формування виробничої мети, стратегії і тактики її 

досягнення. Жінки в своїй управлінській діяльності мають здебільшого 

соціальну спрямованість, прагнуть до комунікації, взаємодії, 

взаємопорозуміння, врегулювання міжособистісних стосунків. Це стосується 

також екстремальних або стресових ситуацій, в яких чоловіки можуть 

вдаватися навіть до диктаторства, стають замкненими, приховують свої 

емоції, тоді як жінки прагнуть до емпатії, діляться проблемами, 

прислуховуються до порад. До цього варто додати, що в складних 

виробничих ситуаціях жінки-керівники менше схильні до емоційних зривів, 

здатні ефективно вирішувати проблемні питання. Це пояснюється більшою 

психічною стійкістю жінок, їх більш легким пристосуванням до зовнішнього 

соціального середовища. 
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Завершуючи стислий порівняльний аналіз соціально-психологічних 

властивостей жінок і чоловіків ми знову переконались, що жіноче 

керівництво може бути більш успішним, оскільки саме завдяки багатьом 

«жіночім» якостям на підприємстві створюються стабільні і комфортні 

умови праці, а в трудових колективах позитивний морально-психологічний 

мікроклімат. 
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