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1 Лідерство та управління командою 

2  Дескриптори 

Назва курсу: Лідерство і управління командною роботою в Старт-апі 

Код курсової одини-

ці 
M-IDP-LT 

Університет-

розробник курсу 

ХНУБА, Бакінгемський Новий університет, БДУ, AЕНМ, KДУ, 

ТНТУ, СДУ, ХНЕУ 

Тип курсової одини-

ці 

Факультативний (за вибором) 

Рівень  Магістр 

Кількість кредитів 3 кредита (75-90 годин роботи студента) 

Режим навчання Дистанційне навчання 

Попередня підгото-

вка та базові знання: 

Для навчання за цим курсом студентам не потрібно яка-небудь 

спеціальна підготовка 

3 Результати навчання 

Після успішного завершення модуля, студенти зможуть:  

- демонструвати знання і розуміння сучасних вимог до ефективного лідерства в динаміч-

но мінливому високотехнологічному та  інтегруючому світі; демонструвати обізнаність 

про актуальні проблеми і теми сучасного лідерства, а також про найвищі стандарти 

досягнень в лідерстві;  

 

- займатися саморозвитком і навчитися вчитися, в тому числі вчитися на основі жит-

тєвих ситуацій; розвивати навички аналітичного і критичного мислення і розуміння; 

оцінювати ідеї та пропозиції; формулювати докази; робити висновки і узагальнювати 

аргументи; творчо генерувати нові ідеї;  

 

- працювати, демонструючи високий рівень здатності до співпраці; приймати рішення і 

створювати етичні рамки для прийняття рішень; поважати точку зору інших людей і 

думки, які мають іншу культурну основу; цінувати різноманітність і мультикультур-

ність сучасного європейського суспільства; визначати цілі для особистісного, академіч-

ного та кар'єрного росту, а також працювати для їх досягнення; проактивно пристосо-

вуватися до зміни ситуації; бути відповідальним і самокритичним щодо власних дій; 

планувати свою діяльність і керувати часом;  

 

- одержувати і обробляти інформацію з різних джерел; виявляти і використовувати 

належним чином джерела інформації та інструменти; ефективно і критично викорис-

товувати стандартні та електронні ресурси; точно і за призначенням використовувати 

довідкові ресурси; правильно використовувати термінологію; правильно висловлювати 

свої думки в усній і письмовій формі і спілкуватися з різними аудиторіями слухачів. 

 



4 Зміст курсу 

 

Курс, що складається з 3 кредитів (модулів) припускає навантаження для студентів у 

розмірі 75-90 годин. Ця сума розподіляється наступним чином: на кожну годину безпосе-

реднього контакту з викладачем (лекція, семінар) припадає 10 годин роботи студента. 

Відповідно, весь курс навчання передбачає 7-9 годин прямого (або опосередкованого в разі 

дистанційного навчання) контакту зі студентом. Час, що залишився, припускає самос-

тійну роботу студента (читання, виконання формують і підсумкових завдань, підготов-

ка презентацій, тощо). 

 

Курсова одиниця № 1: Лідерство та навчання.  

Суть лідерства. Чи є лідерство природною особливістю? Хто може бути лідером? Лі-

дерство і екзистенційний цикл навчання. Лідерство як спосіб життя.  

Інтерактивний семінар: Лідери, які вчаться у життя. 

 

Курсова одиниця № 2: Лідерство та управління.  

Форми влади. Підходи до управління. Принципи та методи управління. Причини невдач в 

управлінні. Від менеджера до лідера.  

Інтерактивний семінар: Як вести себе з керівником, який критикує? 

 

Курсова одиниця № 3: Лідерство і поведінка.  

Лідерство і емоційний інтелект. Лідерство в складній і небезпечній ситуації. Лідерство і 

емпатія. Лідерство і здатність чути. Лідерство і впевненість.  

Інтерактивний семінар: агресивно - пасивно - асертивна поведінка лідерів. 

 

Курсова одиниця № 4: Лідерство і послідовники.  

Сила впливу та лідерства. Харизматичне лідерство. Надихаюче лідерство. Приклад для 

наслідування. Вертикальне і горизонтальне керівництво. Основні чинники ефективної 

взаємодії лідер - послідовник.  

Інтерактивний семінар: самовираження лідера і отримання зворотного зв'язку. 

 

Курсова одиниця № 5: Лідерство та вирішення конфліктів.  

Підходи до конфлікту. Фактори, що впливають на конфліктні ситуації. Види конфлік-

тів. Самооцінка і стиль конфлікту. Життєва позиція і стиль конфлікту. Врегулювання 

конфронтації.  

Інтерактивний семінар: Лідерство для трансформації конфлікту в конструктивне 

рішення задачі? 

 

Курсова одиниця № 6: Лідерство і команда.  

Суть команди - люди, об'єднані спільною метою. Переваги роботи в команді. Високоефе-

ктивні команди. Якості, необхідні для створення ефективної та злагодженої команди.  

Інтерактивний семінар: Керівництво синергетичною командою. 

 

Курсова одиниця № 7: Лідерство і саморозвиток.  

Типи природних лідерів. Типи лідерів в практиці національних ділових відносин. Типи ліде-

рів в країнах з високорозвиненою економікою. Бажання діяти. Відповідальність. По-

чуття залученісті. Самодисципліна.  

Інтерактивний семінар: Особисті якості та портфоліо лідера. 

 

Курсова одиниця № 8: Лідерство як місія.  



 

Організаційні бар'єри в керівництві. Культура - структура - поведінка. Свобода для дію-

чих лідерів. Цінності, спілкування і свобода. Бачення. Створення атмосфери довіри. Тра-

нсформаційне лідерство. Розвиток лідерського потенціалу.  

Інтерактивний семінар: здатність лідера чути і делегувати повноваження. 

 

5 Список рекомендованої та обов'язкової літератури 

Література: 

1. Personal Factors Associated with Leadership: a Survey of the Literature, Journal of 

Psychology paper, Ralph Stogdill, 1948 

2. Organizational Behaviour, David Buchanan and Andrzej Huczynski, 1985 

3. The Leadership Challenge, James Kouzes and Barry Posner, 1987 

4. The Managerial Grid: The Key to Leadership Excellence, Robert Blake and Jane Mou-

ton, 1964 

5. Kurt Lewin, Leadership Behaviour paper, Journal of Social Psychology, 1939 

6. How to Choose a Leadership Pattern, Harvard Business Review article, Robert Tannenbaum and Warren 

Schmidt, 1958 

7. A Theory of Leadership Effectiveness, Fred Fiedler, 1967 

8. A Path-Goal Theory of Leader Effectiveness, Robert House T R Mitchell, 1971/74 

9. Management of Organizational Behavior: Utilizing Human Resources, Paul Hersey and Ken 

Blanchard, 1982 

10. Reframing Organizations: Artistry, Choice and Leadership, Lee Bolman and Terry Deal, 

1991 

11. Effective Leadership, John Adair, 1983 

12. Robert Greenleaf, Servant Leadership, 1977 

13. The Bases of Social Power, John French and Bertram Raven, 1958/59 

14. Leadership, James MacGregor Burns, 1978 

15. Leadership and Performance Beyond Expectations, Bernard Bass, 1985 

16. Leading Change, John Kotter, 1996 

17. The Case for Servant Leadership, Kent Keith 

18. Seven Pillars of Servant Leadership, James Sipe and Don Frick, 2009 

19. The Long-Term Organizational Impact of Destructively Narcissistic Managers, Roy Lu-

bit, 2002 

20. Guide to the Management Gurus, Carol Kennedy, 1991/2002 

21. Leadership Theory and Practice, Peter Northouse, 2010 

22. The Three Levels of Leadership: How to Develop Your Leadership Presence, Know-how and Skill, James 

Scouller, 2011 

 

Інтернет-ресурси: 
1. http://www.businessballs.com/leadership-theories.htm#leadership-terminology-

clarification  

2. http://www.businessballs.com/leadership-theories.htm#differences-management-

leadership 

3. http://www.businessballs.com/leadership-theories.htm#leadership-definitions  

4. http://www.businessballs.com/leadership-theories.htm#leadership-purpose  

5. http://www.businessballs.com/leadership-theories.htm#leadership-glossary-terminology  

http://www.businessballs.com/leadership-theories.htm#leadership-terminology-clarification
http://www.businessballs.com/leadership-theories.htm#leadership-terminology-clarification
http://www.businessballs.com/leadership-theories.htm#differences-leadership-
http://www.businessballs.com/leadership-theories.htm#differences-leadership-
http://www.businessballs.com/leadership-theories.htm#leadership-definitions
http://www.businessballs.com/leadership-theories.htm#leadership-purpose
http://www.businessballs.com/leadership-theories.htm#leadership-glossary-terminology


6. http://www.businessballs.com/leadership-theories.htm#overview-leadership-article  

7. http://www.businessballs.com/leadership-theories.htm#leadership-models  

8. http://www.businessballs.com/leadership-theories.htm#leadership-philosopis  

9. http://www.businessballs.com/leadership-theories.htm#leadership-styles  

10. http://www.businessballs.com/leadership-theories.htm#training-teaching-use   

6 Заплановані види навчальної діяльності та методи викладан-

ня 

 

       Види навчальної діяльності:  

Веб-сесії під керівництвом викладача забезпечують широку методологічну та концепту-

альну основу для навчання студентів після подання кожного розділу. Інтерактивні веб-

семінари використовуються для вивчення цих методів і концепцій, а також для вивчення 

застосування принципу для фактичних сценаріїв зростаючій складності.  

Програма супроводжуваного навчання використовується для підтримки лекцій і се-

мінарів. Передбачається участь студентів в веб-дискусії на тему запропоновану лекто-

ром. 

 

Методи викладання:  

Використовується інноваційний підхід моделювання екзистенціальної ситуації для 

когнітивного і особистісного розвитку студентів. Студенти підіймаються сходами 

компетентностей від стадії неусвідомленої некомпетентності через стадію усвідомле-

ної некомпетентності до стадії усвідомленої компетентності і неусвідомленою компе-

тентності. Для цього в контексті цільової тематики організується освітній захід, який 

надає інформацію, мотивуючу студентів пройти 5 етапів екзистенціального кола роз-

витку, відповівши на ряд внутрішніх питань: 

1-й етап - введення в проблему: спрямований на визначення особистісного сенсу роз-

витку шляхом створення реальної проблемної ситуації для усвідомлення учнями недо-

статності їх власних ресурсів (компетенцій) для реалізації особистісних смислів в умо-

вах реальної життєдіяльності. Внутрішнє питання полягає в тому, чи має інформація 

сенс (значимість) особисто для мене? 

2-й етап - визначення зони індивідуального розвитку: спрямований на визначення 

можливості реалізації особистісних смислів на основі аналізу рівня розвитку внутрішніх 

ресурсів (досвіду, мотивації, цілей, компетентностей, здібностей, якостей, навичок, 

стилю пізнання) в контексті виявлених потреб, а також їх відповідності вимогам пото-

чної ситуації. В результаті визначається зона індивідуального розвитку за допомогою 

техніки накладання компетентнісного профілю курсу на компетентнісний профіль сту-

дента. Виявлені відмінності служать орієнтиром для програми індивідуального розвит-

ку. Внутрішнє питання полягає в тому, чи зможу я реалізувати особистісні смисли за 

допомогою моїх власних ресурсів? 

3-й етап - вибір діяльності: спрямований на обмін теоретичними знаннями, через 

розгляд різних підходів (концепцій) в контексті виявлених потреб в індивідуальному роз-

витку. В результаті вибирається або розробляється програма дій для відновлення вияв-

леного дисбалансу між рівнем розвитку індивідуальних ресурсів і вимогами поточної си-

туації. Внутрішнє питання полягає в тому, які варіанти у мене є? 

4-й етап - практика: спрямований на розвиток практичних навичок у студентів в 

процесі вирішення структурованих завдань шляхом створення спеціальних практичних 

ситуацій для студентів для апробації ефективності вибраної стратегії для задоволення 

виявлених потреб у розвитку індивідуальних ресурсів. 

5-й етап - узагальнення: спрямований на автоматизацію набутих знань і розвиток 

http://www.businessballs.com/leadership-theories.htm#overview-leadership-article
http://www.businessballs.com/leadership-theories.htm#overview-leadership-article
http://www.businessballs.com/leadership-theories.htm#-leadership-philosopis
http://www.businessballs.com/leadership-theories.htm#-leadership-styles
http://www.businessballs.com/leadership-theories.htm#overview-leadership-article


 

навичок, здібностей і якостей студентів за допомогою перенесення вибраної ефективної 

стратегії в реальні умови життєдіяльності. В результаті на основі спеціально розроб-

леного плану реальних практичних дій відбувається автоматизація дій та їх інтеграція в 

особисті ресурси студента. Поступовий перехід від конкретних практичних задач до 

нестандартних творчих завдань.  

Значний акцент на самостійне навчання. 

7 Методи, критерії та режим оцінювання 

Використовується інноваційний режим самооцінки. Спеціально розроблена про-

грама дозволяє будувати когнітивні і особистісні профілі студентів на початку, в сере-

дині і в кінці процесу навчання, щоб відслідковувати динаміку розвитку студентів та 

«настроювати» курс у відповідності з особистими потребами. Спеціальна матриця, 

побудована на основі отриманих даних,  допомагає створити індивідуальну програму 

саморозвитку. 

Традиційний режим оцінювання дозволяє студентам розвивати навички і знання і 

застосовувати їх через поточну / підсумкову оцінку курсу. Всі результати навчання оці-

нюються щодо основних областей, які відрізняються, як в курсових роботах, так і в ек-

заменаційних. Іспит перевіряє ряд основних областей і відповідні навички. Курсові робо-

ти фокусуються на окремих ділянках індикативного змісту:  

1. Курсова робота №1 - Есе / Проблемне питання 2000 - 3000 слів. Рейтинг 50%  

2. Курсова робота №2 - Вклад та участь в груповій веб-дискусії. Рейтинг 50% 

 

 

8 Затвердження плану особистісного розвитку та розвитку 

здібностей 

Цей курс (модуль) надає можливість підвищити лідерські здібності:  

1. визначити зону і стратегію розвитку відповідну індивідуальному когнітивному стилю;  

2. використовувати екзистенційний досвід, як засіб навчання;  

3. виробити стратегію для постановки цілей і плану дій, заснованого на реалістичній 

оцінці реальної ситуації;  

4. надихати мотивацію послідовників в якості ключового фактора професійної, соціаль-

ної та екзистенціальної ефективності;  

5. забезпечити адекватне саморозкриття і заохочення високого ступеня зворотного 

зв'язку;  

6. забезпечити додаткову і перехресну взаємодію, щоб уникнути маніпуляцій;  

7. діяти наполегливо;  

8. переводити конфлікт в конструктивне русло; використовувати типологію для ефек-

тивного вирішення проблем;  

9. керувати сприйняттям стресових подій; підтримати інших при вирішенні їх проблем;  

10. створити і повести за собою синергічну команду;  

11. бачити ключові результативні ділянки, розставляти пріоритети, делегувати. 

 

Навчальні та методичні матеріали 



1. Підручник "Лідерство та управління командою в Старт-апі"; 

2. 8 презентацій в форматі PowerPoint;  

3. Тексти для читання та наукові статті; 

4. Інструкції для менторів;  

5. Програма для побудови особистісного та когнітивного профілю студентів; 

6. Тести і опитувальники; 

7. Щоденник навчання. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

   

 



 

Авторська група: 
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Введення 

 
Курс «Лідерство и командна робота» спрямований на розвиток компетенцій в області лідерських 

стратегій для забезпечення ефективності організацій в динамічних умовах сучасного суспільства. 

Курс засновано на інноваційних принципах Еко-Гуманістичної Технології Саморозвитку (ЕГТСР), 

яка інтегрує теоретичне і практичне навчання у формі інтерактивних лекцій, що відображають 

процес навчання в ході самого життя. Індивідуалізація  навчання здійснюється на основі аналізу 

індивідуального досвіду в контексті суспільно-виробленого досвіду, представленого науковими 

теоріями лідерства. Курс задуманий як узагальнення сучасних концепцій і теорій лідерства для 

ясного і усвідомленого представлення  його сутності з метою  розвитку когнітивних і особистісних 

ресурсів лідерства в організаціях. Матеріали можуть бути використані для: а) саморозвитку – ро-

зуміння і  розвитку знань і здібностей в області лідерства; б) навчання інших і практики в області 

лідерства на основі розуміння його сенсу і способів здійснення з метою ефективного лідерства; в) 

створення сприятливого середовища для розвитку лідерського потенціалу сучасної організації. 

 

В рамках суспільної мети курс спрямований на виконання наступних завдань:  

 визначення лідерства і цілей лідера; 

 пояснення і диференціація термінології лідерства; 

 пояснення основних моделей, філософій і стилів лідерства, включаючи інтерпретації, 

що сприяють розумінню і практичному застосуванню теорій лідерства; 

 завдання на рефлексію придбаних знань в контексті потреб особистості, послідовників і органі-

зацій з метою визначення зони індивідуального, командного и середового розвитку; 

 завдання на концептуалізацію набутого досвіду в форматі «Персонального Щоденника 

Розвитку Лідерства» (ПЩРЛ); 

 практичні завдання на розвиток лідерських навичок і здібностей в рамках семінарів ЕГТСР; 

 завдання зі створення плану розвитку  лідерських ресурсів в умовах повсякденності.  

 

У разі успішного закінчення курсу студенти зможуть: 

 демонструвати знання і розуміння сучасних вимог до ефективного лідерства в динамі-

чному змінюваному високо технологічному і інтегруючому світі; усвідомлювати про-

блеми і теми сучасних дебатів, пов’язаних з лідерством, а також високі стандарти до-

сягнень в лідерстві; 

 здійснювати саморозвиток, навчання навчанню, а також навчання в ході самого життя; розвивати 

аналітичне та критичне мислення, розуміння, оцінку ідей і пропозицій; формулювати докази; робити 

висновки і збирати аргументи; виробляти нові креативні ідеї;   

 працювати в дусі співробітництва; приймати рішення з дотриманням  етичних  принципів 

їх реалізації; проявляти повагу до думки і культури інших; цінувати різноманіття і мульти-

культурний характер сучасного  європейського суспільства; визначати цілі і працювати, 

самостійно адаптуватися до мінливих ситуацій; бути відповідальним і самокритичним по 

відношенню до своїх дій; планувати і управляти часом; 

 отримувати інформацію і реагувати на її різноманітні джерела; визначати і адекватно 

використовувати інструменти і джерела необхідної інформації; ефективно і критично 

використовувати традиційні і електронні джерела; уважно і точно посилатися на дже-

рела; правильно використовувати термінологію; адекватно висловлювати думки і спіл-

куватися з різноманітною аудиторією усно і письмово. 

 

Курс забезпечує можливість для студентів розвивати свої лідерські здібності: 

1. ідентифікувати адекватну когнітивному стилю зону і стратегію розвитку; 

2. використовувати екзистенційний досвід, як засіб навчання; 

3. виробляти мету і план дій на основі реалістичної оцінки ситуації;  

4. надихати послідовників, використовуючи мотивацію як ключовий фактор  професій-

ної, соціальної  і екзистенційної ефективності; 

5. забезпечувати адекватне саморозкриття і заохочувати активний зворотній зв’язок; 

6. використовувати різноманітні прийоми взаємодії для запобігання маніпуляцій; 

7. діяти впевнено; 

8. переводити конфлікт в конструктивне русло; використовувати типологію для ефек-

тивного вирішення проблем; 

9. керувати стресовими подіями; підтримувати інших при вирішенні їхніх проблем; 

10. відбирати синергетичну команду і керувати нею; 

11. визначати області ключових результатів і приорітети, делегувати.  

Курс забезпечує інноваційний підхід моделювання екзистенційної ситуації когнітивного і 

особистісного розвитку студентів. Велика увага приділяється самостійному індивідуалізо-

Результати навчання в 

рамках курсу 

Учбова діяльність і 

методологія курсу 
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ваному навчанню. Студенти піднімаються по «сходах компетентності»  із ступені неусвідо-

мленого незнання через усвідомлене незнання к усвідомленому знанню і неусвідомленому 

(автоматичному) знанню. Для цього в контексті теми заняття, організується освітня подія, 

котра несе інформацію, мотивуючу проходження 5 етапів екзистенційного кола розвитку і 

рефлексію: 

 

1-й етап введення в проблему: спрямований на визначення особистісного сенсу розвитку 

за допомогою створення проблемної ситуації для усвідомлення недостатності індивідуаль-

них ресурсів (компетентностей) для реалізації особистісних смислів в умовах реальної жит-

тєдіяльності. Рефлексія: чи має інформація особистісний сенс? 

2-й етап визначення зони індивідуального розвитку: спрямований на визначення можли-

вості реалізації особистісного сенсу за допомогою аналізу рівня розвитку внутрішніх ресур-

сів (досвіду, мотивації, цілей, компетенції, здібностей, якостей, навичок, стилю пізнання) в 

контексті виявлених потреб і відповідно до вимог поточної ситуації. В результаті ідентифі-

кується зона індивідуального розвитку в техніці накладення профілю компетенції студента 

на профіль компетенції курсу. Виявлені розбіжності служать орієнтирами програми індиві-

дуального розвитку. Рефлексія: чи є можливість реалізації особистісних смислів своїми влас-

ними ресурсами? 

3-й етап вибору стратегій розвитку: спрямований на введення теоретичних знань на осно-

ві аналізу різних підходів в контексті виявлених потреб індивідуального розвитку. В ре-

зультаті вибирається або розробляється програма дій з відновлення виявленого дисбалансу 

між рівнем розвитку індивідуальних ресурсів і вимогами поточної ситуації. Рефлексія: які 

маються зовнішні можливості? 

4-й етап практики: спрямований на розвиток здібностей, вмінь і навичок студентів у про-

цесі вирішення структурованих задач. Моделюються реальні ситуації перевірки ефективно-

сті обраних стратегій розвитку необхідних індивідуальних ресурсів.   

5-й етап узагальнення: спрямований на узагальнення і трансформацію придбаних знань в 

практику повсякденності. На основі  спеціально розробленого плану реальних практичних 

дій, відбувається автоматизація придбаних знань з розвитком здібностей і якостей студентів, і 

інтеграція освоєних способів діяльності у внутрішні ресурси. Йде поступовий перехід від 

конкретних практичних до нестандартних творчих завдань. 

 

Курс супроводжується Web-взаємодією з наставником, що забезпечує широкі методологічні 

і концептуальні рамки навчання студентів по міру введення в кожну проблему. Віртуальні 

семінари  використовуються для практичної реалізації цих методів і концепцій, а також для 

перевірки принципів реальних сценаріїв наростаючої складності. Методичні вказівки су-

проводжують, як лекції, так і семінарські заняття.  Передбачається участь студентів у Web-

дискусіях за темами курсу. 

 

Пакет методичних та учбових матеріалів курсу включає:  

1. навчальна програма курсу лідерства; 

2. підручник “Лідерство і командна робота”; 

3. інтерактивні семінари з розвитку лідерського потенціалу;  

4. презентації до курсу лідерства;  

5. саморозвиваюча база даних навчальних матеріалів по лідерству; 

6. методичні вказівки для викладачів;  

7. програму побудови когнітивних і особистісних профілів студентів.  

 

Для евалюації курсу використовується інноваційний режим самооцінки. Спеціально розроблена 

програма дозволяє побудувати індивідуальні когнітивні і особистісні профілі студентів на поча-

тку, в середині і в кінці навчання для моніторингу динаміки розвитку та настройки курсу на 

індивідуальні потреби. Спеціальна матриця, що відображає отриманні данні, допомагає створи-

ти індивідуальну програму саморозвитку. 

 

Результати навчання оцінюються відповідно до ключових областей, за допомогою як кур-

сових робіт, так і екзаменів. Екзамен перевіряє ряд ключових областей і відповідні вміння. 

Курсові роботи концентруються на різних областях певного змісту: 1-я курсова робота – 

узагальнення в форматі «Індивідуального Щоденника Навчання Лідерству». Вага -50%;  2-я 

курсова робота – Есе в 2000 – 3000 слів. Вага -50%.   

Пакет методичних та 

учбових матеріалів 

курсу 

Методи, критерії та 

процедура  оцінки  
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Глосарій 
  

Абсолютна (кінцева) відповідальність передбачає повну відповідальність за територію, діяльність, групу, 

проект, відділ і т.д. Відповідальна особа має всі необхідні повноваження і можливості для такої відповіда-

льності. Відповідальність не доцільна, якщо недостатньо влади і можливостей для її реалізації. На відміну 

від звичайної відповідальності, вона не може бути делегована і вимагає прийняття на себе відповідальності, 

що виходить за рамки виконання конкретної задачі чи обов’язків, визначати свободу, а при необхідності і 

змінювати способи реалізації відповідальності. 

 

Автократичне лідерство - авторитарний метод керівництва, для якого характерний низький рівень 

інтересу до виконавців, основний акцент робиться на виконанні завдання і, як правило, підкріплюєть-

ся погрозами покарання й часто супроводжується мають її взагалі. Є характерною особливістю дикта-

торського застосування транзакційного стилю керівництва. 

 

Аутентичне лідерство - позитивна філософія лідерства, з акцентом на відкритість і чесність, вірність 

собі, а також моральність і поведінка з високим рівнем інтеграції. 

 

Імовірнісна модель Фідлера - теорія лідерства (1976), в якій основну  увагу зосереджено на кореляції між 

стилем лідера (акцент на вирішенні задачі або відношенні) і «благосприятливістю» ситуації, в якій лідер здійс-

нює керівництво. Фідлер описав два основні стилі керівництва: орієнтований на відносини і орієнтований на 

вирішення задачі. Лідери першого типу піклуються більше про емоційні взаємодії  з людьми, з якими вони 

працюють, але іноді на шкоду завданню і результатам. Лідери другого типу схильні добиватися виконання 

роботи, не піклуючись про взаємовідносини зі своїми послідовниками. Вони ризикують не виконати задачу, 

якщо не знайдуть спільної мови з людьми. 

 

Доброзичливий автократ – кілька суперечливий термін, що описує історично розповсюджений тип 

керівництва, при якому керівник проявляє як риси абсолютної влади, так і якоїсь частки доброзичливос-

ті, подібно до поведінки суворого батька з маленькою дитиною. Цей стиль лідерства також розглядаєть-

ся як патерналістський або заступницький. Цей вельми специфічний і рідкісний стиль керівництва може 

виникнути в рамках інших моделей лідерства, наприклад, в деяких варіантах «Авторитарного стилю» 

моделі ситуаційного лідерства. 

 

Джерела влади – специфічна концепція лідерства, розроблена Джоном Френчем і Бертрамом Рейве-

ном, представлена як філософія лідерства; теорія також представляє собою «мині-модель», що має 

певну структуру і містить гнучкі кореляції виміру лідерства, зокрема, відношення між лідером і пос-

лідовниками, і сприйняття лідера послідовниками, які і визначають силу лідера. 

 

Якості - в контексті лідерства, як правило, це загальний і широко розуміємий термін, прирівнюємий 

до характеристик лідера. 

 

Континуум лідерської поведінки Танненбаума - Шмідта – оригінальна і широко використовувана 

теорія (1958), котра фокусується на конкретній розмірності контролю з боку лідера відповідно до здібно-

стей групи або послідовників, а також їх готовністю (зрілістю) для виконання задачі. Теорія пропонує 

ковзаючу шкалу або континуум, що дає можливість вибору рівнів контролю з боку лідера, особливо 

щодо делегування відповідальності і свободі групи. Модель корисна для делегування повноважень і 

управління людськими ресурсами. 

 

Лідер як служитель - це філософія лідерства, в якій приорітетними для лідера є інтереси послідовни-

ків і інтереси більш широкої ситуації, а не особисті інтереси. 

 

Лідерство – мотивування інших задля досягнення мети - отримати більш детальну інформацію можна 

у визначеннях різних типів лідерства. 

 

Лідерство, засноване на цінностях - філософія лідерства, в котрій лідери спираються на свої власні 

цінності і цінності послідовників для вибору шляху, натхнення і мотивації. Цінності в даному кон-

тексті пов’язані з поняттям принципів або стандартів поведінки, а також того, що вважається важли-

вим у житті. 

 

Моделі лідерства на основі якостей особистості - традиційний тип уявлень про ефективне лідерст-

во. Логічно, моделі цього типу зосереджені на виявленні рис успішних лідерів, на основі переконання, 

що великі лідери мають специфічні спільні риси характеру. Їх можна розглядати, як свого роду особи-

стісний профіль ефективного лідера. 

 

Модель п’яти лідерських практик Кузеса и Познера – модель, створена на основі дослідження 

особистісної природи лідерства  і потримала своє продовження в підході функціонального лідерства, 

що складається з п’яти частин (1987) і містить наступні етапи: моделюй шлях, надихайте спільне 

бачення, приймай виклик, спонукай інших діяти, надихай. Модель представляє значний внесок в 

теорію ефективного  лідерства. 

Модель ситуаційного лідерства Херсі і Бланшара - відома, системна і отримала високу оцінку 

модель лідерства (1982), розроблена Полом Херсі и Кеном Бланшаром. Теорія  пропонує матрицю, що 
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складається з чотирьох квадратів відповідно з приорітетом задачі або взаємовідносин, а також розви-

ток позиції лідера у відповідності зі здібностями послідовників або їх готовністю до виконання задачі. 

 

Модель чотирьох координат Болмана і Діла - теорія лідерства (1991), розроблена Лі Болманом і Тер-

ренсом Ділом, підтримуюча ідею зміни стилю керівництва або позиції керівника відповідно до чотирьох 

координат: структурної, гуманістичної, політичної і символічної. 

 

Метод - загальний термін, як правило, відноситься до модельного або процесуального підходів. Тер-

мін «метод (и) лідерства» зазвичай відноситься до ряду дій, які утворюють процес, і  які можуть бути 

описані або представлені моделлю  лідерства. 

 

Модель лідерства - структура або процес, які можуть бути використані для вивчення,  застосування та 

адаптації лідерства; або ж це інструмент, який дозволяє ефективно керувати і рости, як лідер. Тут термін є 

більш конкретним, і відноситься до основних категорій теорій лідерства. 

 

Модель трьох стилів Левіна - перша з ситуативних моделей (1939). Левін пропонує три стилі чи 

позиції керівника по відношенню до відповідних потреб / вимог послідовників. Гнучкість теорії дає 

можливість її адаптації та застосування в якості інструментарію. 

 

Мораль/норми поведінки – прирівнюється до етики - відноситься до почуття справедливості, «пра-

вильності», чесності і т.д., особливо в питаннях ставлення до людей. 

 

Навички - часто використовується в терміні «лідерські навички» або «навички лідера», де звужується 

значення лідерства, так як власне ефективне лідерство не обмежується навичками, а передбачає певну 

поведінку, ставлення, досвід, цілісність, етику, чесність і т.д. 

 

Нарцисичне лідерство – «крайній егоїзм, зі значно перебільшеним уявленням про власні таланти і 

тягою до захоплення, як характеристика типу особистості» (Оксфордський словник англійської мови). 

Насправді, цей термін застосовується набагато ширше, ніж це визначення, в залежності від контексту, 

в діапазоні від важких психічних розладів і неформальних соціальних інтерпретацій, зазвичай відно-

сяться до елітизму і зверхності з одного боку, і здоровому інтересу до власних бажань і благополуч-

чю, пов'язаним з почуттям високої емоційної безпеки, в протилежність почуттю невпевненості і неа-

декватності. 

 

Опис - спроба пояснити природу чогось у максимально повному обсязі і сенсах, з використанням необхід-

ної кількості слів допустимих в певній ситуації. В ідеалі, описи пов'язані з актуальним поняттям того чи 

іншого контексту і конкретними потребами читача. 

 

Визначення - спроба описати що-небудь (наприклад, лідерство, або управління, або нарцисизм), 

використовуючи якомога менше слів, зводячи до мінімуму можливість різночитань і інтерпретацій. 

Деякі терміни, такі як лідерство, практично не піддаються визначенню, тому що їх сенс дуже широкий 

і різноманітний. 

 

Відповідальність  - обов'язок або набір обов'язків, які людина отримує, і в ідеалі погоджується викону-

вати. Це поняття відрізняється від поняття абсолютна (кінцева) відповідальність тим, що відповідаль-

ність може бути делегована легше, ніж абсолютна (кінцева) відповідальність. 

 

Поняття лідерства - досить невизначений термін, як правило, що має відношення до окремої теорії 

або аспекту лідерства, але використовуваний дуже вільно і широко. Термін потребує уточнення, якщо 

розуміння його точного сенсу має значення. 

 

Процес - в контексті лідерства процес це покрокова серія дій, спрямованих на досягнення результату, 

і, як правило, відбивається в моделях лідерства. 

 

Принципи -  поняття часто використовується в контексті лідерства, наприклад, в широко відомому виразі 

«принципи ефективного лідерства» - поняття «принципи» означає просто «важливі основні поняття», або 

основи. Воно може також мати на увазі прийняті норми поведінки, або прирівнюватися до поняття про 

правильне, моральне, а також що знаходиться в межах поведінки правового поля. 

 

Пропріетарний - тут означає, що концепція чи теорія була розроблена як фірмовий і зазвичай захи-

щений правом власності продукт або послуга. Часто супроводжується наявністю зареєстрованого 

символу ® або абревіатури товарного знака ТМ. Досить поширене явище в області теорії лідерства, 

причиною якого не в останню чергу є великий ринок товарів і послуг з розвитку лідерства. Має зна-

чення для тренерів з лідерства, організаторів тренінгів, авторів і видавців, які повинні враховувати той 

факт, що пропрієтарні концепції підлягають захисту інтелектуальної власності, а їх використання в 

комерційних цілях має ряд обмежень і підлягає контролю. Як правило, охоронювані правом власності 

та зареєстровані концепції, можуть бути згадані і описані в процесі навчання, але не можуть бути 

включені в послугу або іншим чином використані в рамках діяльності, спрямованої на отримання 

прибутку, якщо не було отримано відповідний дозвіл або ліцензію. У кожному окремому випадку 
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рекомендується отримати кваліфіковану консультацію щодо своїх прав на будь-яке використання 

подібних концепцій. 

 

Ситуаційний – загальний термін для ряду моделей лідерства, в яких поведінка і позиція лідера визна-

чається і залежать від ситуації, і особливо від характеру послідовників. Поняття «категорія» тут дуже 

схоже на моделі, які вважаються теоріями «лідерства за обставинами». 

 

Стиль лідерства (керівництва) – певний досить вузький спектр моделей поведінки, які використо-

вуються лідерами в реальному житті, і які можуть досягати рівня способу керівництва в рамках моделі 

лідерства; саме по собі поняття «стиль лідерства» досить складне для застосування та адаптації мето-

дів керівництва, а також для навчання. 

 

Стогділл - Ральф Стогділл був одним з перших, хто кинув виклик традиційній особистісній теорії лідерства 

заснованій на дослідженні рис характеру. Він виявив, недолік згоди щодо ключових рис, а об'єднання всіх 

даних в один список робило його занадто довгим, щоб бути корисним в якості керівництва для вибору майбу-

тніх лідерів. Стогділл був одним з перших, хто вказав на те, що людина не може стати ефективним лідером 

тільки тому, що вона має певні риси характеру. Він стверджував, що поведінка успішного лідера має відпові-

дати вимогам ситуації лідерства і конкретним проблемам, а також здібностям, очікуванням, цінностям та 

інтересам послідовників. 

 

Теорія - в цілому, всеосяжної термін, що відноситься до мислення і науково-академічного аналізу і 

пояснення причин і способу дій, а, отже, і контролю або управління відповідними процесами і при-

чинно-наслідковими зв'язками. 

 

Теорія Карлайла і Гальтона - теорія, розроблена Томасом Карлайлом і Френсісом Гальтоном в сере-

дині 19 століття, яка встановила і яка зміцнила популярність теорії лідерства на основі якостей особи-

стості протягом багатьох років. Насправді, загальне визнання особистісної основи теорії лідерства 

залишалося практично незаперечним протягом майже ста років, поки в середині 20-го століття нові 

способи дослідження лідерства почали розкривати деякі невідповідності в теорії лідерства, заснованої 

на якостях особистості. 

 

Теорія Хауза «шлях-мета» - модель лідерства (1971), в якій особисті потреби і вигоди, одержувані при 

вирішенні завдання (мета) корелюють з вибором відповідного способу (шлях) досягнення мети лідером 

групи. Хаус вважав, що головна роль лідера, це мотивування послідовників через: 1) збільшення або 

пояснення особистих переваг для послідовників або групи в прагненні до досягнення мети групи: 2) 

пояснення і полегшення шляху до досягнення цілей групи. 

 

Теорія рис Кузеса и Познера – модель, заснована на вивченні досвіду ефективного лідерства 630 менеджерів, 

доповнена 42 змістовними інтерв'ю. В результаті було встановлено ряд ключових якостей керівника та запро-

поновано десять первинних, або ключових якостей лідера: 1) чесність, 2) далекоглядність, 3) здатність надиха-

ти, 4) компетентність, 5) справедливість, 6) здатність підтримувати, 7) широкий кругозір, 8) розум, 9) відкри-

тість, 10) надійність. На відміну від класичної теорії лідерських якостей, теорія Кузеса і Познера заснована не 

на аналізі фактичних рис ефективних лідерів, а на опитуванні людей, якими вони хотіли б бачити своїх ліде-

рів. Іншими словами, вони склали профіль ідеального лідера. 

 

Типи – поняття «тип» в контексті лідерства, як правило, відноситься до стилю керівництва або певно-

го способу поведінки в рамках моделі лідерства, як, наприклад, в понятті «тип лідерства». В якості 

альтернативи слово «тип (и)» має ширше значення в понятті «тип лідерської поведінки», який може 

відноситися до будь-якого аспекту теорії лідерства, і може зажадати додаткового уточнення в разі 

потреби. 

 

Трансформаційне і транзакційне лідерство Бернса - поняття і термінологія «трансформаційного лідерства» 

були вперше описані Джеймсом МакГрегором Бернсом поряд зі стилем «транзакційне лідерство». Трансфор-

мація має на увазі, що послідовники перевершать очікування завдяки заохоченню та підтримці. Лідер вникає в 

потреби і цінності послідовників, надихає їх новими можливостями, які мають значну привабливість, і підви-

щує їх рівень впевненості, переконаності і бажання досягти загальної, моральної мети. Транзакційна модель 

має на увазі торгівлю або обмін між лідером і послідовниками, в найбільш очевидній формі, яка є оплатою за 

роботу, або інші стимули, пропоновані керівником в обмін на додаткові зусилля і внесок послідовників. 

 

Трансформуюче лідерство Басса – модель лідерства, створена Бернардом Бассом, який розвинув 

«трансформаційну» ідею Бернса в «трансформуючу», запропонувавши чотири основних дії для ефек-

тивного керівництва: зміцнювати довіру; мотивувати, надихати; давати можливість для творчості, 

підтримувати особистісний ріст. 

 

Трирівнева модель лідерства Скуллера - модель, розроблена Джеймсом Скуллером (2011), який запропо-

нував три рівня розвитку лідерства, щоб допомогти лідерам зрозуміти, по-перше, те, що вони повинні робити 

в ролі лідера, а по-друге, як розвивати в собі лідерські якості, практичні знання та майстерність . Ця теорія 

включає в себе сильні сторони старих моделей, інтегруючи новий важливий елемент - психологію лідера. Три 

рівня це суспільне лідерство, приватне лідерство і персональне лідерство. 
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Управлінська решітка Блейка-Моутона – помітна модель ситуаційного лідерства, яка була створе-

на Р. Блейком і Дж. Моутоном в категорії лідерства «поведінкові ідеали» в 1964 році. Модель пропо-

нує матрицю чотирьох основних стилів в результаті об'єднання орієнтацій на «турботу про людей» і 

«турботу про виробництво», які можуть бути замінені «турботою про задачу». Управлінська решітка 

визначає п'ять видів поведінки лідера. 

 

Філософія лідерства - підхід до лідерства, який визначається набором цінностей і переконань. Ці 

цінності детермінують цілі, які лідер переслідує, і те, як він діє. 

 

Функціональний - в контексті теорії лідерства це слово відноситься до підкласу моделей лідерства, 

які відображають гнучку поведінку лідера і включають в себе, перш за все, функціональну модель 

лідерства Джона Адаір. 

 

Функціональна модель лідерства Адаіра - модель лідерства, розроблена англійським експертом у 

сфері лідерства, письменником і теоретиком Джоном Адаіром (1970, 1983) на основі трьох елементів: 

завдання, команда, людина. Підхід Адаіра виник як результат вивчення групової динаміки (вивчення 

того, як групи утворюються, розвиваються і працюють), яку він адаптував для створення фундамента-

льної моделі лідерства. 

 

Характер - в контексті лідерства зазвичай відноситься до якостей лідера, як, наприклад, у виразі 

«характер лідера» і, як правило, відноситься до питань чесності, надійності, етики, цілісності і т.д., 

вказуючи на те, чи є лідер надійним і орієнтованим на благо. 

 

Характеристика (-и) - в контексті лідерства прирівнюється до рис або якостей кого-небудь, як правило, 

ширше, ніж поняття «характер лідера» описане вище, і поширюється на навички, відносини і поведінку 

за межами проблем довіри і цілісності. Характеристики можуть також відноситися до рис або якостей 

інших об'єктів, таких як характеристики організації чи моделі. 

 

Харизматичне лідерство -  стиль лідерства, який вимагає більше, ніж просто помітну  індивідуальність. 

Послідовники повинні проектувати образ унікальності і влади на лідера, і дати лідеру владу над собою. Тому 

харизматичне лідерство спирається на подвійний ефект особистості лідера і твердої віри послідовників у те, 

що це особлива людина, здатна повести їх за собою у важку хвилину. 

 

Цілісність - означає і охоплює чесність і розважливість, а також є основою формування довіри між людь-

ми, особливо між лідером і послідовниками, постачальником і клієнтами, і т.д. 

 

Риса (и) - в контексті лідерства слово риса стало використовуватися в деяких випадках з великої 

літери, як в понятті «Теорія на основі особистісних рис», як різновид моделей лідерства. Слово «Риса» 

тут означає характеристику лідера. Теорія Рис відноситься до вивчення, аналізу і потенційного засто-

сування лідерства, відповідно до ідеї про те, що риси ефективного лідера можуть бути виділені і роз-

винені в конкретній людини, в разі, якщо достовірно відомо, які саме риси дозволяють лідеру бути 

ефективними. Ця ідея ще потребує доказів. 

 

Ефективне лідерство - загальний вираз, означає «хороше керівництво», тобто, підхід до лідерства, 

який дозволяє досягати організаційні цілі і вирішувати завдання при одночасному задоволенні всіх 

інших потреб і обов'язків в управлінні ситуацією. Оскільки ситуації можуть багато чого змінити для 

будь-якого лідера, термін також передбачає можливість лідера адаптувати методи / стилі тощо підт-

римки ефективності. 

 

Етика/етичне лідерство – філософія лідерства, яка підтримує гнучку, але дуже реальну й життєву 

концепцію, що має відношення до моральних норм, застосованим до даної ситуації. В рамках цього 

поняття існує безліч загальноприйнятих універсальних понять про те, що правильно, а що - ні. Напри-

клад, не завдавати страждання людям, не красти, не обманювати і не обмовляти, а також інші, менш 

чітко визначені поняття. 
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1.  Лідерство і навчання  

 

Ця глава для тих, хто хоче розвинути свою лідерську компетентність і якості в процесі практи-

чної, управлінської або підприємницької роботи. Вона пояснює, як навчатися лідерству на основі 

власного досвіду і спрямована на: 1) створення моделі індивідуального досвіду навчання; 2) визна-

чення факторів, що впливають на особисту ефективність навчання; 3) визначення: індивідуаль-

ного рівня компетентності, стилю навчання та типу мислення на основі концепцій, що відобра-

жають рівень компетентності, коло і стиль навчання; 4) розробку стратегії навчання відповідно 

до індивідуального когнітивним стилем; 5) пояснення, як трансформувати набуті в план дій з 

саморозвитку лідерства. 

 

1.1. Лідери майбутнього 

 

Наш час демонструє безпрецедентні за обсягом і швидкістю зміни. Технологічні, соціально-

політичні та економічні трансформації йдуть рука об руку. 

 

Вправи на рефлексію: наведіть приклади нових продуктів та ідей з початку 20 століття, за 

останні 30 років, за останні 10 років. Обговоріть винаходи останніх років з групою. Враховуючи 

зміни в сучасному світі, як ви уявляєте лідера майбутнього? Запишіть ключові слова і фрази, які 

описують лідера майбутнього. Запропонований список допоможе вам. Відзначте якості, якими, 

на вашу думку, повинен володіти лідер майбутнього: гнучкий - креативний - відкритий новим 

ідеям - допитливий і який досліджує - що експериментує - приймаюче на себе ризик - що бере на 

себе відповідальність за успіхи і невдачі - терпимий до невизначеності - орієнтований на дії - 

шукає і відповідає на конструктивну зворотний зв'язок. Додайте до списку свої  власні характе-

ристики. 

 

Сучасний світ шукає лідерів, які можуть жити, працювати і процвітати в період динамічних 

трансформацій. Щоб досягти цього, сучасні лідери повинні «навчитися вчитися» на основі 

різноманітного досвіду. Переклад англійського слова «навчання» ('learning') означає «шлях 

або дорога». Тобто вчитися означає йти по дорозі, що веде нас до мети. Бути ефективним 

лідером - означає вчитися все життя. 

 

Навчання розвиває здатність до творчості. Люди що саморозвиваються  , як і саморазвиваючі 

організації здатні самі моделювати своє майбутнє. Якщо наша мета стати ефективним лідером, 

лідерські якості можна розвинути за допомогою самопізнання, пізнання інших і пізнання світу 

навколо нас. Лідерство включає два моменти: розуміння того, чого хочеш досягти, і зробити ба-

жане дійсним. Навчання - це синергія пізнання і практики. Найефективніший спосіб розвитку 

лідерських якостей - це навчання за допомогою дій разом з іншими в реальних умовах життєді-

яльності. Цей тип навчання пов'язаний з позитивними трансформаціями через дії, та передбачає 

прийняття відповідальності за вирішення проблем. Зосередимося на розвитку рефлексії та навичок 

навчання: умінь, які необхідні сучасному лідеру для розвитку здібностей, довіри і контролю сфери 

своєї відповідальності. 

 

1.1. Як я навчаюсь? 

 

Вправа на рефлексію: розглянемо переваги розвитку здатності до навчання. Відзначте в запропоно-

ваному списку ті переваги, які вас надихають: 1) особистісний розвиток - більш різноманітне життя, 

ефективну взаємодію з іншими, управління стресом і більш висока продуктивність; 2) професійний 

розвиток - досягнення визнання, задоволеності роботою, безпеки, оплати, просування і успіху; 3) само-

розвиток - натхнення і пригода, задоволення цікавості, зростання усвідомленості та розвиток екст-

ремального досвіду. 

 

На жаль, наша школа часто сприймається як слабка підготовка до швидко мінливого світу реального 

життя і роботи. Тому в списках ключових слів часто з'являються такі слова, як: безцільний, страх про-

валу, жах іспитів, невиправдана строгість, відірвані від життя книги, нудне зубріння і т.п. У той же час 

ми отримуємо досвід не тільки шляхом офіційної освіти. 

 

Вправа на рефлексію: Що таке освіта особисто для вас? Запишіть слова, які асоціюються у вас з досві-

дом навчання. Будь ласка, складіть список того, чого ви навчилися за власним бажанням, а не тому, що 

хтось змушував вас. Такий список може включати: програмування таймера; водіння автомобіля; користу-

Лідер майбутнього 

Переваги навчання навчан-

ню 

Досвід навчання 
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вання мікрохвильовою піччю; зйомка на відеокамеру; використання електронного щоденника або органайзе-

ра; користування комп'ютером; освоєння нового методу управління або саморозвитку і т.п. Як багато ви 

вивчили самостійно? Чи не краще ви, ніж самі собі здавалися? 

 

Як ви вчитеся? Як можна витягти сенс безпосередньо з особистого досвіду? Для цього треба 

знати більше про свої здібності та вподобання. Оскільки людина - істота звички, давайте 

побудуємо модель свого минулого досвіду в навчанні. Подумайте, що зазвичай заважало і 

що допомагало вам у навчанні 

 

Вправа на рефлексію: для узагальнення минулого досвіду згадайте свій ключовий досвід, який 

призвів до значних змін у поведінці (події і обставини життя). Запишіть ключові слова, від-

разу прийшли на думку. Питання можуть вам допомогти. 

 . Що відбувалося? Чого ви навчилися? Що початок процес навчання? 

 . Як ви підійшли до навчання? З якими складнощами зіткнулися? 

 . Як ви подолали їх? 

 . Хто ще був залучений? Як вони допомогли або завадили вашому навчанню? 

 . Як би ви описали навчальний процес? 

 . Як ви почували себе на різних етапах навчання?Які ключові моменти ви можете ви-

ділити в цьому процесі, якщо порівняти його з періодом, коли ви не вчилися так ін-

тенсивно? 

Зафіксуйте фактор, який допоміг вам у навчанні та фактор, який завадив. 

 

Важливо усвідомити власний процес навчання: чи здатні ви вчитися на подіях, які з вами відбува-

ються чи ні. До факторів, які впливають на те, як ми вчимося, належать: 1. мотивація навчання, 2. 

завершеність «Кола навчання», 3. переважний «Стиль навчання». 

 

Мотивація навчання належить до ключових факторів ефективності навчання. Для початку 

розглянемо мотиваційний чинник навчання: 

 заохочення, 

 допомога в просуванні в карʼєри, 

 усвідомлення необхідності і цінності для роботи, 

 відданість роботі та іншим людям, 

 підвищення статусу, популярності, зарплати, 

 перевірка своїх можливостей, 

 надихаючий вчитель, наставник або партнер, 

 доступність ресурсів і обладнання, 

 добре організований процес, 

 цікавий склад товаришів по навчанню, 

 позитивне ставлення до навчання і розвитку, 

 сильний намір почати проект. 

 

Вправа на рефлексію: відзначте в списку мотивуючих факторів навчання те, що мотивує 

вас і додайте фактори, які не увійшли до списку. 

 

1.2 Сходи компетентності, коло навчання і стиль навчання 

 

Учень повинен розвивати позитивне ставлення. У цьому допоможуть усвідомлення власної 

компетентності і цілей навчання. Процес пізнання проходить наступні ступені: 

Перший ступінь (неусвідомлене незнання): з цією ступені ми починаємо. Ми неусвідом-

лено неосвічені, некомпетентні в тому, чого ми не знаємо; 

Другий ступінь (усвідомлене незнання):  на цьому рівні починається власне навчання. Не-

сподівано ми усвідомлюємо, як погано ми щось робимо і скільки ми ще повинні вчитися. Це 

може бути період розчарувань і багато хто зупиняється на цій стадії. 

Третій ступінь (усвідомлене знання):  практикуючись, ми можемо підніматися по сходах. З 

практикою ми починаємо знаходити знання і навички. Ми знаємо, як робити правильно, але нам 

треба напружено думати, коли ми це робимо. Цей етап включає маленькі кроки просування, у 

міру набуття майстерності почуття незручності поступається відчуттю досягнень.  

Четвертий ступінь (неусвідомлене знання): на цьому етапі захоплює нове відчуття - мимовіль-

ність неусвідомленого руху або напруги м'язів. У міру частого повторення ми досягаємо рівня 

неусвідомленості, де процес здається природним і не вимагає концентрації. Згадайте, як вчилися 

водити машину. Ця відносно проста модель відображає оптимістичну модель вашого навчання в 

майбутньому.  

 

Мотивація навчання 

Сходи компетентності 
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Вправа на рефлексію: на якому щаблі драбини в лідерстві ви знаходитесь? Скільки ступенів 

ви пройшли в умовах офіційного навчання? Які ступені ігноруються системою офіційної 

освіти? Чому? Чи був у вас учитель, який провів через усі щаблі? Чи можна пройти всі щаблі, 

навчаючись у житті? Можете скласти план? 

 

Як ефективно пройти по сходах? Відповідь лежить в рамках іншої моделі. Досвід – критичний 

фактор навчання. Девід Колб, провідний дослідник (експериментальне навчання «Prentice 

Hall», 1984) висунув теорію 4-фазового руху навчання по колу: 

 

1. в момент залучення до діяльності цикл починається с «конкретного досвіду»;  

2. потім відбувається перехід до обдумування досвіду, названий «рефлексивним на-

глядом»;  

3. в результаті відбувається узагальнення досвіду, мають місце висновки структурно-

го або теоретичного порядку. На даній стадії кола робляться висновки із досвіду, 

що називають «абстрактною концептуалізацією»; 

4. на кінцевій стадії застосовується нове розуміння за допомогою «активного експе-

риментування». 

 

Ефективне навчання має місце, коли нам дається можливість пройти повне коло. Навчання 

в аудиторії навряд чи дає таку можливість, оскільки там важко сформувати необхідні зв'яз-

ки між теорією, практикою і застосуванням.  

 

Вправа на рефлексію: згадайте свій ключовий досвід в навчанні: чи був цей досвід повним? 

Давалася чи є можливість пройти весь круг аж до досягнення рівня несвідомого знання? 

 

Можна вчитися ефективніше, якщо починати з відповідного досвіду, а потім, використову-

ючи власні спостереження і роздуми, перевірити в експерименті та розвинути свої ідеї, 

методи або поведінку. Виявивши як використовувати кожну нову можливість для навчання, 

можна навчитися ефективно управляти своїм розвитком в період змін.  

 

За Колба, в результаті впливу різних факторів (попередній досвід розвитку, середа, визнан-

ня батьків і інші значущі фактори минулого) більшість з нас приділяють більше уваги од-

ному досвіду і розвивають власний стиль. Одні люблять практичний підхід, інші воліють 

академічний. Щоб вибрати кращий підхід, необхідно визначити індивідуальний стиль. Щоб 

досягти майстерності, необхідно пройти весь круг і максимізувати потенціал навчання. 

Знання власних слабкостей може послужити стимулом для розвитку, усвідомленню потреби 

у розвитку. 

 

Цей підхід був створений британськими психологами Хонні і Мамфорд ('The Manual of 

Learning Styles' Peter Honey & Alan Mumford). Вони визначили чотири стилі, кожен з яких 

пов'язаний з етапом кола навчання:  

1. Активісти повністю захоплені новим досвідом і люблять діяти. Вони легко дола-

ють кризи і до всього нового ставляться з оптимізмом. Вони не противляться змі-

нам. Але як тільки проходить перше збудження, впровадження і зміцнення досвіду 

стає для них нудним. Їм подобається працювати з іншими, але переважає тенденція 

все робити самим.   

1. Рефлектори полюбляють збирати факти і аналізувати ситуації з різних позицій. 

Вони уважні, методичні і не люблять перескакувати до висновків, поки все ретель-

но не продумають. Вони воліють сидіти позаду, спостерігати, слухати інших, вони 

дуже обережні і не ризикують.  

2. Теоретики підходять до ситуації логічно, вони розбирають предмет крок за кро-

ком, потім об'єднують свої спостереження в комплексні теорії. Вони мають тенден-

цію до перфекціонізму і відкидають ідеї, які вважають суб'єктивними і интуітив-

ними. Їх дисциплінований підхід обмежує можливості креативного мислення і вони 

ніколи не дозволяють подіям текти своїм шляхом, щоб просто подивитися, а що 

трапиться?  

3. Прагматики практичні і ділові люди, які люблять відразу переходити до справи, 

спускаючись від загального до приватного. Вони сповнені ідей і намагаються реалі-

зувати їх миттєво. Вони комфортно себе почувають з речами, які вони безумовно 

знають, як працюють. Вони мають тенденцію відмовлятися від тих ідей, які не мають 

конкретного застосування. Їх дратує те, що вони називають «бодягою». Вони хапа-

ються за перше-ліпше раціональне рішення проблеми. 

 

Коло навчання 

Стиль навчання 
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Прихильність тільки одному стилю - слабкість. Якщо ви будете в рівній мірі ефективними 

на всіх етапах, ви посилите свій потенціал, як учень у всіх видах діяльності. Необхідно бути 

ефективним на всіх стадіях.  

Вправа на рефлексію: У міру вашого просування по колу чи задзвонив дзвіночок, нагадуючи 

вам про щось (прихильність одному стилю)? Проаналізуйте які етапи ви пройшли в цьому 

розділі і відзначте стадії в запропонованому списку: 1) досвід: новий досвід та визначення 

минулого досвіду, 2) рефлексія: узагальнення досвіду і аналіз того, що відбувалося, 3) тео-

рія: узагальнення ряду моделей і запис висновків про себе. Що залишилося? Намітьте план, 

об'єднуючи ідеї для використання в майбутньому: a) продумайте проект майбутнього 

навчання, б) намалюйте план дій, об'єднуючи всі стадії кола навчання, в) обговоріть план з 

товаришами. 
 

1.3 Діалог, як засіб навчання 
 

Взаємодіючи з навколишнім світом, ми можемо краще впізнавати себе, оточуючих нас лю-

дей і проблеми, що впливають на нас і наших колег. Успішний лідер повинен вміти слу-

хати людей і відчувати їх потреби, щоб реалістично оцінювати ситуацію для дій, які дозво-

лять реалізувати задумані ідеї і позитивні зміни. Єдиний спосіб цьому навчитися - це спіл-

куватися з людьми, розмовляти з ними і слухати їх. Кращим методом тут виступає діалог, 

як спосіб пізнання реального світу, розуміння того, що означає бути людиною, як зробити 

лідерство впливовою силою організації. Діалог допомагає зрозуміти оточення і створити 

навчальну атмосферу всередині робочої групи. Діалог повідомляє енергію процесу безпере-

рвного навчання і трансформації свідомості. 
 

Існує 7 кроків використання діалогу для розвитку діяльності групи: 1) пояснити, що природно 

мати різні думки і дозволяти одну проблему різними способами на основі їх оцінки; 2) не 

розумно приховувати відмінності, краще - зрозуміти їх; 3) добре починати з пошуку спільної 

точки зору; 4) пояснити, що краще не розділяти людей на основі відмінностей, а спробувати 

зрозуміти їхні мотиви, почуття і очікування; 5) потім зʼясувати, які мотиви і гіпотези вірні; 6) 

це з'ясування забезпечить новий спосіб комунікації, спрямованої на взаємне навчання; 7) нові 

знання запобіжать боротьбу за територію і відкриють нові точки входу в дозвіл проблем. 
 

Вправа на рефлексію: спробуйте реалізувати цей підхід у вашій реальній життєдіяльнос-

ті. Для початку вивчіть стан питання (Як найкращим чином змінити не сприяють розви-

тку ситуацію?) У вашій організації з точки зору колег за допомогою опитувальника, а по-

тім отримаєте зворотний зв'язок, обговоривши питання в групах. 
  

1.4 Трансформування знань в практику 
 

XXI століття відкрило нові можливості для самоосвіти, коли ми відповідальні за особистий 

саморозвиток. Популярні тренінги виявилися не настільки ефективні, як сподівалось. При-

чиною стала відсутність ефективних інструментів, здорових фізичних і моральних умов 

роботи, в рівній мірі, як і відсутність системи зворотного зв'язку та навчання, яке стало б 

невід'ємною частиною корпоративної культури. Самий ефективний шлях - розвивати став-

лення до життя, як ресурсу можливостей набуття досвіду, розвитку мислення, навчання та 

дій. У цьому допоможе щоденник навчання.   
 

Для узагальнення і планування ви можете використовувати «Персональний щоденник роз-

витку лідерства» (ПЩРЛ), який виконує функції: 1) рефлексії індивідуального досвіду в 

контексті розвитку лідерства; 2) ідентифікацію зони розвитку (індивідуального, послідовників 

і організації); 3) планування навчальної діяльності в умовах повсякденності. 
 

В сутності  ПЩРЛ – інструмент узагальнення досвіду, набутого в умовах повсякденності, і його 

трансформації в навчальний формат. Щоденник може стати інструментом створення індивідуалі-

зованої саморазвиваючогося освітнього середовища. З його допомогою можна створити власний 

курс розвитку, як лідера, оскільки є право вибору навчальних стратегій та інструментів. Щоденник 

пропонує ясну структуру аналізу та узагальнення інформації, її структурування і трансформації в 

знання про лідерство, собі, інших і оточенні. Він допомагає розробити план конкретних дій перек-

ладу придбаних знань в практику повсякденності. 
 

Вправа на рефлексію: формат «Персонального щоденника розвитку лідерства» наведено 

нижче. Зробіть 8 копій щоденника для восьми тем курсу і заповніть їх. Зробіть заповнення 

щоденника звичкою. Рекомендується заповнювати щоденник після кожної діяльності. Ре-

гулярно заповнюваний щоденник, по суті, являє собою індивідуальну програму навчання. 

Роль діалогу в навчанні 

Індивідуальний підру-

чник навчання 
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Щоб стати тим лідером, яким ви хочете стати, дотримуйтесь моделі навчання. Процес навчан-

ня повинен розглядатися як процес особистісної трансформації. Зробіть навчання важливою 

частиною свого щоденного розкладу. Запропонуйте своїй команді вважати навчання однією з 

найважливіших цілей. Приділіть час рефлексії та заповнення щоденника. Записуйте не тільки 

Персональний щоденник розвитку лідерства 

Тема  

Ключові моменти навчання, корисні для розвитку лідерства: 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

Що я дізнався:  

про себе 

 

 

 

 

про послідовни-

ків  

 

 

 

 

про середу 

 

 

 

 

Стан питання в реальних умовах в контексті набутих знань:  

 

 

 

 

 

Ідентифікація зони розвитку:  

індивідуальна 

 

 

 

 

послідовники 

 

 

 

 

середа 

 

 

 

 

Мої думки 

 

 

 

 

Мої почуття 

 

 

 

 

Мої дії 
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думки і дії, а й почуття. Обговорюйте з оточуючими проблеми, які їх хвилюють. Стимулюйте їх 

до рефлексії та навчання. Звітуйте не тільки про досягнення, а й про те, чому ви навчилися і що 

зрозуміли. Заохочуйте оточуючих до обміну ідеями та досвідом. Допомагайте людям трансфор-

мувати їх поведінку. Нехай сміливість і прийняття відповідальності стануть невід'ємною час-

тиною вашого внутрішнього перетворення. Нехай інші помітять, як ви змінюєтеся, розвиваючи 

персональні ресурси, як лідер. 

 

Давайте перетворимо інформацію, яку ви отримали, в знання про себе, про послідовників і середо-

вища. Ці знання стануть основою вашої компетентності, як лідера. Ефективний інструмент реалізації 

цього завдання - «Персональний щоденник розвитку лідерства» (ПЩРЛ), описаний вище. 

 

Перший крок – помістіть придбані знання в особистий досвід, проаналізувавши реальний стан 

питання щодо себе, своїх потенційних послідовників (членів групи або команди, підлеглих) і 

середовища (організації, центру стар=-тап) в контексті лідерства. Для цього виділіть ключові 

ідеї і запитайте себе чи групу, як ці ідеї представлені в повсякденності у вашій організації. Ре-

зультати «Вправ на рефлексію» допоможуть вам. 

 

Другий крок – рефлексія придбаних знань в контексті потреб (особистих, послідовників та орга-

нізації) у розвитку лідерства. В результаті ідентифікується зона розвитку (індивідуальна, послідо-

вників і організації) в контексті лідерства. Для цього використовується наступна техніка: зробіть 

опис ідеальних себе, послідовників та організації в контексті лідерства на основі отриманої інфор-

мації. Оцініть важливість кожного пункту згідно з критеріями (А - висока важливість, В - середня 

важливість, С - відносна важливість, D - низька важливість) і оцініть свою компетентність по кож-

ному пункту згідно з критеріями (1 - висока компетентність, 2 - середня компетентність, 3 - відно-

сна компетентність, 4 - низька компетентність). Пункти високої важливості і низької компетентно-

сті позначать зону розвитку    

 

Третій крок – концептуалізація набутого досвіду за допомогою узагальнення отриманих 

знань у форматі «Персонального щоденника розвитку лідерства» (див. ПЩРЛ формат ви-

ще); 

 

Четвертий крок – перетворення отриманих знань у конкретну програму розвитку ресурсів 

лідерства (особистих, послідовників і середовища) в умовах повсякденності на основі даних 

«Персонального щоденника розвитку лідерства» (див. ПЩРЛ вище); 

 

П’ятий крок  - освоєння ресурсів лідерства з використанням повсякденного середовища, як 

полігону саморозвитку на основі знайденої компетентності в дозволі проблем, веденні та нав-

чанні інших, створенні середовища, дружнього розвитку лідерського потенціалу організації. 

 

Вправа на рефлексію: в кінці кожного розділу представлений розділ перетворення знань в 

практику, де вам пропонується використовувати наведений алгоритм і узагальнити інфо-

рмацію в форматі «Персонального щоденника розвитку лідерства». В результаті очіку-

ється створення індивідуалізованого підручника розвитку ефективного лідерства для себе, 

послідовників (команди) та організації (стар-тап центру).  

 

Для розвитку ресурсів лідерства в заданому контексті пропонується інтерактивний семінар «Як 

я вчуся?» В рамках інноваційної «Еко-Гуманістичної Технології Саморозвитку». Всі додаткові 

матеріали по темі можна знайти в таблиці посилань на саморазвиваючуся базу даних навчальних 

матеріалів з лідерства (СБДЛ) у додатку. 

 

Таким чином, можна зробити висновок, що лідерство - це процес навчання довжиною у жит-

тя. Завдяки навчанню ми дізнаємося самих себе, світ навколо нас і ті проблеми, які нам треба 

вирішити. Навчання не можна зупиняти. Кожен день повинен розглядатися, як можливість 

дізнатися щось нове про лідерство, про себе, про послідовників і середовища лідерства. Необ-

хідно знайти звичку пошуку вчителів, які можуть допомогти серед оточуючих нас людей. 

Важливо приділяти увагу рефлексії і записувати узагальнення; удосконалювати свої лідерські 

таланти в практичній роботі; бути корисним; намагатися отримувати задоволення від навчан-

ня; знаходити всередині красу і мудрість навчання і дозволити іншим побачити це. 

2. Що таке лідерство?  

 
Глава присвячена введенню великої інформації в ході аналізу: відмінностей між лідерством і менедж-

ментом; термінології лідерства; теорій лідерства; визначень лідерства; цілі лідерства; сучасного 

Алгоритм трансформа-

ції знань в практику 

Семінари і додаткові 

учбові матеріали для 

розвитку лідерства  

Висновок 
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розуміння сутності лідерства. Матеріали також містять посилання на конкретні семінари для роз-

витку лідерського потенціалу в рамках розглянутих проблем. 

 

Якщо ви хочете стати лідером або поліпшити свої лідерські якості, доцільно почати з розуміння того, 

що ж собою являє лідерство. Згідно сучасному погляду на лідерство, представленому на сайті 

http://www.businessballs.com в спеціалізованій літературі лідерство - це обширна і важлива тема, 

повна заплутаних ідей і термінології, відкритих для широкого тлумачення. Визначення та описи 

лідерства варіативні, а приклади надзвичайно різноманітні. Ми є лідерами, коли керуємо футболь-

ною командою або навчаємо дітей у класі, виховуючи своїх власних дітей або організуємо що-

небудь. Ми виступаємо в якості лідерів, коли управляємо проектами або створюємо новий бізнес. 

Ми стаємо лідерами в той момент, коли вперше беремо на себе відповідальність на роботі, причому 

іноді це трапляється ще до того, як відповідальність була покладена на нас офіційно. Письменник чи 

мислитель може стати лідером, коли, торкнувшись пером паперу, створює книгу, вірш, або статтю, 

які, народжуючи нові думки і дії, надихають людей. Монарх і президент також лідери. Лідером може 

бути член місцевої ради і людина, що збирає гроші на благодійність. Лідером буде і безжальний 

диктатор. Лідерами були Мати Тереза і Махатма Ганді. Ми можемо знайти лідерів у будь-якій сфері 

людської діяльності, будь то розваги, пригоди або серйозні проекти, незалежно від їх масштабу, 

фінансових або службових факторів. 

 

Вправа на рефлексію: ідентифікуйте ситуації, коли ви лідер і коли ви послідовник. 

 

2.1. Теорії лідерства   

 

Не дивно, що поняття «лідерство» так важко піддається визначенню і опису. Уоррен Бенніс якось заува-

жив, що лідерство подібно красі: важко дати йому визначення, але коли ви бачите його, ви напевне знаєте, 

що перед вами. Так що ж таке лідерство? Чи є воно технічною моделлю? А може це поведінка? Або, може 

бути, це питання стилю або філософії? Лідерство можна розглянути з різних точок зору. Щоб дійсно 

зрозуміти, що таке лідерство, було б корисно використовувати три основні концептуальні поняття: Мо-

дель, Філософію і Стиль. Використання цих трьох категорій допоможе краще зрозуміти різні уявлення і 

вчення про лідерство. Модель лідерства, як інструмент, який представляє структуру лідерства, його рамки 

або сам процес, може допомогти вивчити лідерство і застосувати його на практиці. Результатом цього 

стане здатність ефективно керувати, і особисте зростання в якості лідера. Філософія лідерства розкриває 

підхід до лідерства, заснований на цінностях та переконаннях. Цінності визначають цілі, які переслідує 

лідер і спосіб його дій. Філософія пояснює відносини і джерела влади. Стиль лідерства є відносно вузьким 

поняттям, що характеризує поведінку лідера в цілому, або ряд поведінкових патернів, використовуваних 

лідерами в реальних життєвих ситуаціях. Розуміння типових патернів поведінки може допомогти в розу-

мінні лідерства в цілому. Однак для навчання, застосування та адаптації методів лідерства, поняття «стиль 

лідерства», якщо розглядати його окремо, недостатньо. 

 

Вправа на рефлексію: Чи можете ви навести приклади моделей, філософій і стилів лідерства? 

Опишіть реального лідера з точки зору його філософії і стилю. Спробуйте змоделювати його діяль-

ність. Чи є у вас власна філософія і стиль лідерства? Якщо ваша відповідь «так», опишіть їх і змо-

делюйте свою діяльність.   

 

2.2. Різниця між лідерством і менеджментом 
 

Для розвитку лідерського потенціалу, з самого початку корисно зрозуміти різницю між лідерством і 

менеджментом. Ці поняття часто плутають, так як деякі їх аспекти перетинаються. Лідерство наба-

гато гірше піддається аналізу і виміру, йому також важко навчити і його складно розвивати. Таким 

чином, визначити потенційно хороших лідерів набагато складніше, ніж потенційно хороших мене-

джерів. Ми спробуємо пояснити і привести приклади відмінностей між менеджментом і лідерством 

на основі матеріалів наданих на сайті http://www.businessballs.com.  

 

Основна різниця між лідерством і управлінням полягає в тому, що лідерство завжди припускає відпові-

дальність за групу людей, в той час як менеджмент більшою мірою пов'язаний з відповідальністю за 

виконання завдання, і не завжди передбачає відповідальність за людей.  

Найбільш значущим моментом перетину понять «лідерство» і «управління» є той факт, що хороше 

лідерство завжди включає в себе відповідальність за управління. Багато управлінських обов'язків мо-

жуть бути делеговані іншим, але лідер несе відповідальність за забезпечення ефективного управління 

ситуацією або групою. Протилежне ж твердження не є вірним. Було б неправильно вважати, що управ-

ління включає в себе відповідальність за керівництво в істинному розумінні обох термінів. Таким чи-

ном, ми бачимо, що управління є функцією або відповідальністю в рамках лідерства, але не навпаки. 

 

Теорії лідерства 

Різниця між лідерством і 

управлінням 
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Щоб зрозуміти різницю між лідерством і менеджментом, корисно розглянути типові обов'язки 

керівника (лідера) і менеджера (управлінця), а також визначити, чи є кожен з цих обов'язків 

більшою функцією керівника або менеджера. Можна стверджувати, що багато з цих обов'язків 

могли б ставитися до кожної з категорій, але все-таки розумно буде класифікувати обов'язки або 

як обов'язки керівника (лідера), або як обов'язки менеджера (управлінця). У таблиці нижче 

представлені два списки, в яких обов'язки розташовані парами, показуючи типовий «рівень» 

обов'язків менеджера порівняно з обов'язками керівника на одній тій самій ділянці роботи. 

 

Таблиця 2.1 – Обов’язки менеджера і керівника 

  

Обов’язки  менеджера Обов’язки  керівника 

1. Виконання тактичних дій 

2. Детальний розподіл бюджету 

3. Оцінка виконання завдань і звітність 

4. Слідування правилам і реалізація політики компанії 

5. Забезпечення виконання правил 

6. Організація людей і завдань в рамках структур  

7. Наймання людей на роботу 

8. Забезпечення виконання етичних і моральних норм  

9. Розвиток людських ресурсів 

10. Рішення проблем 

11. Планування 

12. Підвищення рівня продуктивності та ефективності 

13. Мотивація інших 

14. Делегування і навчання 

  

1. Створення нових цілей і задумів 

2. Створення фінансових цілей 

3. Рішення щодо того, що потребує вимір і звітність 

4. Створення нових правил і політики компанії 

5. Створення правил дисципліни 

6. Рішення відносно структур, ієрархії і робочих груп 

7. Створення нових посадових обов’язків   

8. Встановлення етичних і моральних норм  

9. Розвиток організації 

10. Випередження проблем 

11. Візуалізація 

12. Створення нових можливостей 

13. Натхнення і підтримка інших 

14.  Планування і організація наступності, і всі зони 

відповідальності менеджера, включаючи перелічені в 

лівій колонці таблиці (звичайно делегуються  іншим і, в 

ідеальному варіанті, супроводжуються мотивуванням і 

розвитком людських ресурсів) 

 

В деяких випадках, відповідальність менеджера може бути більше відповідальності керівників-. 

Це відбувається, якщо масштаб ролі менеджера набагато більше, ніж масштаб ролі лідера. Порі-

вняйте, наприклад, роль менеджера з контролю якості в глобальній корпорації з роллю керівни-

ка невеликого незалежного рекламного агентства. Наведена вище таблиця особи описує типову 

ситуацію, за якої: а) лідерство, як правило, передбачає більш високий рівень відповідальності, 

чим управління, б) лідерство включає в себе відповідальність за управління групою / ситуацією, 

що зазвичай передбачає делегування. Важливо відзначити, що багато менеджерів також є ліде-

рами, і виконують функції з переліку обов'язків керівника. В цьому випадку менеджер одночас-

но і керує, і управляє. 

 

Суть зв'язку лідерство-управління добре виражено в словах Джеймса Скуллера: «Лідерство більше пов'-

язано із змінами, натхненням, постановкою цілей і пошуком напрямків, зміцненням ентузіазму, почуття 

єдності і рухом вперед. Управління менше пов'язано із змінами, і більше направлено на підтримку стабі-

льності та оптимального використання ресурсів, для досягнення мети. Але ось ключовий момент: лідер-

ство і управління не є окремими поняттями, вони не обов'язково здійснюються різними людьми. Це не 

той випадок, коли ми скажемо: «Ти - або менеджер, або - лідер». Лідерство і управління тісно перепліта-

ються ... »[The Three Levels of Leadership, J Scouller, 2011]. 

 

Вправа на рефлексію: Ви менеджер чи лідер? Ваш начальник менеджер або лідер? Яка колонка таблиці 

представляє більш точно вашу діяльність або діяльність вашого начальника? Чи згодні ви зі списком, що 

описує обов'язки типового менеджера і лідера? Які обов'язки ви вважаєте суттєвими для лідера? Справляє-

теся ви з ними? Які обов'язки виконує ваш начальник? 

 

2. 3. Визначення лідерства 

 

Розглянемо, скільки різних термінів використовуються в поєднанні зі словами «лідерство» і «управлін-

ня». Ми зазвичай не говоримо про «характер менеджера» або «риси менеджера», також як і про «пове-

дінку менеджера» або «вроджені здібності менеджера», але ми часто зустрічаємо терміни «характер», 

«риси», «поведінка» і «вроджені здібності » зі словом« лідерство ». А такі терміни, як «етичне лідерст-

во», «надихаюче лідерство», «харизматичне лідерство», «фіілософія лідерства», «автентичне лідерство» 

і «лідер як служитель» включають слова, які, як правило, не використовуються зі словом «менеджер ». 

Подібна глибина і різноманітність термінології відображає глибину і різноманітність самого лідерства 

як поняття. Багатство термінології супроводжується різноманітністю трактувань лідерства як поняття, а 

Термінологія лідерства 
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також вказує на потенційну можливість застосовувати це поняття безліччю різних способів і в різних 

напрямках, на принципіально важливому рівні для людей, суспільства і навіть цивілізацій 

(http://www.businessballs.com).  

 

«Моделі лідерства», «Філософія лідерства», «Стилі лідерства» пропонують корисну структуру для ви-

вчення широкого спектра теорій. Вони являють собою різні погляди на лідерство або різноманітні аспекти 

лідерства. Якщо ми використовуємо тільки один аспект, коли намагаємося зрозуміти, що ж таке лідерство, 

це може призвести до плутанини. Наприклад, одна людина може розглядати лідерство з точки зору «сти-

лю», в той час як інший може мати на увазі «філософію» лідерства. Дві людини можуть мати подібні або 

частково співпадаючі думки, бо їх точки зору різні (і, як наслідок, термінологія та базові поняття теж різні). 

В цьому випадку може здатися, що є конфлікт в розумінні того, що ж таке лідерство, хоча насправді в 

цьому випадку панує повна згода. Дві людини можуть розходитися в думках тільки тому, що вони розг-

лядають питання з різних точок входу, хоча насправді вони бачать одне й те ж, або тісно переплетені 

поняття. Саме тому завжди корисно з самого початку домовитися, на якому рівні здійснюється аналіз. 

 

Вправа на рефлексію:  Складіть список слів, які асоціюються у вас з лідерством. Виявлялися ви коли-

небудь в ситуації суперечки, коли несподівано ви і ваш опонент виявляли, що не було протиріч, а лише 

нерозуміння тому, що ви говорили про одне й те ж, але використовуючи різні слова і на різному рівні 

аналізу? Чи є у вас звичка роз'яснювати визначення та термінологію до обговорення? Чи складаєте ви 

власний словник, намагаючись зрозуміти предмет? Ви коли-небудь простежували історію походжен-

ня слова, щоб зрозуміти значення поняття, яке ви аналізували? Чи так важливо розуміти відтінки 

значень для ефективної комунікації? Чи важливі для лідера добре розвинені мовні навички? 

 

Як ми бачимо, поняття «лідерство» може мати досить широкий спектр тлумачень. Є багато визначень 

лідерства. Само по собі поняття «лідерство» ніколи не дасть імплїіцитне розуміння масштабу пропоно-

ваного предмета та питань що до нього. Багато було написано в спробі описати сутність лідерства в 

двох словах. Визначення Оксфордського словника досить просте: «Дії, спрямовані на керівництво 

групою людей або організацією, або здатність зробити це». 

 

Щоб оцінити широту і глибину поняття «лідерство» корисно розглянути слово «lead» в цьому контексті. 

Ось найбільш точні витримки зі словника: а) бути на чолі або командувати, б) організовувати і направля-

ти, в) запустити процес руху, г) бути причиною або мотивацією для інших (діяти, змінюватися і т.д.). Як 

відзначають автори сайту http://www.businessballs.com., Тільки перший пункт має на увазі, що поняття 

«лідерство» пов'язане з однією людиною, але навіть і цей пункт може бути витлумачено так, що лідерство 

може бути досягнуто шляхом делегування відповідальності. Останні два пункти не тільки не зводять 

лідерство до управління групою людей, бізнесом або чим-небудь ще, вони розширюють його сферу до 

будь-якої людини або групи / колективу людей, які надихають або мотивують інших діяти певним чином 

по відношенню до якоїсь мети або результату. Зробити це добре на будь-якому рівні не так вже просто, як 

і непросто дати визначення лідерства. 

 

Нижче ви можете знайти цілий ряд прикладів визначення поняття «лідерство», запозичених на сайті 

http://www.businessballs.com. Деякі автори висміюють невдалі приклади лідерства, які зустрічаються 

навіть на дуже високому рівні. Поетичні цитати, деяким з яких сотні років, ілюструють той інтерес до 

лідерства, який був присутній в середовищі вчених, поетів і лідерів протягом всієї історії. Ці визначення 

також допомагають визначити лідерство в його численних і різноманітних формах. Розглянемо ці ви-

значення:  

«Лідерство - це функція знання себе, наявності того бачення, яке можна передати, створення до-

віри серед колег та вміння зробити необхідні дії для реалізації власного лідерського потенціалу» 

(Уоррен Бенніс) 

«Лідерство визначає, як має виглядати майбутнє, націлює людей на нього і надихає їх діяти, не-

зважаючи на перешкоди » (Джон Коттер, из Leading Change) 

«Мистецтво мобілізації інших для боротьби за спільні прагнення »(Джеймс Кузес і Баррі 

Познер з “The Leadership Challenge”). 

«Лідерство - це процес, що включає: вибір цілі та напрямки, які надихають людей, об'єднують їх 

зусилля і дають можливість працювати без примусу; увага до засобів, темпу і якості прогресу 

на шляху руху до мети; постійна підтримка групової єдності та особистої ефективності» 

(Джеймс Скуллер,  «Три уровня лидерства», 2011). 

«І коли ми думаємо, що ми ведемо, нас ведуть» (Лорд Байрон из «The Two Foscari», 1821). 

«Отже! Я - їхній лідер, я повинен слідувати за ними! »(Олександр Огюст Ледрю-Роллен, з 

Histoire Contemporaine by E de Mirecourt, 1857; Автор рядків був одним з призвідників фра-

нцузської революції 1848 і, мабуть, сказав ці слова, прокладаючи шлях через натовп). 

«Той, хто хоче керувати іншими, спершу повинен володіти собою »(Філіп Мессінжер з « 

The Bondman», 1624.) 

Визначення лідерства 
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«Ніколи не довіряйте ні скупий меритократії, ні лідеру, який був скупий, і тільки велика 

навчена досвідом людина може з'єднати велич і баланс. »(Ліс Мюррей, з« Квінтету для 

Роберта Морлі »; меритократия - це уряд людей, відібраних за заслугами;« скупий »в 

цьому сенсі означає той що пропонує убоге винагородження,« великий »в цьому сенсі 

означає з великим серцем, сильний і щедрий). 

«Нам личить вести, а не слідувати за кимось »(Вільям Шекспір з« Ричард II»). 

«Не будь він імператором, ніхто б не сумнівався в його здатності управляти »(Тацит з 

Histories, 100 р.н.е. написано про імператора Гальба.). 

«Комітет - це група небажаючих, відібраних з невідповідних, щоб робити не потрібне 

»(Річард Хакнес). 

«99% дорослого населення цієї країни це гідні, працьовиті, чесні американці. І один не-

щасний відсоток отримує всю увагу і завойовує для нас погану репутацію. Але це ми ви-

брали їх »(Лілі Томлін). 

 

Деякі визначення лідерства передають особливу сутність лідерства дуже добре, але будь-яке окремо 

взяте визначення лідерства може лише спробувати передати суть, або найважливішу якість лідерства 

з конкретної точки зору. Точка зору, як правило, диктує визначення. Наприклад, визначення лідерст-

ва з точки зору етики, буде направлено на етичні поняття; з точки зору результативності - на досяг-

нення кінцевих результатів; а з точки зору комунікації та мотивації, - на комунікацію і мотивацію 

послідовників і т.п. Тому, коли ми намагаємося зрозуміти лідерство, ми не повинні надавати занадто 

велике значення окремим визначенням. Щоб зрозуміти, пояснити і застосувати лідерство, ми повин-

ні глибше описати лідерство. 

 

Вправа на рефлексію: Позначте визначення лідерства, з яким ви згодні, в списку, запропонованому 

вище. Дайте власне визначення лідерства. Яка ваша точка зору? Чи згодні ви з тим, що неможливо 

дати остаточне визначення лідерству? 

 

Важливою частиною опису є розгляд того, на що спрямовано поняття, які його цілі. В процесі вивчення 

мети лідерства, ми повинні спочатку диференціювати терміни «лідер» і «лідерство». Ми можемо зро-

зуміти лідерство краще, не відволікаючись на традиційні уявлення про те, що лідер робить, як лідер 

поводиться і т.д. Лідер це людина, яка веде за собою певну групу в певний час. Лідерство це набагато 

ширше і «багатовимірне» поняття. Лідерство є надзвичайно складною системою впливів, які роблять 

сильний вплив на те, як група людей організована і як вона діє. Чим більше група, складніша ситуація, і 

ширше довкілля, з якою група взаємодіє, тим складніше поняття «лідерство» як система взаємодій. 

Саме тому часто поняття «лідерство» розглядається зовсім окремо від поняття «лідер» окремої групи, в 

певній ситуації і в певний час. 
 

Джеймс Скуллер описує лідерство як процес: «... це серія виборів і дій по визначенню і досягненню 

мети ...». Скуллер стверджує, що, якщо ви бачите лідерство як процес, ви будете більш чітко розумі-

ти, що «лідерство» і «лідер» не одне і те ж. Лідерство це процес, в рамках якого різні лідери можуть 

діяти в різний час в різних ситуаціях. Інші автори, зокрема, Джон Адаір, також говорять, що лідерст-

во не обов'язково покладається на одну людину. Це досить важливе зауваження - лідерство може 

бути загальним, лідер не обов’язково повинен бути провідним весь час. Відповідальність лідера в 

тому, щоб забезпечити лідерство на постійній основі, але не завжди і не обов'язково за рахунок голо-

вного лідера. Лідерство може бути досить легко забезпечене кимось іншим, не обов'язково основним 

лідером. 
 

Вправа на рефлексію: Чи є у вас проблеми в розрізненні лідерства і лідера? Чи згодні ви з аргументами, наве-

деними вище? Чи важливо ділитися для лідерства? Обгрунтуйте свою точку зору. Розділяється чи лідерство 

між вами і вашим начальником? Чи практикується поділ лідерства у вашій організації? 

 

Мета лідерства може бути розглянута, по крайній мірі на двох рівнях: 1) абсолю-

тна відповідальність, яка не обов'язково реалізується через прямий контроль або 

активну роль; 2) активне керівництво групою або ситуацією в певний момент 

часу, яке може бути реалізовано основним лідером або іншою людиною, якому була делегована така 

відповідальність. Зверніть увагу, що це може відбуватися в різних областях / проектах / ситуаціях одно-

часно, де кілька людей активно здійснюють функції безпосереднього керівництва групою, з повним 

спектром повноважень, т. п. відповідальністю за прийняття рішень, в той час як основний лідер бере на 

себе відповідальність і звітність за всю групу, і всю ситуацію. Тут виникає необхідність пояснити від-

мінність між відповідальністю та абсолютною відповідальністю. 

 

Відповідальність зазвичай ставиться до виконання обов'язків або дій, спрямованих на дося-

гнення певних результатів або ж запобігання чого-небудь. Зазвичай відповідальність може 

Мета лідерства 

Відповідальність і абсо-

лютна відповідальність 
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бути делегована, або в широкому сенсі для виконання проекту, або в конкретних умовах 

для вирішення конкретного завдання або частини роботи. Часто відповідальність вимагає 

наявності певної підготовки і підтримки тієї людини, на яку покладено відповідальність. 

Відповідальність зазвичай передається від людини людині, або від відділа відділу. Тим не 

менш, часто відповідальність покладається на людину без належного обмірковування і пла-

нування, зменшуючи кількість шансів на успіх. Чи правильним буде в цьому випадку зви-

нувачувати ту людину, на якого покладено відповідальність? В цьому випадку можна гово-

рити, що лідер намагається уникнути відповідальності. 

 

Абсолютна відповідальність відрізняється від просто відповідальності. Справжнє лідерство 

передбачає прийняття на себе абсолютної відповідальності, незалежно від того, на кого була 

покладена відповідальність. У разі делегування обов'язків, що трапляється досить часто там, де 

є хороше лідерство, саме лідер зберігає повну відповідальність - кінцеву відповідальність - за 

виконання делегованих завдань та обов'язків. Погане або слабке лідерство, свідками якого ми 

часто стаємо як у державному, так і в корпоративному управлінні, як правило, є спроби делегу-

вати кінцеву відповідальність в доповнення до відповідальності. Хороші лідери можуть делегу-

вати більшу частку обов'язків, але вони ніколи не делегують кінцеву відповідальність, і не шу-

кають можливості зробити це, за винятком тих випадків, коли, відступаючи в бік, дозволяють 

будь-кому взяти на себе всю ділянку роботи, в рамках якої укладена відповідальність , як це 

відбувається при послідовності у виконанні роботи, або створенні нової робочої ролі. Навіть 

тоді, хороший лідер навряд чи поступиться відповідальністю за кінцевий результат. Хороший 

керівник, в кінцевому рахунку, завжди бере на себе абсолютну відповідальність за все в межах 

своєї компетенції або ролі. Хороший лідер повинен бути готовим взяти на себе провину за будь-

які невдачі, виникаючі в рамках повного спектра обов'язків, навіть якщо обов'язки можуть бути 

делеговані дуже багатьом людям. Важливо відзначити, що кінцеву відповідальність не слід 

делегувати, якщо людина, якій вона делегується, не має достатньої влади і можливостей для 

виконання покладених на ньеї обов'язків. Кінцева відповідальність завжди повна і абсолютна, 

тоді як проста відповідальність може бути делегована відповідно до тієї чи іншої ступені влади. 

 

Цікавим, хоча і непростим (для багатьох честолюбних лідерів) способом переконатися в 

цьому є той факт, що: а) хороший лідер буде готовий віддати похвалу іншим, коли делегу-

вання обов'язків призвело до успіху; б) у разі, якщо делегування обов’язків не привело до 

успіху, хороший керівник прийме провину на себе - це і є кінцева відповідальність, в) дійс-

но ефективне лідерство не передбачає іншого шляху. 

 

Корпорації та уряди зазвичай ігнорують цей важливий принцип лідерства, коли після кризи 

або скандалу менеджери середньої ланки або керівники відділів вимушені піти у відставку 

або піддаються звільненню. Лідери в таких ситуаціях часто не в змозі взяти на себе провину 

або прийняти повну відповідальність за кінцевий результат. Подібними прикладами спов-

нені зведення національних і світових новин, відмінно ілюструючи відмінність між відпові-

дальністю та абсолютною відповідальністю, як, втім, і те, як ці поняття вписуються в більш 

широку проблему правильного лідерства. 

 

Вправа на рефлексію: Чи згодні ви з тим, що абсолютна відповідальність є істотною від-

повідальністю лідерства? Чи можете ви навести приклад з реального життя, коли нача-

льник прийняв на себе відповідальність за помилку своїх підлеглих? Що ви думаєте про цю 

людину? Чи можете ви навести приклад з реального життя, коли начальник не прийняв на 

себе відповідальність за власну помилку і поклав її на своїх підлеглих? Що ви думаєте про 

цю людину? 

2. 4. Суть лідерства 

 

На додаток до характеристик, згаданих вище, сучасний підхід до лідерства підтримує на-

ступні ідеї: 

 

1. Кожна людина більш-менш здатна до лідерства. Лідерство не тільки для тих, хто пе-

ребуває на вершині ієрархічної градації. Залежно від обставин ми всі граємо ролі ліде-

ра чи послідовника протягом життя. Якщо ми хочемо стати ефективними лідерами, ми 

повинні бути відповідальні за свої дії. 

 

2. Неможливо знайти двох людей, які висловлюють свої лідерські якості абсолютно 

однаково. Саме тому неможливо, уявити лідерство тільки однією моделлю, навіть як-

що вона дуже ефективна. Кожна людина унікальна, і це дуже важливо, щоб допомогти 

у вивченні, розумінні й вираженні унікальних лідерських якостей. Якщо ми хочемо 

Сутність лідерства (сучас-

ний підхід) 
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стати ефективними лідерами, ми повинні нести відповідальність за себе і один за одно-

го. 

 

3. Розвиток лідерських якостей відбувається протягом усього життя на основі синергії 

знань, досвіду, роздумів і практики. Неможливо стати лідером після одного тижня нав-

чального курсу. Якщо ми хочемо стати ефективними лідерами, ми повинні нести від-

повідальність за себе, один за одного і за наше навчання. 

 

 4 . Розвиток потенціалу лідерства в рамках окремо взятої організації необхідний для 

забезпечення певного рівня свободи і внутрішніх демократичних реформ. Незалежно 

від нашої позиції в організації, ми можемо впливати на цей процес, якщо ми досить 

хоробрі, щоб реформувати якусь частину організації. Якщо ми хочемо стати ефектив-

ними лідерами, ми повинні нести відповідальність за себе, один за одного, за наше на-

вчання і за нашу середу (культурну і структурну). 

 

Вправа на рефлексію: Чи згодні ви з тим, що кожен може бути лідером? Підтвердьте свою 

думку конкретним прикладом з життєвого досвіду. Чи згодні ви з тим, що кожен лідер уніка-

льний, як особистість і неможливо створити універсальну модель лідерства? Наведіть прик-

лади лідерів, які мали дуже різні особистісні якості, але були в рівній мірі ефективними в своїй 

діяльності. Чи згодні ви з тим, що справжній лідер повинен вчитися все своє життя? Чи зна-

йомі вам неосвічені, але ефективні лідери? Чи вважаєте ви, що для розвитку лідерства абсо-

лютно необхідною умовою є дружня атмосфера? Чи відомий вам приклад, коли несприятливі 

умови породжували лідерів? Які це були лідери? Чи потрібні сучасним організаціям такі лідери? 

Які обов'язки має взяти на себе сучасний ефективний лідер? 

 

2. 5. Трансформування знань в практику 

 

Для перетворення знань в практику використовуйте алгоритм, представлений в першому 

розділі (див. стор. 18) і узагальніть інформацію цієї глави в форматі «Персонального що-

денника розвитку лідерства» (див. Формат ПЩРЛ на стор. 17). Заповніть щоденник, вра-

ховуючи наступне: 1) ключові моменти, які привернули вашу увагу в контексті теорій ліде-

рства; відмінності між лідерством і менеджментом; визначень і сутності лідерства; 2) 

що ви дізналися про себе, як лідера, про своїх послідовників, про своє середовище (Що є 

лідерство особисто для вас? Ви менеджер чи лідер? У чому сутність лідерства? Як ви 

можете використовувати теорії лідерства для розвитку лідерського потенціалу?); 3) 

визначте зону розвитку для себе, для своїх послідовників, і для свого середовища, тобто 

визначте, що можна змінити на основі знайденої компетентності; 4) сформулюйте свої а) 

думки, б) почуття, в) дії, як лідер для розвитку лідерського потенціалу всередині вашої 

організації в термінах системного підходу на основі експертних знань цільових областей, 

розуміючи відносини між лідерством і менеджментом, з'ясувавши, чим лідерство є для 

вас, схопивши сутність лідерства.   

 

Для розвитку ресурсів лідерства в заданому контексті пропонуються інтерактивні семінари 

«Індивідуальний досвід, як ресурс розвитку лідерства» і «Смислова орієнтація, як ресурс 

розвитку лідерства» в рамках інноваційної «Еко-Гуманістичної Технології Саморозвитку». 

Всі додаткові матеріали по темі можна знайти в таблиці посилань на саморазвивающуюся 

базу даних навчальних матеріалів з лідерства (СБДЛ) у додатку. 

Персональний щоденник 

розвитку лідерства (ПЩРЛ) 

Семінари і додаткові учбо-

ві матеріали 
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3. Якості лідера 

 
Глава присвячена розгляду філософій етичного та автентичного лідерства, пов'язаних з розвитком 

особистісних якостей, а також моделей, орієнтованих на якості, як ресурси лідерства. Узагальнення 

отриманих в процесі аналізу даних дозволяє побудувати персональне портфоліо лідера. Пропонуються 

інтерактивні семінари для розвитку здібностей і якостей лідера.  

 

Розвиток починається з нас самих, наших внутрішніх мотивів і потреб, наших лідерських 

якостей. Кращий спосіб розвинути лідерські якості - використовувати їх на практиці, в реа-

льній роботі. Людина та її цілі унікальні. Бути лідером - означає знати свої сильні і слабкі 

сторони, усвідомлювати особливості, які відрізняють від інших, визначати роботу, яка по-

добається і розвивати навички і якості, які створюють унікальність, визначаючи лідерські 

інвестиції в розвиток організації. Для реалізації цих цілей, необхідно проаналізувати моделі, 

філософії та стилі лідерства, розроблені в цій області, щоб вибрати кращі з них і використо-

вувати для власних цілей. 

 

3.1. Моделі лідерства, засновані на особистісних якостях  

 

Моделі лідерства, засновані на особистісних якостях, ставляться до самого старого типу уявлень про 

ефективне лідерство. Ці моделі спираються на ідею визначення рис успішних лідерів і мають на 

увазі, що всі успішні лідери мають певні спільні риси характеру. Можна розглядати це як свого роду 

особистісний профіль ефективного лідера. 

 

Риса характеру - це відмітна якість або характеристика, що належать людині, які можуть розглядати-

ся як аспект відносин або особистості. Людям властиві різноманітні особистісні якості у величезній 

кількості комбінацій. В моделях лідерства, заснованих на якостях, робиться спроба аналізу ефектив-

них комбінацій якостей, з пропозицією або визначенням тієї комбінації, яка дозволила б ефективно 

вести за собою других. 

 

Враховуючи, що особистісні якості, як правило, фіксовані і незмінні, ці теорії сприяли розумінню 

того, що здатність до лідерства є вродженою якістю або, іншими словами, лідерами народжуються, а 

не стають. Продовженням цієї думки стало твердження, що неможливо навчитися бути лідером або 

розвинути в собі лідерські якості. Якщо людина не обладає «правильними» лідерськими якостями, 

вона не зможе ефективно керувати так, як це зробить природжений лідер. Навчання може сприяти 

розвитку лідерських здібностей до певного ступеня, але що дійсно має значення, це володіння пев-

ними рисами характеру, тобто наявність характерного особистісного профілю. Ідея про те, що ефек-

тивне лідерство і потенційні лідери визначаються в значній мірі наперед визначеним і незмінним 

набором рис характеру домінувала до середини 20-го століття. 

 

Вправа на рефлексію: Чи можете ви скласти список рис успішного лідера? Як ви думаєте, які 

загальні риси мають видатні лідери? Чи згодні ви з тим, що лідерські здібності є вродженими і 

хорошими лідерами народжуються, а не стають? Прокоментуйте свою відповідь. Якщо ви лідер, 

ви народжені лідером або стали ним? Яким набором якостей лідера ви володієте? Побудуйте 

власний профіль. Побудуйте профілі ефективного лідера. Порівняйте профілі та ідентифікуйте 

зону свого розвитку. 

 

Теорія Карлайла і Гальтона - теорія, розроблена в середині 1800-х років Томасом Карлайлом і 

Френсісом Гальтоном, створила і зміцнила підтримку ідеї про природжений характер потенціалу 

лідерства на багато років вперед. Загальне визнання особистісної основи лідерства залишалося прак-

тично неподільним протягом майже ста років, поки в середині 20-го століття нові способи дослі-

дження лідерства почали розкривати окремі невідповідності в рамках цієї теорії. 

 

Розуміння лідерства пов'язано з розвитком суспільства. Особистісна теорія лідерства відображала 

закономірності і практики лідерства, характерні для певного періоду часу. Вона, по суті, описувала, 

як проводився відбір лідерів, їх навчання та підготовка, а також те, як вони призначались на посади. 

Лідери рідко «піднімалися по службовій драбині», як це відбувається в наш час. Організації та групи, 

надзвичайно повільно змінювалися, якщо судити за сьогоднішніми мірками. Традиції і правила були 

надзвичайно значимі для всіх організацій і систем управління. Економіка, суспільство, промисло-

вість, робота і саме життя - все було значно менше динамічним і гнучким, ніж в даний час або навіть 

в середині 1900-х. Соціальна мобільність і класова система були набагато жорсткішими, ніж вони 

стали століттям пізніше. З'являлися лідери в основному в промисловості. Лідери 1800-х років в біль-

шості своїй були «природженими» лідерами. Якщо потенційно блискучі лідери й існували, у них 

Моделі лідерства, засно-

вані на особистісних 

якостях 
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було мало шансів проявитися і повести за собою, в порівнянні з тими можливостями, які виникли 

пізніше і існують сьогодні. Жінки, зокрема, були відсторонені від будь-якого роду керівництва, в 

силу утиску їх прав практично повсюдно до початку / середини 1900-х років. Тому не дивно, що 

обгрунтованість позиції особистих якостей довго не піддавалася сумніву. 

 

Вправа на рефлексію: Можете ви виявити невідповідності в ідеях, орієнтованих на риси? 

Як відбираються, призначаються і сприймаються сучасні лідери? Чи є у потенційних ліде-

рів шанс очолити сучасні організації? Чи змінилася ситуація в порівнянні з часами Картай-

ла і Гальтона? 

 

Ральф Стогділл був одним з перших, хто кинув виклик традиційній особистісній теорії лідерства на 

основі проведення важливих досліджень у цій області. У 1948 році він написав статтю (Personal Factors 

Associated with Leadership: a Survey of the Literature, Journal of Psychology), в якій поставив під сумнів 

особистісну теорію лідерства. Стогдилл проаналізували дані і висновки з більш ніж ста наукових робіт, 

пов'язаних з дослідженнями в області лідерства на основі наступних 27 груп факторів: 1) вік; 2) доміну-

вання; 3) зростання; 4) ініціатива, наполегливість, цілеспрямованість, бажання досягти успіху; 5) вага; 6) 

статура, енергетика, здоров'я; 7) відповідальність; 8) зовнішній вид; 9) цілісність і впевненість; 10) шви-

дкість мови; 11) впевненість у собі; 12) інтелект; 13) усвідомлення щастя, почуття гумору; 14) академіч-

ні результати; 15) емоційна стабільність і контроль; 16) знання; 17) соціальний і економічний статус; 18) 

судження і рішення; 19) соціальна активність і мобільність; 20) розуміння (себе, інших, оточення); 21) 

енергія, сміливість і підприємливість; 22) оригінальність; 23) соціальні навички (комунікабельність, 

такт; 24) адаптивність; 25) популярність, престиж; 26) інтроверсія - екстраверсія; 27) здатність до спів-

праці. 

 

Стогділл виявив відсутність єдності уявлень про ключові риси. Фактично, було ясно, що об'єднання 

всіх критеріїв в єдиний список робило його занадто довгим і неефективним в якості керівництва для 

відбору майбутніх лідерів. Висновки Стогділла і раніше справедливі і сьогодні, і немає підстав вва-

жати, що вони будуть піддані сумніву в майбутньому. Стогділл був одним з перших, хто заявив, що 

людина не стає ефективним лідером тільки тому, що він має певні риси характеру. Він стверджував, 

що характеристики успішного лідера повинні співвідноситися з вимогами ситуації лідерства - тобто, 

з конкретними проблемами і здібностями, надіями, цінностями та інтересами послідовників. 

 

Вправа на рефлексію: З якими факторами Стогділла ви згодні? Чи можете ви побудувати 

персональний профіль або профіль свого начальника, як лідерів на основі факторів Стогділла? Як 

ви думаєте: ефективний лідер повинен володіти набором постійних рис, чи риси лідера повинні 

відповідати вимогам ситуації? Які ці вимоги? 

 

Теорія рис Кузеса і Познера. Джеймс Кузес і Баррі Познер спочатку розробили теорію на ос-

нові опитування 630 менеджерів про позитивний досвід лідерства, підтвердивши її 42 детальни-

ми інтерв'ю. На основі отриманих фактів, вони визначили ряд ключових якостей лідера і запро-

понували перелік десяти первинних, або ключових лідерських рис: 1) чесність, 2) 

далекоглядність, 3) вміння надихати, 4) компетентність, 5) справедливість, 6) здатність надати 

підтримку, 7) широкий кругозір, 8) розум, 9) прямота і відвертість, 10) надійність. На відміну від 

класичної позиції особистих лідерських якостей, Кузес і Познер не аналізували фактичні риси 

ефективних лідерів, а запитали у людей, що вони хотіли б бачити в своїх лідерах. Іншими сло-

вами, вони склали профіль ідеального лідера.  

 

Кузес і Познер продовжили збір даних і доказів, щоб підтвердити свої ідеї, розробляючи 

модель «Лідерство як виклик» і програму розвитку лідерства «П'ять практик зразкового 

лідерства». При цьому, їх ідеї змістилися від чистої теорії рис до категорії «функціональне 

лідерство» в моделях лідерства. 

 

Вправа на рефлексію: Вкажіть риси зі списку Кузес і Познера, які ви вважаються важливими 

для сучасного лідера. Вкажіть риси зі списку Кузеса і Познера, якими ви володієте. Зробіть теж з 

рисами свого начальника. Порівняйте списки і ідентифікуйте зону свого розвитку. Створіть 

профіль ідеального лідера. 

  

Щоб зрозуміти і виміряти лідерство більш повно, ми повинні розширити критерії лідерства, вклю-

чивши й інші чинники, крім рис характеру. Відмінні риси, безумовно, виникають як в профілях 

ефективних лідерів, так і в тому, якими бачать своїх лідерів послідовники. Однак, надійний і оста-

точний список лідерських «рис» досі не складено і не узгоджений дослідниками в області лідерст-

ва, і немає ніяких підстав вважати, що це відбудеться в найближчому майбутньому. Риси характе-

Стогділл 

Теорія рис Кузеса і Позне-

ра 

Короткі висновки по осо-

бистісній теорії лідерства 
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ру, можливо, визначають ефективне лідерство для конкретної ситуації, але, взяті окремо, вони не 

можуть адекватно описати, що собою представляє ефективне лідерство і як його можна розвивати. 

Вони являють собою лише частину профілю і поведінки ефективного лідера. Щоб зрозуміти і 

виміряти лідерство більш повно, ми повинні розширити критерії лідерства, включивши й інші 

чинники, крім рис характеру. Крім того, хоча певні риси характеру і входять в «бойовий ком-

плект» кращих лідерів, немає єдиного універсального набору переможних рис характеру. Схоже, 

кращі лідери мають зовсім певну, але абсолютно непередбачувану унікальність. 

 

Вправа на рефлексію: Чи пояснюють риси адекватно, що таке ефективне лідерство? Які 

інші чинники крім рис, ви вважаєте, відносяться до лідерства? Чи можете ви назвати 

набір виграшних рис? Побудуйте власний профіль, як лідера. Побудуйте профіль ідеального 

лідера. Порівняйте профілі. 

 

3.2. Етичне лідерство 

 

Само собою зрозуміло, що ефективний лідер повинен бути людиною високих моральних 

якостей. Етичне лідерство є філософією, що допускає досить вільне тлумачення. Це гнучке, 

але дуже реальне і життєве поняття відноситься до морального кодексу, чинного для тієї чи 

іншої ситуації. В рамках цього поняття є багато універсальних понять того, що правильно, а 

що - ні. Серед найпоширеніших можна виділити, наприклад, такі: не завдавати страждання 

людям; не красти; не брехати, не обмовляти і багато інших, менш чітких правил. 

 

Багато хто розглядає етичне лідерство як еквівалент морального лідерства або ж як лідерство, засно-

ване на почутті справедливості. Для інших же воно забезпечує основу для більш пдокладного пояс-

нення та застосування, часто пов'язаного з такими принципами, як соціальна відповідальність, кор-

поративна соціальна відповідальність (КСВ), стійкість, рівність, «чесна торгівля» (торгівля на основі 

взаємної вигоди), турбота про довкіллю, гуманізм. Етичне лідерство може бути розширене структур-

но, як, наприклад, в концепції управління бізнесом відомої як «Тріада» ("Triple-Bottom-Line») або 3P 

(Profit People Planet = Прибуток Люди Планета) або 4Р (Purpose, People, Planet, Probity - Мета, Люди, 

Планета, Чесність). Це все широкі концепції, які роблять чітке визначення поняття «етичне лідерст-

во» дуже важким і навіть неможливим. Існують також ще дві проблеми: 1) зміщення і варіативність 

поняття «етичний», 2) культурний і релігійний характер етичної інтерпретації. 

 

Поняття «етичний» означає різні речі для різних людей, і в значній мірі є поняттям гнучким 

і мінливим. Те, що було етичним покоління тому, можливо, не є таким сьогодні, а те, що 

етично сьогодні, може стати неетичним в найближчі кілька років. Наприклад, поколінні 

назад не було неетичним курити на робочому місці. Сьогодні ж це, як правило, вважається 

неетичним, як і не вважається неетичною реклама певних фінансових або сексуальних пос-

луг на телебаченні. Хоча, не виключено, що подібна практика може вважатися неетичною в 

майбутньому. Чи є етичною практика використання особистих даних сотень мільйонів ко-

ристувачів мережі Facebook для цільової реклами? Чи є етичним виробництво алкогольних 

напоїв залучають неповнолітніх? Чи етично те, що уряди всіх країн майже повністю скла-

даються з чоловіків? Всі ці питання дають грунт для дискусій і широкого спектра думок. 

Відповідно, чи можемо ми сформувати тверде визначення етичного лідерства, якщо ми не 

можемо точно визначити, що означає «етичний»? 

 

Точно так же, сучасні лідери в сучасному глобалізованому світі повинні спробувати примирити 

суперечливі інтерпретації поняття «етичний» у всіх культурах, представлених в їх діяльності, так 

само як і в тих, на які їх діяльність справляє вплив. Чи є продукт або послуга, розроблена в Вашинг-

тоні етичною в Тегерані? Напевно, немає. Як, втім, справедливо і зворотне. Чи є пропозиція або 

рішення, прийняте в Барселоні етичним в Пекіні? Напевно, немає, і навпаки теж. Етичні відмінності 

широко поширені між різними культурами, і це додає перешкод на шляху визначення та застосуван-

ня єдиної роботоспроможності філософії етичного лідерства. Таким чином, ми повинні розглянути 

етичне лідерство на більш прагматичному та локальному рівні. 

 

Етичне лідерство обов'язково повинно обмежуватися, легко розумітися і застосовуватися, з 

урахуванням як власних уявлень лідера, так і суспільства в цілому, про «добро і зло». Також 

необхідно заохочувати послідовників у прийнятті значень. Це нелегко, коли невелика група 

послідовників на розумних підставах (можливо релігійних або культурних) говорить: «Ви-

бачте, але це, по-моєму, не етично і я не можу це зробити». Етичний лідер повинен поважа-

ти права і гідність інших осіб, а також верховенство права. Але що робити, якщо в одній і 

тій же групі послідовників існують різні версії цього поняття? Не дивно, тому, що своєрід-

ність етичного лідерства як філософії почало розмиватися в останні роки. 

Етичне лідерство 
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У міру того як педагоги і коментатори розширюють зміст поняття, збільшується площа 

«перетину» (накладення) понять лідерства служіння і автентичного лідерства. Прикладом 

може служити визначення Центру етичного лідерства: "Етичне лідерство знає всі ваші ос-

новні цінності і має мужність, щоб залишити їх служити вам в ім'я загального блага». Знан-

ня і повага ваших основних цінностей займає центральне місце в справжньому лідерстві. 

Діяльність в ім'я загального блага є відмітною рисою «лідерства служіння». 

 

У нас є філософія, яка не тільки відкрита для змін та інтерпретації, але також має суттєві 

«перетини» з іншими філософіями лідерства. Таким чином, філософія лідерства являє со-

бою гнучке керівництво, а не строгий кодекс, і, звичайно, вона не є якимсь процесом, якому 

можна навчити або який можна передати.  

 

Попит на високоморальних лідерів помітно збільшився в 21-му столітті. Значною мірою це було 

зумовлено глобальною фінансовою кризою, корпоративними шахрайствами, екологічними катаст-

рофами та іншими подібними речами, які багатьма були розцінені саме як провал етичних норм, а не 

провал навичок, ресурсів, технологій, стратегій або ділової хватки. Багато лідерів піддалися засу-

дженню за недолік етичних понять, що передбачає необхідність більшої етичної вимогливості в 

процесі відбору та підготовки лідерів. Таким чином, існує ряд питань у сфері лідерства на основі 

етичних норм і філософія етичного лідерства є лише частиною відповідей на ці питання. 

 

Вправа на рефлексію: Чи повинно лідерство слідувати моральним принципам? Чи існують уні-

версальні правда і неправда в сучасному світі? Чи повинен критерій справедливості використову-

ватися в лідерстві? Які сучасні принципи пов'язані з етичним лідерством? Що таке 3Р і 4Р? Що 

значить «етично» для вас? Етична інтерпретація має культурні чи релігійні корені? Чи зміню-

ється етика з часом? Чи можливо дати визначення етичного лідерства? Чому? Чи існують 

поняття «правильно і не правильно» у вашій організації? Що ви будете робити, якщо ваші послі-

довники мають різні етичні правила? Як етичне лідерство пов'язано з лідерством служіння і з 

автентичним лідерством? Чи є філософія надійним процесом для ефективного лідерства? Чи 

актуально етичне лідерство для 21 століття? Чи актуальний воно для вашої організації? 

 

3.3. Автентичне лідерство 

 

Одним з ключових якостей ефективного лідера є «автентичність». Розвиток цієї якості тісно 

пов'язано з поняттям істинного лідерства, під яким, як правило, розуміють позитивну філо-

софію лідерства з акцентом на відкритість і чесність, віру в себе, а також етична поведінка з 

високим рівнем інтегрованості. 

 

Поняття «автентичність» було поширено на протязі десятиліть в практиці консультування, 

психотерапії та коучінгу. «Автентичність» тут розуміється як вірність своєму характеру, 

вірність собі; відсутність помилкових образів чи неправдивих емоцій, які приховують спра-

вжню природу людини. Визначення Оксфордського словника в цьому контексті досить 

просте: «справжній». Більш загальне визначення, дане словарем, звучить так: «безспірне 

походження, не копія». Обидва визначення сильно співзвучні із загальноприйнятим розу-

мінням автентичності людської особистості і відносин.  

 

Термін «автентичне лідерство» був вперше використаний в книзі Білла Джорджа. Він написав 

її в 2003 році, під час скандалів з Enron і WorldCom. Ці великі корпоративні злочини виклика-

ли негативну реакцію і сильне бажання (звичайно ж представлене в засобах масової інформа-

ції та обговорюване політиками) бачити у владі інших лідерів, лідерів, яким люди могли б 

довіряти. Іншими словами - істинних лідерів. 

 

Автентичні лідери живуть, спираючись на справжні цінності, вони завойовують довіру людей залиша-

ючись собою, без облуди й фальші, не намагаючись жити, виправдовуючи чужі очікування. У цьому 

контексті «бути справжнім» мається на увазі бути чесним, правдивим і прямим, відмовитися від вико-

ристання «розкрутки» і PR-технологій, не ховатися за туманними словами і порожніми обіцянками. 

Ключем до істинного лідерства, як вважає Білл Джордж, є «... вміння керувати собою ... це не питан-

ня компетенцій і навичок». Саме тому, якщо ви хочете стати справжнім лідером, життєво необхідно 

розвивати характер, внутрішню дисципліну і самовладання. Багато інших авторів використовували 

ідеї Білла Джорджа в своїх роботах. Наприклад, Нік Крейг, в своїй книзі «Визнач свою істинну пів-

ніч», написаній у співавторстві з Біллом Джорджем, перераховує чотири елементи автентичного 

лідерства: 1. будь вірний собі в своїй роботі - не потрібно «показухи»; 2. будь мотивований цілями (а 

не власним его); 3. будь готовий приймати правильні рішення, відповідні реальним цінностям, а не 

Автентичне лідерство 
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рішення, які просто політично доречні або працюють на популярність 4. зосередь увагу на досягнен-

ні довгострокових стійких результатів.  

 

Труднощі цієї філософії полягають в тому, що, по мірі збільшення її популярності, збільшується 

кількість спроб описати її, роблячи визначення розмитим, і сприяючи появі «накладок» з іншими 

філософіями. Враховуючи характер філософії - це неминуче. Наприклад, «накладка» виникає з по-

няттям «лідерства служіння» в пункті 2 списку Крейга, який значною мірою має на увазі почуття 

«служіння». Автентичне лідерство також починає набувати духовний підтекст, який можна побачи-

ти в цитаті автора Сари Бан Брезнак: «Істинне Я - це душа, яка стала видимою». Тим не менш, не-

зважаючи на розширення інтерпретацій, філософія автентичного лідерства набула поширення в 21-

му столітті, і ця тенденція зберігається. 

 

Вправа на рефлексію: Які якості і поведінка характерні для автентичного лідерства? Що значить 

для вас бути автентичним? Якими якостями, що підтримують ваше автентичне лідерство, ви володі-

єте? Чи можете ви бути лідером для самого себе? Що критично для того, щоб стати автентичним 

лідером? Якими елементами автентичного лідерства зі списку Крейга ви володієте? Якими елементами 

володіє ваш начальник? Які елементи ви вважаєте важливими? Які елементи вам треба розвинути? Які 

філософії лідерства близькі автентичному лідерству? Чи актуально автентичне лідерство для 21 сто-

ліття? Чи актуальне воно для вашої організації?  

 

3.4. Портфоліо особистості лідера 

 

Щоб узагальнити свої якості з метою створення основи для розвитку вашого лідерського потенціа-

лу, потрібно побудувати портфоліо особистості. «Портфоліо» позначає збори всієї інформації, яка 

може бути використана для нагадування того, ким ви є, що ви знаєте і вмієте. 

 

Нелегко зробити ревізію всіх своїх лідерських ресурсів відразу. Спеціальна техніка «Графік життя» 

або «Карта життя» може допомогти: 

 Намалюйте лінію посередині листа і запишіть поточний рік в кінці. Позначте роки, коли 

відбувалися значні події (залишайте більше місця між роками, тому що спогади можуть 

слідувати за розвитком подій). 

 Позначте точками події, які вплинули на ваше життя (погане і хороше, досягнення і нев-

дачі, ключові моменти і застійні періоди, почуття, відносини). 

 Розділіть позитивний (точки над лінією) і негативний досвід (точки під лінією). 

 Об'єднавши точки, ви побачите графічне зображення вашого життя, що відбиває багат-

ство вашого досвіду. 

  

А тепер подивіться на вашу карту життя і подумайте про події на ній. Які навички ви використовували в 

різних ситуаціях? Чого ви навчилися? Розгляньте все в термінах якостей, навичок і досягнень, отриманих 

вами протягом багатьох років. Щоб допомогти вам осмислити все, пропонуємо такі визначення: Якості є 

подарунками природи, які ви розвинули протягом життя, але все ж вони спочатку природні для вас. Напри-

клад: сміливість, емпатія, спокій, енергійність, динамічність, дух авантюризму, терпіння, терпимість, добро-

та, відкритість, чесність, амбітність, принциповість. Вміння та навички це те, чому ви повинні були на-

вчитися. Наприклад, вміння аналізувати, спілкуватися, приймати рішення, делегувати, підбадьорювати 

інших, впливати, продавати, вести переговори, організовувати, планувати, ініціювати, впроваджувати інно-

вації, зберігати спокій, жартувати, виступати публічно, вчитися, робити щось власними руками, майструва-

ти , набирати текст, займатися домашніми справами, управляти фінансами, вирішувати проблеми, водити 

автомобіль, підтримувати інших, планувати час, керувати проектами, складати звіти, вивчати мови, моти-

вувати, керувати командою, шити, керувати ризиком, навчати інших, керувати середовищем, керувати 

конфліктної ситуацією, передбачати можливі наслідки. Вміння і навички можна розділити на: людські 

навички (контроль, вирішення конфліктів, вміння слухати, мотивування інших людей, керівництво); 

практичні навички (використання техніки, інструментів та обладнання, монтаж, оцінка, діагностика); 

навички мислення (використання інформації і даних в діагностиці та вирішенні проблем, розробка ідей, 

планування та організація), творчі навички (рисунок, живопис, музика, дизайн, інноваційне рішення старих 

проблем, письмо). Досягнення - це події, які ви запланували, реалізували і досягли успіху в них. Напри-

клад: вміння ходити, говорити, читати, перший день в школі, відносини, здача іспиту, закінчення навчаль-

ного закладу, тест на водіння, перша любов, вступ до університету, перша робота, просування по службі, 

шлюб, діти, перше успішне публічний виступ, управління потребами дітей, партнера, роботи, вміння диви-

тися в обличчя своїм страхам. 

 

Тепер у вас є ресурси для побудови вашого портфоліо. Постарайтеся відзначити все лідерські ресурси, 

згадані в цьому розділі, якими ви володієте, і запишіть, принаймні, десять пунктів у кожному розділі пер-

сонального портфоліо, наведеного нижче. Потім визначте, що ви можете внести в свою роботу й особисте 

Карта життя 
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життя? Особисте життя нерозривно пов'язане з усіма якостями, навичками і досягненнями. Подумайте, 

що ваше минуле дало вам в якості основи для вашого теперішнього і майбутнього? Ви можете виявити, 

що є багато подібностей між частинами таблиці, які описують вашу роботу й особисте життя, що само по 

собі природно, так як вони невід'ємна частина нас і нашого життя і впливають один на одного. Немає 

необхідності бути різними людьми на роботі і вдома! 

Малюнок 3.1 – Особисте портфоліо 

 

Вправа на рефлексію: дивлячись на свої списки умінь і досягнень, уявіть, що хтось інший показав 

вам його і сказав, що це його вміння і навички. Що ви думаєте про цю людину? Захотілося б вам 

познайомитися з ним ближче? Чи цікавий він, могли б ви чогось у нього навчитися, чи може він що-

небудь вам запропонувати? Чесна відповідь можливо «так». Це ви самі, ви дивитеся на себе, тому 

можете віддати собі належне. Давайте розберемося, що блокує ваш розвиток: недолік професійної 

компетентності або скромність (боязкість). Для цього пропонується конкретизувати свої вміння: 

соціальні, практичні, інтелектуальні, творчі. Використання персонального портфоліо допоможе 

відобразити внутрішні ресурси лідерства і дати конкретну орієнтацію в потребах саморозвитку. 

 

3. 5. Трансформування знань в практику 

 

Для перетворення знань в практику використовуйте алгоритм, представлений в першому розділі 

(див. стор. 18) і узагальніть інформацію цієї глави в форматі «Персонального щоденника розвит-

ку лідерства» (див. Формат ПЩРЛ на стор. 17). Заповніть щоденник, враховуючи наступне: 1) 

ключові моменти, які привернули вашу увагу в контексті лідерських якостей; етичного лідерства; 

автентичного лідерства; персонального портфоліо; 2) що ви дізналися про себе, як лідера, про 

своїх послідовників, про своє середовище; 3) визначте зону розвитку для себе, для своїх послідовни-

ків, і для свого середовища, тобто визначте, що можна змінити на основі придбаної компетент-

ності; 4) сформулюйте свої а) думки, б) почуття, в) дії, як лідер для розвитку лідерського потен-

ціалу всередині вашої організації в термінах лідерських якостей; етичного лідерства; 

автентичного лідерства, простежуючи динаміку власного розвитку.   

 

Для розвитку ресурсів лідерства в заданому контексті пропонується інтерактивний семінар 

«Особистісні якості як ресурс розвитку лідерства» в рамках інноваційної «Еко-Гуманістичної 

Технології Саморозвитку». Всі додаткові матеріали по темі можна знайти в таблиці посилань 

на СБДЛ (саморазвивающаяся база даних з лідерства) у додатку.

Персональний щоденник 

розвитку лідерства (ПЩРЛ) 

Семінари і додаткові 

учбові матеріали 

1_______
2_______

3_______
4_______

5_______

6_______
7_______

8_______
9_______

10______

1_______
2_______

3_______
4_______

5_______

6_______
7_______

8_______
9_______

10______

1_______
2_______

3_______

4_______
5_______

1_______
2_______

3_______

4_______
5_______

6_______
7_______

8_______

9_______
10______

6_______
7_______

8_______

9_______
10______

1_______
2_______

3_______
4_______

5_______

1_______
2_______

3_______

4_______
5_______

6_______
7_______

8_______
9_______

10______

6_______
7_______

8_______

9_______
10______
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4. Лідерство і поведінка 

 
Глава присвячена аналізу різних підходів, які розвивалися в рамках таких моделей лідерства, як По-

ведінкові ідеали, Ситуативні і Функціональні моделі. Синергетичний підхід до розвитку ефективно-

го лідерського поведінки пропонується здійснити на основі інтеграції лідерського поведінки, орієн-

тованого на людей і завдання, ситуаційного поведінки, поведінки при прийнятті рішень, надихаючої 

і підтримуючої поведінки. Запропоновано посилання на інтерактивні семінари для розвитку конк-

ретної лідерського поведінки.  

 

Лідерство характеризується не тільки тим, ким ви є, а й тим, які навички та здібності у вас є, а 

також тим, що ви робите і як ви це робите. Хороший лідер служить не власним інтересам, а 

спільній меті. Бути лідером - означає знати свої життєві цілі, бути рішучим у випадку складних 

змін статус-кво, вміти сприймати конструктивну критику, адаптуватися, бути ініціативним, 

надихати людей на позитивні зміни в їхньому житті. Потрібно також вміти брати на себе відпо-

відальність за всі ці вимоги, приводячи у відповідність внутрішні мотиви і зовнішні впливи. Для 

того, щоб зрозуміти свою поведінку в якості лідера, необхідно уточнити існуючі поведінкові 

моделі лідерів. 

 

4.1. Поведінка, орієнтована на людей або на задачу 

 

Модель лідерства, відома як «Поведінкові ідеали» сконцентрована на тому, що є найбільш ефе-

ктивними моделями поведінки лідера і стверджує, що якщо лідер хоче бути ефективним, він чи 

вона повинні практикувати якийсь ідеальний стиль поведінки. 

 

Вправа на рефлексію:  Чи існує ідеальна лідерська поведінка? Якщо ваша відповідь «так», опи-

шіть ї. Чи можете ви навести приклад ефективної поведінки лідера зі свого життєвого досвіду? 

Опишіть поведінку свого начальника? Чи вона ідеальна? Попросіть своїх друзів описати вашу 

поведінку в ситуаціях, коли необхідне лідерство. Яку поведінку ви вважали б ідеальною, якби були 

лідером? 

 

Управлінська решітка Блейка-Моутона - модель ситуаційного лідерства, яка була створена Р. Блей-

ком і Дж. Моутоном в рамках «Поведінкових Ідеалів» в 1964 році. Модель пропонує матрицю чоти-

рьох основних стилів, отриману в результаті об'єднання орієнтацій на «турботу про людей» і «турботу 

про виробництво» / «турботу про завдання". Решітка включає 5 видів поведінки: 

 

1) Стиль сільського клубу – основний акцент - люди; другорядний - завдання. Лідер виявляє 

турботу про людей і залучений в їх роботу, але мало уваги приділяє вирішенню завдань. Стиль 

взаємин між лідером і послідовниками занадто дружній. В результаті, хоча лідери піклуються 

про людей і хочуть створити комфортну і доброзичливу атмосферу, цей стиль часто не ефекти-

вний для отримання високих результатів. Люди почувають себе добре і щасливо, але рішення 

задач не входить в їх пріоритети. За іронією долі, в кінцевому рахунку, страждає група, тому що 

не в змозі досягти мети. Цей стиль поширений серед лідерів, які бояться розладнати людей та / 

або тих, хто боїться відмови і неприязні. 

 

2) Збіднений  стиль  – і люди, і завдання, не є важливими. Тут лідер також мало піклується 

про людей, як і про виконання завдання. Хто ж сприймає цей підхід, приречений на провал? 

Це, як правило, «лідери», які піклуються в основному про себе і бояться робити помилки, 

тому не дивно, що це найменш ефективний підхід до лідерства. 

 

3) Стиль на роздоріжжі– все наполовину, і люди і задача. Це, по суті, безрезультатний компроміс. 

Існує деяка стурбованість виконанням завдання і, в рівній мірі, деяке занепокоєння про людей, але не 

вистачає ні того, ні іншого. Лідери, які використовують цю модель, намагаються в деякій мірі враху-

вати потреби задачі та задовольнити своїх послідовників, але роблять це без необхідної частки впев-

неності, умінь або навіть розуміння, що, безумовно, знижує ефективність. Лідерство, як правило, 

вимагає вродженої рішучості й уміння керувати. Тому цей стиль залишає багато можливостей для 

удосконалення 

 

4) Стиль «помри, але зроби» - основний акцент - завдання; другорядний - люди. Тут ми бачимо 

високий рівень концентрації зусиль на виконання завдання при практично повній відсутності турбо-

ти про людей. Цей стиль часто називають автократичний. Лідери, які використовують цей стиль, 

прагнуть контролювати і домінувати. Лідер зазвичай дотримується думки, що співробітники повинні 

бути вдячні вже за те, що їм надана можливість працювати і отримувати зарплату. Мотивація часто 

Модель лідерства «Поведі-

нкові ідеали» 

Управлінська решітка 

Блейка-Моутона 
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підміняється загрозою покарання, такого, наприклад, як звільнення. Це диктаторський стиль. У 

крайніх випадках його можна було б по праву вважати безжальним. Цей стиль може бути ефектив-

ним в короткостроковій перспективі, якщо група не в змозі реагувати на серйозну кризу. Але він не 

стійкий, особливо там, де послідовники мають можливість піти. 

 

5) Командний стиль – і люди, і завдання є важливими. Цей стиль поєднує в собі високий рівень 

турботи про групу з сильним акцентом на досягнення завдання. Автори вважали цей підхід ідеаль-

ним. Лідерам, які поводяться подібним чином, вдається поєднувати турботу про людей і цілі органі-

зації, завдяки використанню командного підходу і численних консультацій, що створюють загальну 

(не нав'язану) мотивацію до досягнення цілей організації. Цей стиль вимагає, щоб послідовники / 

група були достатньо зрілими і досвідченими для забезпечення високого рівня залученості. Цей 

стиль важко і недоцільно, використовувати в тих випадках, коли до вирішення складних і життєво 

важливих завдань у новій області притягнуті недосвідчені люди. Командний стиль розумно викорис-

товувати в «ідеальному світі», але він не вирішує повною мірою два важливі завдання лідерства: 

необхідність адаптувати поведінку / стиль / методи залежно від різних ситуацій, і психологічного 

складу лідера. Використання командного стилю лідерства не завжди доречно - наприклад, за часів 

серйозної кризи, коли задача важливіше інтересів людей, або коли для досягнення складної мети в 

стислі терміни доводиться прийняти керівництво недосвідченими людьми, які в таких обставинах 

зазвичай вимагають прямих і чітких інструкцій. Крім того, не кожен керівник може прийняти коман-

дний стиль керівництва навіть після відповідної підготовки через внутрішні психологічних блоків 

або особистісних якостей. Деякі лідери набагато ефективніші в тих сферах, які не передбачають 

контакт з людьми, як, наприклад, розробка стратегії, бачення, створення систем і структур, інновації і 

т.д. Це не має на увазі, що такі лідери не є хорошими лідерами, так як багато хто з них можуть дуже 

ефективно делегувати людям / команді аспекти керівництва. Все сказане підтверджує значущість 

роботи Блейка і Моутона. Їх ідеї міцно закріпилися в теорії моделей лідерства і залишаються її дуже 

важливим досягненням. 

 

Вправа на рефлексію:  Згадайте начальників, яких ви знаєте і ідентифікуйте їх лідерський 

стиль, використовуючи «Управлінську решітку». Чи можете ви навести приклади конкретних 

людей, які прямують "Стилю сільського клубу», «Збідненого стилю», «Стилю на роздоріжжі», 

«Стилю помри, але зроби», «Командного стилю». До якого стилю належите ви? Для вас більше 

важливі люди або завдання? Ранжируйте стилі відповідно до їх ефективності для вашої органі-

зації. Чи згодні ви, що поведінка лідера має адаптуватися до психологічної характеристики ліде-

ра або до різних ситуацій? Чи можете ви вести себе по різному в різних ситуаціях? Будите ви 

розвивати свої поведінкові навички, якщо виявите, що ваші лідерські ресурси недостатні, або 

виберете стратегії зі свого звичайного поведінки? Яка лідерська поведінка характерна для вашої 

організації? Складіть таблицю ефективної лідерського поведінки у відповідності з різними ситу-

аціями, які часто відбуваються у вашій організації.  

 

Імовірнісна модель Фідлера – це теорія лідерства (1976), в якій основну увагу зосереджено на 

кореляції між стилем лідера (акцент на вирішення завдання або відносини), і «сприятливості» 

ситуації, в якій лідер здійснює керівництво, що впливає на його ефективність. Фідлер описав два 

основні стилі керівництва: орієнтований на відносини і орієнтований на вирішення завдання. Лі-

дери першого типу піклуються більше про емоційний взаємодії з людьми, з якими вони працю-

ють, але іноді на шкоду завданню і результатам. Лідери другого типу схильні добиватися вико-

нання роботи, не турбуючись про взаєморозуміння зі своїми послідовниками. Вони, звичайно, 

схильні до ризику невиконання завдання, якщо не знайдуть спільної мови з оточуючими. Фідлер 

зазначав, що жоден із стилів не є пріоритетним і лише конкретні завдання можуть підштовхнути 

до вибору того чи іншого стилю лідерства. 

 

Фідлер виділив три фактори, що визначають сприятливість ситуації: 1) ступінь довіри і поваги між 

лідером і послідовниками; 2) як саме визначається завдання і скільки творчої свободи лідер дає послі-

довникам; 3) наскільки послідовники визнають владу лідера. Фідлер вважав, що ситуація сприятлива, 

коли: 1) існує високий ступінь взаємної довіри і поваги між лідером і послідовниками; 2) завдання 

зрозуміле і контрольоване; 3) послідовники визнають владу лідера. Ситуація несприятлива, якщо вірні 

зворотні твердження по всіх трьох пунктах. 

 

Фідлер вважав, що лідери, орієнтовані на вирішення задач, найбільш ефективні в тих випадках, коли 

ситуація або надзвичайно сприятлива, або вкрай несприятлива. Іншими словами: коли є значна сту-

пінь поваги і довіри, коли задача гранично ясна, коли послідовники визнають владу лідера без сумні-

вів, а також з точністю до навпаки, тобто - довіри і поваги не існує, коли задача розпливчаста і неви-

значена, коли атмосфера анархічна або навіть критична (наприклад, надзвичайна ситуація або криза). 

Фідлер дійшов висновку, що лідери, орієнтовані на вирішення задач, найбільш ефективні в менш 

Імовірнісна модель    

Фідлера  



 

Лідерство і поведінка                                                  33 

 

екстремальних умовах. Тобто, в тих ситуаціях, які не є ні сприятливими, ні несприятливими, або в 

ситуаціях, які тільки помірно сприятливі або помірно несприятливі. 

 

Теорія Фідлера містить значущу і тверду думку про особистість. Він зазначав, що стиль лідера відо-

бражає його особистість. Думка про особистості - а насправді і загальне поняття, характерне для його 

часу - полягало в тому, що особистість є фіксованою і не змінюється протягом життя / кар'єри лідера. 

Наслідком цього став той факт, що теорія Фідлера сфокусувала увагу на підборі лідера «відповідно» 

з тією або іншою робочою ситуацією. Тому його модель дещо обмежена для ефективного керівницт-

ва, оскільки не може стати корисною для людей, що прагнуть стати ефективними лідерами, вона 

також не є ефективною і гнучкою моделлю для сучасного лідерства в організації, враховуючи дина-

мічне різноманітність ситуацій, що виникають в даний час. Якщо слідувати Фідлеру, необхідно 

вимагати заміни керівників, стилі яких не відповідають ситуації, і які з кількох точок зору (юридич-

ної, практичної, етичної і т.д.) будуть просто не в змозі працювати в сучасних організаціях. 

 

Тим не менш, незважаючи на свою обмеженість, теорія Фідлера стала важливим внеском в істо-

рію досліджень в області лідерства, особливо завдяки зміцненню загальноприйнятих поглядів, 

які можна звести до двох тверджень: 1) немає жодної ідеальної моделі лідерської поведінки; 2) 

вибір стилю поведінки лідера здійснюється в запропонованих ситуацією обставинах і має важ-

ливе значення для ефективного керівництва. Крім того, теорія Фідлера закликає нас розглянути 

особистість лідера і поведінку лідера з різних точок зору: ступінь, в якій особистість є фіксова-

ною (незмінною), і в якій мірі особистість контролює поведінку. Цілком очевидно, що якщо 

модель має велике значення, то ці питання необхідно уточнити, враховуючи складність людсь-

кої природи. 

 

На закінчення нам залишається зауважити, що якщо особистість є фіксованою і контролює пове-

дінку, то зауваження про «вибір відповідної поведінки в даних обставинах», ймовірно, неминуче 

відповідає «вибору підходящої людини відповідно до обставин», що, як правило, не є життєздат-

ним підходом до лідерства в умовах сучасної організації. Ми живемо і в віртуальному світі, який 

дає багато можливостей для взаємозамінності (як, наприклад, «матричне управління», при якому 

послідовники можуть мати два різних керівника для двох різних наборів обов'язків, наприклад, 

місцеві ринки проти міжнародних ринків). Але більшість прикладів вказує на те, що часта зміна 

лідерів, з метою підбору фіксованої моделі поведінки лідера до певної ситуації менш ефективна, 

ніж наявність лідерів, які можуть вільно адаптувати різні моделі поведінки, незважаючи на окремі 

особистісні установки. 

 

Вправа на рефлексію:  Якщо ви є або хочете стати лідером, якому стилю ви б віддали перевагу: 

орієнтованому на завдання або на відносини? Поясніть свої резони. Спробуйте проаналізувати 

сильні або слабкі сторони кожного стилю для себе. Який стиль воліють начальники у вашому реа-

льному житті? Ситуація у вашій організації сприятлива чи ні з точки зору класифікації Фідлера? 

Яка орієнтація найефективніша у вашій організації? Чи згодні ви з цією орієнтацією? Якби ви 

приймали рішення, який би варіант ви воліли: підібрати лідера під ситуацію або підібрати гнучкого 

лідера? Який варіант використовується у вашій організації? Чи згодні ви з тим, що особистість 

лідера незмінна? Ваша особистість незмінна? Особистість вашого начальника незмінна? До якої 

міри ви можете змінюватися? Чи прийнятний у вашій організації підбір лідера під ситуацію? 

 

4.2. Ситуаційна поведінка лідера 

  

Ситуаційні моделі лідерства - ряд моделей лідерства, в яких поведінка і позиціонування лідера визна-

чається і залежить від ситуації, і в тому числі від характеру послідовників. Ці моделі засновані на ідеї, 

що дії лідера повинні змінюватися залежно від обставин, з якими він стикається, іншими словами, 

методи лідерства змінюються в залежності від «ситуації», в якій лідер діє. Не існує жодного ідеального 

підходу до лідерства, так як обставини постійно змінюються. Саме ці «ситуаційні» або «непередбачені» 

моделі забезпечують основу або керівництво, що допомагають бути гнучким і адаптуватися, виступа-

ючи в ролі лідера. 

 

Вправа на рефлексію:  Чи вважаєте ви, що лідерська поведінка визначається ситуацією? Якщо 

ваша відповідь «так», які ситуаційні фактори впливають на лідерську поведінку? Наведіть прик-

лад з вашого життєвого досвіду. Чи можуть методи лідера змінюватися відповідно до ситуа-

ції? Може ваша поведінка чи поведінка вашого начальника змінюватися в залежності від ситуа-

ції? Які випадки пов'язані з вашим власним досвідом? Ви згодні з тим, що лідер повинен бути 

гнучким і адаптуватися в процесі лідерства. Ви і ваш начальник гнучкі і адаптуєтесь? Чи важли-

ві гнучкість і адаптація для ефективності вашої організації? Чи необхідно вам розвивати ці вла-

стивості?  

Ситуаційні моделі лідер-

ства 
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Модель трьох стилеів Курта Левіна є найстарішою з ситуаційних моделей (1939), де ідеї Левіна 

пропонують три стилі чи позиції лідера відповідно до потреб / вимог послідовників. Теорія Левіна 

припускає гнучкість, що робить її легко адаптуємою і дозволяє застосовувати в якості інструмента-

рію. Три стилі Левіна це: 

 

1) Авторитарний - його ще називають автократичний стиль. Лідер визначає цілі, терміни і методи, 

залишаючи тільки за собою право прийняття рішень, без будь-яких консультацій з іншими. Тут лідер 

зазвичай не бере участі в роботі групи. Не дивно, що при такому стилі лідерства дуже мало шансів 

побачити творчі рішення. Тим не менш, це безперечно ефективний спосіб лідерства для ситуацій з 

високим ступенем ризику, що вимагають невідкладних рішень. Це тип лідерства підходить для хірургі-

чних або пожежних бригад. Лідери, які приймають цей стиль, ризикують зайти надто далеко і отримати 

репутацію надмірно контролюючих диктаторів. Їм часто важко перейти до партісіпативного стилю, 

вони ризикують «застрягти» в одному стилі поведінки. 

 

2) Парсіпативний - його ще називають демократичний стиль. Лідер висловлює свої пріоритети і 

цінності в постановці цілей і прийнятті рішень, але при цьому бере участь в роботі групи і враховує 

поради та пропозиції колег. Тим не менш, саме лідер приймає остаточне рішення. Цей стиль може 

виробляти більше творчих рішень і інновацій, ніж авторитарний підхід. Має сенс застосовувати його 

в конкурентних, але не надзвичайних ситуаціях. 

 

3) Делегуючий- також відомий як стиль невтручання. Лідер передає відповідальність за результати 

групі. Він дозволяє ставити цілі, приймати рішення про методи роботи, визначати ролі та встановлю-

вати свій власний темп роботи. Це дуже «відсторонений» підхід. Він може добре працювати за умо-

ви, що група поділяє ту ж спільну мету і напрямок руху, що і лідер, а також за умови повної довіри 

всіх членів групи. Тим не менш, завжди є ризик того, що люди можуть бути незадоволені своєю 

роллю і завданням у групі і втратять мотивацію. 

 

Таким чином, Левін виділив три різних стилі поведінки для лідерів. Якби вони були просто описо-

вими, вони б не допомогли лідерам, які прагнуть стати краще в своїй справі. Але якщо мати на увазі 

сильні і слабкі сторони кожного підходу, можна співвіднести їх з вашими обставинами за умови, 

звичайно, що ви вмієте адаптувати свою поведінку. Саме тоді модель трьох стилів стає керівництвом 

до більш ефективного лідерства. 

 

Вправа на рефлексію:  Розглядаючи три стилю лідерства по Левіну, якому стилю ви б віддали 

перевагу? Який стиль характерний для вашого начальника? Який стиль ви вважаєте кращим і 

гіршим? Ранжируйте стилі по їх ефективності. Наведіть свою аргументацію. Коли авторитарний 

стиль прийнятний і ефективний? Наведіть приклад. Коли стиль делегування прийнятний і ефекти-

вний? Наведіть приклад. У чому сила і слабкість кожного стилю? У вас гнучке поведінка? Чи мо-

жете ви використовувати різні стилі і пристосовувати їх до обставин? 

 

4.3. Поведінка в ситуації прийняття рішень 

 

Континуум лідерскої поведінки Танненбаума - Шмідта – оригінальна і широко викорис-

товувана теорія (1958), яка фокусується на конкретній розмірності контролю з боку лідера 

відповідно до здібностей групи або послідовників, а також їх готовністю (зрілістю) для 

виконання завдання. Теорія пропонує ковзаючу шкалу або континуум, що дає можливість 

вибору відповідного рівня контролю з боку лідера, особливо щодо делегування відповіда-

льності і свободи групи. Модель корисна для делегування повноважень і управління людсь-

кими ресурсами. 

 

Танненбаум і Шмідт пояснили вибір, який мають лідери в процесі прийняття рішень, і тиск, що 

випливає з цих варіантів вибору. При переході від стилю управління, центророваного на лідері до 

стилю управління, центрированого на групі, лідер має сім варіантів прийняття рішень: 1) приймає 

рішення і оголошує його; 2) приймає рішення і «продає» переваги цього рішення; 3) приймає рі-

шення, але представляє хід думок і запрошує до обговорення; 4) представляє попереднє рішення, 

що передбачає можливість зміни; 5) представляє проблему, отримує пропозиції, приймає рішення; 

6) визначає проблему, пропонує групі, прийняти рішення; 7) дозволяє групі визначити проблему і 

прийняти рішення. Переміщаючись зліва направо вздовж континууму від пункту «використання 

влади менеджером = територія влади, утримуваної лідером» до «обсяг свободи підлеглих = кіль-

кість влади, що належить групі (включаючи лідера)» лідер передає повноваження у прийнятті 

рішень таким чином, щоб поступово залучити всю групу, поки група не стане самокерованою. В 

крайньому лівому положенні, лідер встановлює цілі, приймає рішення, а потім розповідає іншим, 

Модель трьох стилів 

Курта Левіна 

Континуум лідерської 

поведінки Танненбаума - 

Шмідта 
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що вони будуть робити. На протилежному кінці континууму, лідер дозволяє (можливо, підшто-

вхує) групі самостійно визначити проблеми, з якими вони стикаються, і спільними зусиллями 

прийняти рішення. 

 

Модель Танненбаума - Шмідта орієнтована на прийняття рішень, і ігнорує інші аспекти лідерст-

ва. Тим не менш, вона є ефективною і проникливою. Це компактний і легко застосовний ін-

струмент, що показує лідерам, як багато варіантів у них є. Він також нагадує, що всі (сім) варіа-

нтів доступні лідерам залежно від ситуації. «Ситуація» - це поєднання потенціалу групи 

(навички, досвід, робоче навантаження і т.д.) і характеру завдання або проекту (складність, ри-

зик, значення, строки, можливості групи і т.д.). 

 

Танненбаум і Шмідт пояснили, що, при виборі варіантів прийняття рішень, лідери повинні розглянути три 

варіанти тиску: ситуаційний внутрішній психологічний, і що виходить від підлеглих. Ситуаційні тиски 

викликано складністю проблеми, важливістю рішення, термінами. Внутрішній тиск викликано преферен-

ціями лідера щодо прийняття рішень (цінності, переконання, поведінкові звички), упевненістю в знаннях і 

досвіді команди, важливістю або ризикованістю рішення для лідера особисто. Тиск, що виходить від 

підлеглих викликано бажанням «мати право голосу» в прийнятті рішень і готовністю групи прийняти 

відповідальність за результати, умінням приймати рішення спільно, готовністю і здатністю приймати і 

виконувати накази.   

 

Думка що лежить в основі, полягає в тому, що лідер повинен мати необхідну частку самосвідомості, 

присутність духу і мудрість, щоб розглянути три варіанти тиску, десять компонентів впливу, перш 

ніж вибрати найбільш ефективну поведінку. 

 

Вправа на рефлексію:  У вашій організації практикується лідерство, орієнтоване на групу або на 

начальника? Якщо ви є або були лідером, яку стратегію ви воліли б? Поясніть переваги і недоліки 

кожного підходу? При вирішенні проблем, яку позицію континууму, описаного вище, ви / ваш началь-

ник займаєте найбільш часто? Чому? Ваша група самоуправляюча? Яка влада утримується ліде-

ром, а яка - групою? Проаналізуйте ситуацію у вашій організації з позиції здатності вашої групи / 

людських ресурсів, і з позиції природи типових задач. Який тип тиску ви найчастіше відчуваєте у 

своїй організації? Як ви приймаєте рішення? Порівняйте свою стратегію з факторами, згаданими 

вище. 

 

4.4. Поведінка, що забезпечує підтримку і натхнення 

 

Функціональна модель лідерства – відображає гнучку поведінку лідера, або те, що лідер пови-

нен робити, щоб бути успішним. На відміну від «Поведінкових ідеалів», не пропонуються ідеальні 

способи поведінки і не даються поради вибирати ті чи інші моделі поведінки в певних обставинах, 

як це робить теорія ситуаційного лідерства. Замість цього, функціональна модель лідерства фоку-

сує увагу на тих областях діяльності, функціях або виконанні обов'язків, які лідер повинен врахо-

вувати, щоб бути ефективним. 

 

Вправа на рефлексію:  Яка відповідальність повинна бути покладена на лідера? Які обов'язки вашого 

начальника? Справляється він з ними? Це обов'язки менеджера або лідера? 

  

Модель Кузеса і Познера «Пʼять практик лідерства» - модель, створена на основі дослідження 

особистісної природи лідерства, і отримала своє продовження в підході функціонального лідерст-

ва, складається з п'яти частин (1987) і містить наступні посили: 1. моделюй шлях, 2. надихай спі-

льне бачення, 3. приймай виклик, 4. спонукай інших діяти , 5. надихай. Це більш директивна мо-

дель, ніж модель Адаіра орієнтована на керівників високого рангу, але вона стала значним 

внеском у розвиток теорії ефективного лідерства. Ця модель також відома як модель «Лідерство як 

виклик» Кузеса і Познера.  

 

Кузес і Познер створили свою модель «П'ять практик лідерства» на основі дослідження особистого 

досвіду ефективного лідерства багатьох людей. Вони стверджували, що «... гарний лідерство є зро-

зумілим і універсальним процесом ...», який включає в себе 5 дій в рамках двох ключових моделей 

поведінки. Вони узагальнили свої дослідження в 5 ємних твердженнях відображаючих, що собою 

являє лідерство і що, на їх думку, лідерство означає для людей.  

 

Модель Кузеса і Познера добре вивчена. Багато роботи було пророблено пізніше з метою створення 

нових даних і доказів, що сприяють поширенню теорії. Були запропоновані способи її впровадження 

у великих організаціях. Теорія знаходиться в рамках традиції «лідер - герой». Тому вона в значній 

мірі ігнорує більш пізні ідеї про те, що лідерство може бути розділене між кількома людьми. Справе-

Функціональна модель  

лідерства 

Модель Кузеса і Познера 

«Пʼять практик лідерства» 
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дливо буде зауважити, що стриманому і споглядальному лідеру, складніше прийняти ці поведінкові 

практики, ніж активному далекоглядному лідеру. Саме тому модель не може працювати однаково 

добре для всіх. Ось схема, що відображає основні принципи моделі Кузеса і Познера: 

 

Таблиця 4.1 – Ключові практики і моделі поведінки 

 

# 
Практика 

Ключові моделі пове-

дінки 
Деталі 

1  
Моделюй 

шлях 

Подавайте приклад. 

Ваша поведінка має 

відображати загальні 

цінності. 

Лідер подає приклад. Визначте загальні стандарти поведі-

нки і підтвердьте їх прикладами. Необхідні маленькі 

перемоги, які задають імпульс. 

2  
Створюй спіль-

не бачення 

Прагни  до маленьких 

перемог, які розвивають 

упевненість, самовіддачу і 

сприяють постійному 

прогресу. 

Лідери повинні почати роботу над своїм баченням перш, 

ніж залучати інших. Щоб надихнути інших, акцент необ-

хідно робити на візуалізації і використанні виразних 

мовних оборотів. 

3  
Приймай ви-

клик 

Уявіть цікаве, перспек-

тивне, наповнене сен-

сом майбутнє. 

Лідер є агентом змін - він бачить проблеми, приймає 

виклик, шукає нові ідеї, приймаючи ризики, експеримен-

туючи, вивчаючи і роблячи помилки. Дуже важливо 

максимально вітати нові ідеї. 

4  
Спонукай інших 

діяти 

Залучай інших до 

спільного бачення, 

волаючи до їх ціннос-

тям, інтересам, надіям і 

мріям. 

Створюй атмосферу довіри і співпраці. Заохочуй людей обмі-

нюватися інформацією. Лідери повинні розкривати те, у що 

вони вірять і що їх хвилює, і, при необхідності, показувати 

деяку уразливість. Це також тягне за собою делегування влади, 

віру в інших, інвестиції в навчання і розвиток послідовників. 

5  Надихай 

Шукай нові можливості 

рости, розвиватися, 

ставати краще. 

Хвали і заохочуй.. 

 

Вправа на рефлексію:  Які підходи з Моделі виклику лідерства використовуються у вашій організації? Чи 

підтримуєте ви традицію «лідер, як герой» або підхід «роподілюючого лідерства»? Поясніть свій вибір? Який 

тип лідерів поєднується із запропонованим підходом? Виберіть з моделі Кузеса і Познера ті практики і ключове 

поведінку, які можуть бути корисні для вашої діяльності, як лідера.   

 

4. 5. Трансформування знань в практику 

 

Для перетворення знань в практику використовуйте алгоритм, представлений в першому 

розділі (див. стор. 18) і узагальніть інформацію цієї глави в форматі «Персонального що-

денника розвитку лідерства» (див. формат ПЩРЛ на стор. 17). Заповніть щоденник, вра-

ховуючи наступне: 1) ключові моменти, які привернули вашу увагу в контексті лідерської 

поведінки, орієнтованої на людей / стосунки, ситуаційної поведінки, поведінки при прий-

нятті рішень, надихаючої і підтримуючої поведінки; 2) що ви дізналися про себе, як лідера, 

про своїх послідовників, про своє середовище; 3) визначте зону розвитку для себе, для своїх 

послідовників, і для свого середовища, тобто визначте, що можна змінити на основі знай-

деної компетентності; 4) сформулюйте свої а) думки, б) почуття, в) дії, як лідер для роз-

витку лідерського потенціалу в термінах ефективної лідерської поведінки, інтегруючої 

переваги різних стилів. 

 

Для розвитку ресурсів лідерства в заданому контексті пропонуються інтерактивні семінари «Здат-

ність лідера направляти комунікацію в потрібне русло» і «Здатність лідера триматися впевнено і бути 

переконливим» в рамках інноваційної «Еко-Гуманістичної Технології Саморозвитку». Всі додаткові ма-

теріали по темі можна знайти в таблиці посилань на СБДЛ в додатку.

Персональный щоденник 

розвитку лідерства (ПЩРЛ) 

Семінари і додаткові учбо-

ві матеріали 
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5. Лідерство і послідовники 
 

Глава присвячена аналізу синергетичного взаємодії між лідером і послідовниками, залежно лідерської страте-
гії від зрілості послідовників, визначення стилю лідерства і влади через сприйняття послідовників, а також 
філософії Лідерства служіння. Пропонуються інтерактивні семінари, спрямовані на розвиток здатності до 
синергетичного взаємодії лідера і послідовників.   
 
Немає лідерів без послідовників. Ми всі в одному випадку лідери, а в іншому - послідовники. Лідерство 
починається з нас і закінчується досягненнями інших. Наші очікування, пов'язані з іншими можуть 
стати реальністю. Згідно з «феномену Пігмаліона», навіть дуже складні завдання можуть бути виконані, 
якщо вірити в успіх. Важливо надихати своїх послідовників до розвитку і давати їм можливість вплива-
ти на ситуацію. Створення дружнього, сприятливого середовища на робочому місці є відповідальністю 
лідера. Лідер повинен вміти слухати, щоб зрозуміти. Надихаюче лідерство знаходить своє відображен-
ня в добре організованій мови. Для лідера дуже важливо розвивати комунікативні навички, здатність 
спостерігати, слухати і давати зворотний зв'язок. Для лідера також важливо бути прикладом для послі-
довників. Але, насправді, послідовники вибирають свого лідера, і дуже часто вони «створюють» його. 
Взаємодія лідер-послідовники є синергетическим. 
 
5.1. Лідерство і зрілість послідовників 
 

Модель ситуаційного лідерства Херсі і Бланшара - досить популярна, і отримала високу 
оцінку модель лідерства (1982), яка представляє матрицю, що складається з чотирьох квад-
ратів відповідно до пріоритету задачі або взаємин, а також прогресивний розвиток позиції 
лідера у відповідності зі здібностями послідовників або готовністю до виконання завдання.  
 
Основні особливості цієї моделі: 1) орієнтація на послідовників, а не на умови роботи; 2) 
акцент на тому, що лідер повинен міняти свою поведінку залежно від типу послідовників; 
3) «континуум» або «прогресивна адаптація» лідера як відповідь на розвиток послідовників. 
Теорія ситуаційного лідерства ® представлена як класифікація послідовників відповідно до 
матриці 2х2, з використанням верхніх і нижніх показників двох критеріїв, утворюючих 
чотири типи груп послідовників. Критеріями оцінки послідовників є: 1. компетентність 
(здатність); 2. впевненість і відданість справі. В результаті отримуємо чотири типи груп: 1. 
низька компетентність / низька ступінь впевненості та прихильності («не може і не хоче»); 
2. низька компетентність / високий ступінь впевненості та прихильності («не може, але 
хоче»); 3. високий рівень компетентності / низька ступінь впевненості та прихильності 
(«може, але не хоче»); 4. високий рівень компетентності / високий ступінь впевненості та 
прихильності («може і хоче»). 
 
Чотири типи ситуацій вимагають відносно високого чи низького акценту на завданні і на відносинах. 
Наприклад, значний акцент на завданню прирівнюється до необхідності давати дуже чіткі вказівки 
послідовникам щодо цілей і методів. Низький акцент на завданню припускає переді-дання послідовни-
кам свободи у виборі методів і можливо, навіть цілей. Акцент на відносинах увазі тісне співробітництво 
і з послідовниками. Слабкий акцент на стосунках прирівнюється до відстороненості, заснованої або на 
вірі в емоційну стійкість людей, або на зневазі до емоційних реакцій. Акцент на завданню припускає, 
що послідовники мають низький рівень здібностей. І навпаки, якщо послідовники мають високий рі-
вень здібностей, акцент на завданню незначний. Акцент на відносинах означає, що послідовники готові 
дійствовать. Низький акцент на відносини - послідовники не бажають діяти. Логіка може бути предста-
влена як просте практичне короткий «керівництво до стилів управління», включаючи континуум, за 
допомогою якого лідер міняє стилі у відповідь на зміну ступеня зрілості послідовників. 
 

Таблиця 5.1  – Інтерпретація базової структури Херсі і Бланшара 

 

Позиція  

послідов-

ника 

Акцент лідера 

Термінологія 

Херсі і Бла-

ншара 

Короткий опис Континуум 

Не може  

і не хоче 

Сильний акцент на задач,і 

/слабкий акцент на відносинах 
Говорячий 

інструкції, директиви; 

автократія 
M1 

Не може,  
але хоче 

сильний акцент на задачі    
і відносинах 

Продаючий 
переконання, заохочення; 
ініціатива 

M2 

Може, але 

не хоче 

слабкий акцент на задачі, 

сильний - на відносинах 
Беручий участь 

участь, консультування; ко-

мандна робота 
M3 

Може і хоче 
слабкий акцент на задачі і 
на відносинах 

Делегуючий 
довіра, надання можливостей; 
відповідальність 

M4 

 

Ситуаційна модель лідерства 

Херсі і Бланшара 
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Херсі і Бланшар використовували слово «ситуаційний», головним чином для того, щоб описати 

адаптивність моделі, а не ситуацію, в якій люди працюють. Модель фокусується швидше на 

послідовниках, ніж на ситуації та умови роботи. Вона припускає, що продуктивність групи 

залежить головним чином від того, як послідовники реагують на лідера. 

 

Модель також пропонує «континуум» або прогресивну адаптацію лідера у відповідь на 

розвиток послідовників. Херсі і Бланшар використовували слово «зрілість» маючи на увазі 

континуум розвитку послідовників, який одночасно і вимагає, і дозволяє лідеру змінити 

стиль керівництва через етапи, описані вище. Тут «зрілість» включає досвід, навички, впев-

неність, прихильність, і т.д. Іншими словами, поєднання двох основних критеріїв послідов-

ників, таких як здатність і готовність (бажання) діяти, ми можемо інтерпретувати, як здат-

ність керувати самостійно. 

 

Цей аспект перегукується з моделлю континууму Танненбаума і Шмідта, так як обидві моделі 

можуть застосовуватися до розвитку зрілості / здібностей групи. Тобто, при певних обставинах, 

лідер адаптує свою поведінку поступово, у відповідь на розвиток зрілості / здібностей послідовни-

ків, як правило, протягом багатьох місяців з самого початку роботи з новою командою. В кінцево-

му рахунку, команда зможе самостійно управляти, може навіть (деякі говорять, що в ідеалі) на 

чолі з новим лідером, який виділився з команди, щоб замінити пішов. У той же час обидві моделі 

пропонують зовсім різні основи для адаптації поведінки лідера, засновані на більш складних фак-

торах, ніж просто розвиток зрілості групи. 

 

Матриця 2x2 Херсі і Бланшара, що складається з 4 квадратів, стала популярним інструментом 

навчання для застосування моделі ситуаційного лідерства ®, яка відповідає чотирьом стилям по-

ведінки лідера залежно від зрілості групи послідовників (або ситуації «всієї групи», з урахуванням 

положень, які вже пояснювалися вище : послідовники повинні мати однаковий рівень здібностей і 

досвіду). Херсі і Бланшар провели відповідності між чотирма типами послідовників і чотирма 

відповідними стилями лідерства, в порядку, запропонованому континуумом або прогресією, що 

збігається із збільшенням зрілості послідовників. 

 

Таблиця 5.2  – Тип послідовників і стиль поведінки лідера 

 

№ Тип послідовника Стиль или поведінка лідера 

1 
Послідовнику не вистачає досвіду, навичок, 

впевненості або бажання для рішення задачі. 

Мовець – лідер дає чіткі директиви, встановлює 

строки, повністю відстежує процес . 

2 
Послідовнику не вистачає здібностей, можливо, в 

силу відсутності досвіду, але він полон энтузіазму. 

Продаючий – лідер пояснює задачі, цілі, причини і 

методи; завжди готовий оказати підтримку. 

3 

Послідовник достатньо досвідчений і здат-

ний справитися з задачею, але йому не 

вистачає впевненості або бажання; доціль-

ність задачі може піддаватися сумніву. 

Той що бере участь – лідер працює разом з 

групою, бере на себе виповнення ряду задач, 

заохочує намагання. 

4 

Послідовник достатньо досвідчений, має 

необхідні навички, проявляє готовність и 

бажання справитися з задачею. 

Делегуючий – лідер передає повноваження 

по постановці цілей, плануванню і виконан-

ню задач. 

 

Модель може розглядатися як процес лідерства, що включає 1) визначення категорії послідовни-

ків, 2) вибір стилю поведінки, 3) заохочення послідовників до підвищення статусу (здатність і 

готовність), і відповідно адаптація поведінки лідера.  

 

Модель ситуаційного лідерства ® широко викладається і високо цінується. Її простіше засто-

совувати для окремих послідовників, ніж для груп, особливо в тих випадках, коли група має 

змішаний рівень здібностей і готовності. Модель вимагає наявності лідера, здатного адаптува-

тися або змінювати поведінку, що вдається далеко не всім лідерам, а деяким не вдається вза-

галі, так як іноді базові переконання лідера не можуть бути змінені. 

 

Вправа на рефлексію:  Чи вважаєте ви, що лідер повинен міняти свою поведінку залежно 

від типу послідовників? Чи повинен лідер адаптуватися у відповідь на розвиток послідов-

ників? Досліджуйте свою групу на основі критеріїв, запропонованих Херсі і Бденчардом. 

Який стиль лідерства ви повинні вибрати відповідно до системи Херсі і Бланшара? Чи 

згодні ви з тим, що цей стиль буде ефективним для вашої групи? Поясніть свою відповідь. 
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Чи можете ви використовувати запропоновану модель, як інструкцію для вашої лідерської 

діяльності? Визначте зрілість вашої групи на основі критеріїв Херсі і Бланшара. Виберіть 

стиль лідерства, який відповідає зрілості вашої групи на основі теорії Херсі і Бланшара. Чи 

згодні ви з тим, що обраний стиль буде ефективним для вашої групи? Які сильні і слабкі 

сторони цього підходу? 

 

5.2. Проекція послідовників як ключова характеристика харизматичного лідерства 

 

Харизматичне лідерство грунтується на сприйнятті послідовників. В контексті лідерства 

прирівнюється до основних характеристик або якостей лідера, в більш широкому сенсі до 

«характера лідера», і, звичайно, поширюється на навички, відносини і поведінку далеко за 

межами питань довіри і чесності. Характеристики можуть також ставитися до особливостей 

інших понять, таких як організація або моделі. 

 

Слово «харизма» походить від грецьких слів charisma і kharis, які означали «подарунок», «благо-

дать», «послуга», «дар, даний Богом». Сучасне значення слова «харизма» значно змінилося, але 

первісний зміст простежується і сьогодні, тому що харизматичні лідери покладаються на свій «дар», 

дар своєї особистості, завдяки якому вони можуть впливати на людей і формують своє майбутнє. До 

подібних «дарів» ми відносимо мудрість, інтуїцію, героїзм, розуміння глибинних причин і взаємозв'-

язків стосовно майбутнього, і, можливо, навіть прямий зв'язок з Богом, за допомогою якого лідер 

«звертається до Бога» (або аналогічним поняттям, що символізує почуття праведності) як обгрунту-

вання правомірності суджень у разі прийняття важких і спірних рішень. Фактор «Бога» аж ніяк не 

займає центральне місце в теорії харизматичного лідерства, але дуже точно ілюструє «проекцію 

послідовника», яка є однією з найважливіших особливостей харизматичного лідерства. Харизматич-

не лідерство вимагає значно більшого, ніж просто непересічна особистість. Послідовники повинні 

подумки створити образ «винятковості» і авторитету лідера і дати лідеру владу над ними. Тому хари-

зматичне лідерство має подвійну основу: особистість лідера і тверда віра послідовників у те, що це 

особлива людина, здатний вести їх у важку хвилину. 

 

Німецький соціолог, економіст і політик Макс Вебер (1864-1920) вважав харизматичне лідерство 

поняттям, пов'язаним з відносинами між лідером і послідовниками. З точки зору Вебера, харизма-

тичне лідерство не має морального виміру. Воно може бути як силою добра, так і зла. Використо-

вуючи визначення Вебера, можна сформулювати один з показників харизматичного лідерства: чи 

готові послідовники визнати авторитет лідера на підставі його особливого дару? Якщо відповідь 

«так», то це харизматичне лідерство. В логіці Вебера Адольф Гітлер був таким же харизматичним 

лідером, як і Ісус Христос. 

 

Без окремої підтримки (наприклад, вірної армії чи таємної поліції) харизматичний лідер 

може утримати владу поки послідовники продовжують вірити в його «винятковість». Якщо 

лідер розчаровує послідовників, бо стали очевидні раніше приховані недоліки, або лідер не 

в змозі виконати дані обіцянки, віра послідовників має тенденцію зникати, позбавляючи 

харизматичних лідерів їх авторитету. З цієї причини, харизматичне лідерство ризикує бути 

нестійким і недовгим. 

 

Харизматичне лідерство багато в чому залежить від довіри. Влада лідера залишається до тих пір, 

поки довіру не втрачено. Коли харизматичний лідер втрачає авторитет, послідовники шукають 

нового лідера і способи витіснити старого. Щоб захиститися від цього ризику, харизматичне ліде-

рство може включати «культ особистості», щоб запобігти думки послідовників про те, що їх лідер 

менш значима особистість, ніж вони думають. Відповідна пропаганда і маніпулювання ЗМІ часто 

використовується для створення і підтримки ідеалізованого іміджу лідера, часто підкріплені лес-

тощами і похвалами. Яскраві приклади цього присутні в процесі політичної «розкрутки» і в роботі 

«політтехнологів». Ми також бачимо це в деяких організаціях, таких як імперія Річарда Бренсона 

Virgin, за допомогою якої імідж лідера створюється за допомогою інтенсивного PR-менеджменту. 

Всі великі корпорації використовують PR-агентства, щоб допомогти представити корпорацію в 

позитивному світлі в засобах масової інформації. Для багатьох великих організацій захист і зміц-

нення іміджу лідера є великим пріоритетом. Хоча харизматичне лідерство може бути недовгим, 

але воно залишає спадщина, якщо політика і вчення лідера були закріплені в законах, правилах і 

нормах і існує бюрократія, що відстоює їх. Згадайте основні релігії світу. Ми теж є свідками ство-

рення подібної спадщини на прикладі авторитету та репутації сучасних харизматичних лідерів, 

таких як Нельсон Мандела, Далай-лама, Фідель Кастро. 

Харизматичне лідерство 
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Харизматичне лідерство може бути ефективним в силу своєї здатності викликати швидкі зміни. 

Послідовники мобілізовані і сповнені ентузіазму. Ми бачимо потенціал дій послідовників в широко-

му масштабі, коли харизматичні люди вмирають. Принцеса Діана є яскравим прикладом цього. Мі-

льйони людей перейшли до активних дій, керуючись харизматичним впливом присутності людини, 

яка в силу надзвичайних причин може захопити величезну аудиторію. Такого ж роду вплив харизма-

тичної людини на групу послідовників демонструє вплив великих фігур в музиці та спорті. Деякі 

харизматичні люди досягають таких успіхів, що вони в змозі перенести свою репутацію і на наступ-

ну арену. Наприклад, Вікторія Бекхем, дружина футболіста Девіда Бекхема, успішно здійснила поді-

бний «перенос» величезної кількості шанувальників зі світу поп-музики в світ моди та бізнесу. Ар-

нольд Шварценеггер, колишній культурист і кінозірка, став губернатором Каліфорнії зі значним 

стажем. У грудні 2011 року Державна Дума Росії вітала трьох новообраних членів: Марію Кожевні-

кову, дівчину з обкладинки російського видання журналу «Playboy», боксера Миколи Валуєва і 

тенісиста Марата Сафіна. Багато хто з цих людей не є лідерами в традиційному сенсі, але вони мають 

значне число послідовників. Вони впливають на поведінку і мислення інших людей і роблять це в 

основному завдяки взаємозв'язку зі своїми післідовниками, коли життєво важливим елементом і 

джерелом «влади» лідера стає особлива якість, «винятковість», яку послідовники проектують на 

лідера. 

 

Все це свідчить про те, що харизматичне лідерство залежить від сприйняття і потреб послідовни-

ків, і особливо тих, яких вражають або приваблюють яскраві образи успіху, здібностей, досягнень, 

і т.д. Багато людей відчувають необхідність прагнути до такого роду ідеального образу. Рішення 

слідувати за подібним лідером в незначній мірі залежить від обгрунтованого аналізу того, що лідер 

робитиме. Воно набагато більше обумовлено тим, які почуття лідер пробуджує в послідовниках. 

Враховуючи суб'єктивні і емоційні стимули, немає нічого дивного в тому, що харизматичне лідер-

ство пропонує потенційно великі ризики для послідовників та інших людей, які можуть потрапити 

під вплив такої потужної, всеосяжної і емоційно зарядженої енергетики. 

 

Ось приклади ризиків, пов'язаних з харизматичним лідерством: 

 Харизматичне лідерство може бути використано для зловмисних або неетичних цілей біль-

ше, ніж будь-який інший стиль, філософія, модель, або метод управління. Історія, на жаль, 

налічує величезну кількість подібних прикладів. 

 Харизматичне лідерство може створити залежність послідовників. Воно може привести пос-

лідовників до думки про те, що лідер і його команда відповідають абсолютно за все і, відпо-

відно, послідовники беруть менше відповідальності на себе і відмовляються від (можливо, 

життєво важливих) ініціатив. Цей ефект, як це не дивно, загрожує харизматичним лідерам в 

тих ситуаціях, коли відсутність інновацій та відповідальності в рядах послідовників, стає 

причиною втрати організаційних цілей, зниження ефективності та результатів групи і в кін-

цевому підсумку призводить до втрати авторитету лідера і погіршення добробуту залежних 

послідовників. 

 Харизматичне лідерство може сприяти зміцненню віри послідовників в непогрішність лідера. 

Ніхто не сумнівається в авторитеті лідера і правильності його рішень, навіть якщо помилки лі-

дера очевидні. Тому зусилля групи можуть закінчитися провалом. 

 Харизматичне лідерство частіше призводить до невдач у роботі групи, так як харизматичний лі-

дер, насправді, може виявитися некомпетентним, або ж задача просто йому не по зубах. 

 

Інші приклади можна побачити скрізь, де влада лідера заснована на його «винятковості», 

проектуємою послідовниками. Ці ситуації, можливо, більше говорять про неспроможність 

послідовників, ніж про неспроможність харизматичних лідерів. Світ повний малозабезпече-

них легко навіюваних людей, і тому харизматичні лідери, ймовірно, продовжать приходити 

до влади протягом дуже довгого часу, можливо, за винятком коротких періодів і часто з 

нещасними наслідками. Харизма, проте, грає свою роль в ефективному керівництві, коли 

ми розглядаємо її як справді позитивна якість лідера, а не штучно проектуєма групою пос-

лідовників. Щоб зрозуміти це, корисно переглянути поняття «харизма». 

 

Джеймс Скулер в своїй книзі «Три рівня лідерства» відзначає, що харизма не те ж саме, що й «лі-

дерська присутність». Він визначає харизму як: "Поєднання особистої чарівності, сили і перекон-

ливості». Скулер вважає, що лідерську присутність може проявити як «харизматичний» лідер 

значною мірою за рахунок вмілого акторства, і описує таку харизму як зовнішній образ, якому не 

вистачає стрижня. Він протиставляє це поняттю «лідерська присутність», яке він визначає як 
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«внутрішнє почуття цілісності з зовнішнім відображенням ... Лідери з наявністю цієї якості мо-

жуть бути харизматичними по стилю, але в рівній мірі, вони можуть бути тихими і споглядальни-

ми. Лідерам, які покладаються на одну тільки харизму, тобто, харизму без лідерської присутності, 

не вистачає глибини, стійкості та мудрості, яку ми бачимо в лідерах, чия харизма заснована на 

«лідерській присутності». 

 

Існують зони перетину понять «лідерство, що трансформує» і «харизматичний стиль лідерства», так 

як трансформуючий лідер також є харизматичним. Однак ці два стилі значно відрізняються один від 

одного. В центрі уваги трансформируючого лідера, відповідно до визначення, опиняються позитивні 

моральні зміни. Харизматичні лідери можуть не ставити перед собою мету що-небудь міняти, вони, 

як правило, хочуть зберегти статус-кво, вони також, і тому є приклади, можуть використовувати 

свою владу для аморальних цілей. Очевидно також, що якщо в поведінці харизматичного лідера 

простежуються нарцисичні тенденції (егоїзм, самозамилування і тяга до замилування з боку оточую-

чих), то виникають зони перетину поняття «харизматичне лідерство» і «нарцисичне лідерство». 

 

Вправа на рефлексію:  Які харизматичні лідери вам відомі? Чи існує що-небудь загадкове 

для вас в харизматичних лідерах? Чи є у вас харизма? Чи згодні ви, що харизматичне лідер-

ство спирається на подвійний ефект: особистість лідера і сильна віра послідовників? Чи 

має харизматичне лідерство моральний вимір? Чи стабільне й довговічне харизматичне 

лідерство? Хто може позбавити харизматичного лідера його авторитету? Яку роль відіг-

рає довіра в харизматичному лідерстві? Як культ особистості пов'язаний з харизматич-

ним лідерством? Яка роль PR? Коли харизматичне лідерство стає довговічним? Коли ха-

ризматичне лідерство може бути ефективним? Чи необхідно харизматичному лідеру бути 

лідером в традиційному сенсі? Чи є харизматичний лідер чимось наче ідеал для наслідуван-

ня? Що важливіше: що робить харизматичний лідер або як відчувають послідовники те, 

що він робить? Чи існує ризик в проходженні за харизматичним лідером? Які основні небе-

зпеки? Чи є харизматичний лідер у вашій організації? Як він / вона впливає на вашу ефекти-

вність? Він / вона є лідером завдяки своїм винятковим позитивним якостям або особливі 

якості проектуються послідовниками? Яка відмінність між харизмою лідерства і присут-

ністю лідерства? Чи хоче харизматичний лідер змін? Чи присутні тенденції нарцисизму в 

харизматичному лідерстві? 

 

5.3. Сприйняття послідовників і влада лідера   

 

Джерела влади – це специфічна філософія лідерства, розроблена Джоном Френчем і Бертрамом 

Рейвеном. Це також "міні-модель», структурована, і містить гнучкі кореляції певного виміру ліде-

рства, зокрема, відносини між лідером і послідовниками і особливо сприйняття лідера послідовни-

ками, які і визначають силу лідера. 

 

Концепція Френча і Рейвена досліджує основи влади лідера: а) класифікує основні джерела влади; 

б) аналізує сприйняття послідовниками «позиції лідера і його якостей»; в) показує, як це сприйнят-

тя впливає на владу, і тим самим можливість лідера керувати. Не можна бути лідером, не маючи 

послідовників. Послідовники повинні прийняти владу лідера або, навпаки, наділити лідера вла-

дою. Ця думка хвилювала багатьох учених протягом останнього століття, змушуючи їх шукати 

відповідь на питання, чому люди дозволяють одним лідерам вести себе, а іншим - ні, що і призве-

ло до дослідження «джерел влади лідера» і відносин між лідерами та послідовниками. 

 

Соціальні психологи Френч і Рейвен визначили п'ять типів влади лідера, розділивши їх на дві 

групи: 1) посадова (позиційна) влада - три групи джерел; 2) особиста влада - дві групи джерел. Ці 

п'ять джерел влади в двох групах представлені в таблиці нижче. 

 

Важливо відзначити, що всі п'ять джерел влади або посилюються вірою послідовників, або покла-

даються на неї. Фактична влада, якою володіють лідери в наданні нагород, покаранні або можли-

вості віддавати накази, дійсно існує, але вона не настільки значна, як віра послідовників. Навіть 

якщо лідери не мають реальної влади нагородити, покарати або контролювати інших, вони мо-

жуть впливати, якщо їх послідовники вважають, що вони мають таку владу. Те ж саме можна 

сказати і про дві форми особистої влади - експертну та референтну. Навіть якщо лідер не має екс-

пертних знань, але його послідовники переконані в протилежному, вони можуть надати владу 

лідеру - принаймні, на деякий час. Точно так же, якщо лідер не є тим, кому можна довіряти, послі-

довники дозволяють йому керувати, особливо якщо вони були введені в оману позитивним 
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іміджем, до тих пір, поки не виявиться, що лідер не заслуговує довіри. Справа в тому, що влада не 

залежить виключно від лідера, вона залежить від сприйняття лідера послідовниками. Отримання і 

передача влади виникає з відносин між лідером і послідовниками і того, як послідовники сприй-

мають лідера. Резонно припустити, що кілька десятиліть тому більшість лідерів покладалися на 

посадову (позиційну) влада. Тим не менш, в 21 столітті питання авторитету керівника для підлег-

лих є досить актуальним і висока посада не гарантує лідеру владу. Саме тому два види особистої 

влади, експертна та референтна, зараз так важливі. 

 

Таблиця 5.3 –  Джерела влади 

 

Посадова 

(позиційна) 

влада 

Влада на основі винагороди заснована на ідеї, що лідер може і буде надавати винаго-

роду, якщо послідовники виконують свої обов'язки. 

Влада на основі примусу заснована на ідеї, що лідер може і каратиме тих, хто 

не виконують свої обов'язки. 

Законна влада випливає з положення в ієрархії або посади людини; посада дає 

право віддавати накази. 

Особиста 

влада 

Експертна влада заснована на перевазі знань, навичок або досвіду, що мають 

відношення до задачі, що стоїть перед групою. 

Референтна влада має в своїй основі риси характеру, імідж, винятковий дар або 

харизму лідера. 

 

Вправа на рефлексію:  Чи визначає сприйняття лідера його владу послідовниками? Що є 

основою лідерської влади? Чи можете ви стати лідером, не маючи послідовників? Хто дає і 

приймає владу лідера? Які джерела влади лідера? Якими типами влади, запропонованими 

Френчем і Ревеном, володіє ваш начальник? Якщо ви є або збираєтеся стати лідером, яку 

владу ви б віддали перевагу? Ранжируйте владу і поясніть принцип ранжирування. Яка роль 

послідовників в наділенні лідера владою? Чи залежить влада від сприйняття лідера послідов-

никами? Яка влада важлива в 21 столітті? Яка влада важлива у вашій організації? 

 

5.4. Лідерство як служіння 

 

Лідер як служитель - це філософія лідерства, в якій пріоритетними для лідера є не власні інтере-

си, а інтереси послідовників і інтереси більш широкої ситуації. 

 

Термін «лідер як служитель» став популярним після виходу однойменної книги Роберта Грінліфа 

в 1977 році, хоча поняття «лідер, який служить» згадувалося в різних контекстах набагато раніше. 

Часто цитованим і, можливо, найбільш раннім згадкою службовця лідера, записаним в біблійних 

навчаннях і які приписуються Ісусові Христу, є фраза, сказана дванадцяти учням: «І хто хоче між 

вами бути першим, хай буде вам слуга». (Біблія, версія Короля Якова, від Матфея 20:27) Те ж 

висловлювання зустрічається в книзі Марка, глава 9:35: «Якщо хтось хоче бути першим, той нехай 

буде з усіх останнім і слугою всім». Точна інтерпретація слів відкрита для обговорення, але основ-

ний біблійний посил про самовіддане лідерство на благо послідовників очевидний. Це широко 

поширене поняття лідерства, в якому пріоритетні інтереси послідовників, звичайно ж, зустрічаєть-

ся і в інших релігійних працях, які підтримують і пропагують подібний підхід. 

 

Повсюдно в історії, фольклорі, популярній белетристиці і в сучасних зведеннях новин ми також 

бачимо багато різних прикладів «службовців лідерів». Це лідери, чиє служіння іншим людям або 

справі, як правило, навіть на шкоду власним інтересам, є рушійною силою лідера. Наведені нижче 

приклади пропонують характеристики «службовця лідера» і яскраво ілюструють ідею «лідерства 

служіння»: Мати Тереза, Флоренс Найтінгейл, Мохандас (Махатма) Ганді, Нельсон Мандела, 

Далай-лама, Мартін Лютер Кінг, Лев Толстой, Аслан (лев-лідер Нарнії в книзі «Лев, чаклунка і 

чарівна шафа»). Цей список можна продовжити. Більш глибокий, філософський розгляд цих при-

кладів може викликати ряд суперечок, але в рамках розглянутої теми вони є просто ілюстраціями, 

а не абсолютною істиною. 

 

Підсумувати все вищесказане можна наступною простою думкою: в концепції «лідера як слу-

жителя» лідер служить послідовникам або спільній справі, яка приносить користь послідовни-

кам в тому чи іншому вигляді. Лідер, який втілює цю ідею, не веде з причини спраги влади, 

популярності чи матеріальних цінностей. Швидше, навпаки, такий лідер хоче домогтися пози-
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тивних змін заради загального блага або, принаймні, заради блага своїх послідовників. Більш 

того, він робить це свідомо і добровільно на шкоду власним інтересам. Повертаючись до попу-

ляризації цієї концепції Робертом Грінліфом, необхідно згадати, що, його за твердженням, ліде-

ри не є «служителями», якщо їхні дії викликають страждання або незручності для інших людей.  

 

Деякі автори намагалися розширити філософію лідерства, пропонуючи характеристики і описую-

чи дії «службовця лідера». Наприклад, Ларрі Спірс, колишній президент Центру Лідерства Слу-

жіння Роберта Грінліфа, перерахував десять характеристик службовця лідера: вміння слухати, 

мотивація, емпатія, самосвідомість, вміння підтримувати і переконувати, концептуалізація, дале-

коглядність, розумне керівництво, прихильність ідеї росту і командний дух. Кент Кейт (автор 

книги "The Case for Servant Leadership"), Джеймс Сайп і Дон Фрік ("Seven Pillars of Servant 

Leadership") перерахували інші характеристики. Але і це не повний список. Концепція «службовця 

лідера» стала дуже популярним предметом досліджень або обговорень. Основною ідеєю тут, од-

нак, є те, що спроби визначити перелік рис характеру або поведінкових практик в рамках філосо-

фії лідерства служіння, неминуче призводять до теорії лідерства на основі рис характеру, зі споку-

сою складання та узгодження списку рис, що на самій же справі неможливо. Це обмеження ні в 

якій мірі не підриває цінність всієї філософії «лідерства як служіння» або інших лідерських філо-

софії в цілому. Все, що філософія лідерства може показати нам - це важливі аспекти лідерства, в 

той же час, нагадуючи, що сама по собі вона не є достатньо повною (структурно, остаточно, про-

цесуально) для розуміння, навчання та застосування методів керівництва в самому повному розу-

мінні. 

 

Вправа на рефлексію:  Які пріоритети має лідер, наслідуючий філософії лідерства як служіння? 

Які пріоритети вашого начальника? Які ваші пріоритети, як лідера? Скільки років лідерству 

служіння? Наведіть приклади «лідерів служителів» в релігіях, історії, фольклорі, фільмах, літе-

ратурі, творчих творах, реальному житті, політиці і т.д. «Лідер служитель» здійснює позитив-

ні зміни на благо всіх за власний рахунок з власної волі, чи ні? Чи можете ви стати «лідером слу-

жителем»? Якщо ваша відповідь «так», кому ви будите служити і яка мета вашої провідної 

ідеї? Якими якостями «лідера служителя» зі списку Грінліфа ви володієте? Які якості ви вважа-

єте важливими для ефективності вашої організації? Які якості необхідно розвинути? Чи адек-

ватна філософія лідерства розумінню і застосуванню, в якості методик лідерства? 

 

5. 5. Трансформування знань в практику 

 

Для перетворення знань в практику використовуйте алгоритм, представлений в першому 

розділі (див. стор. 18) і узагальніть інформацію цієї глави в форматі «Персонального що-

денника розвитку лідерства» (див. Формат ПЩРЛ на стор. 17). Заповніть щоденник, вра-

ховуючи наступне: 1) ключові моменти, які привернули вашу увагу в контексті зрілості 

послідовників, залежно від лідерського стилю і влади, від їх сприйняття послідовниками; 

лідерства служіння; 2) що ви дізналися про себе, як лідера, про своїх послідовників, про своє 

середовище; 3) визначте зону розвитку для себе, для своїх послідовників, і для свого середо-

вища, тобто визначте, що можна змінити на основі знайденої компетентності; 4) сфор-

мулюйте свої а) думки, б) почуття, в) дії, як лідер для розвитку лідерського потенціалу з 

урахуванням зрілості послідовників, фактора сприйняття послідовниками, a також конс-

труктивних ідей філософії лідерського служіння. 

 

Для розвитку ресурсів лідерства в заданому контексті пропонуються інтерактивні семі-

нари «Мережа соціальної підтримки як ресурс лідерства» і «Самовираження та отриман-

ня зворотнього зв'язку, як ресурс лідерства» в рамках інноваційної «Еко-Гуманістичної 

Технології Саморозвитку». Всі додаткові матеріали по темі можна знайти в таблиці по-

силань на саморазвивающуюся базу даних навчальних матеріалів з лідерства (СБДЛ) у до-

датку. 

Персональный щоденник 

розвитку лідерства (ПЩРЛ) 

Семінари і додаткові учбо-

ві матеріалы  
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6. Лідерство і команда 
 
Глава присвячена розвитку лідерського потенціалу на основі ефективної діяльності збалансованої коман-
ди з урахуванням відмінностей між лідером і менеджером команди, а також характеристик людей, 
середовища і завдань. Пропонуються інтерактивні семінари, спрямовані на розвиток здатності до 
синергетичної взаємодії лідера і послідовників в контексті командної роботи.   
 
Ми проводимо більшу частину нашого життя в групах, які існують для певної мети. Ми народжує-
мося в групах (сім'ях), ми вчимося в групах (класах), ми граємо в групах (спортивних клубах), ми 
приймаємо участь в релігійних обрядах в групах (громадах), і ми працюємо в групах (компаніях). 
Багато з цих груп перетинаються або діляться на підгрупи, таких як, наприклад, футбольна команда 
або відділ маркетингу. Деякі групи, такі як шкільні класи, зустрічаються з дня на день, у той час як 
інші зустрічаються набагато рідше. Деякі з них - формальні групи, створені в рамках структури ком-
панії (відділи, комітети, проектні групи), в той час як інші - неформальні соціальні групи. Людина - 
це «суспільна тварина», яке шукає компанії інших людей і добре працює саме в ній. 
 
6.1. Лідер або менеджер команди 
 
У чому різниця між групою і командою? Команда характеризується наступними ключовими особ-
ливостями:  
Мета. Команда має мету або місію, яка є спільною і формує мету кожного з членів команди. Існує 
лідер, який визначає напрямок і координує дії на шляху досягнення мети. Лідер забезпечує енергію і 
мобілізацію команди незалежно від змін.  
Залученість. Члени команди хочуть бути її невід'ємною складовою частиною, брати активну 
участь у досягненні цілей і робити все можливе, вносячи посильний вклад у загальну справу і 
підтримуючи інших.  
Дії. Вся діяльність команди спрямована на досягнення спільної мети. Люди взаємозалежні в 
своїй роботі, що робить їх діяльність гармонійною і скоординованою. Вони зосереджують свої 
сили і час для руху в одному напрямку до спільної мети. 
Підтримка і турбота. Всі команди потребують турботи і розвитку. Члени команди повинні 
бути уважні по відношенню один до одного і підтримувати один одного. Для команди також 
важлива наявність визнання і високої оцінки інвестицій членів команди в загальну справу, і 
стимулювання успіху.  
Синергія. Результати спільної діяльності команди набагато кращі, ніж сума результатів діяльно-
сті її окремих членів. Люди в команді завжди прагнуть до розвитку, що створює синергію, яка 
дозволяє добитися більшого, ніж це було заплановано. Всі члени команди беруть участь в цій 
синергетичній дії, що дозволяє їм відчувати результати і розвиває мотивацію. 
 
Суть команди, об'єднаної спільною метою: інтерес, певна ступінь залежності один від одного, чітко 
визначені ролі, особистий внесок у спільну мету, визнання того, що вони є членами однієї команди. 
 
Переваги: більш широкий спектр навичок, знань та досвіду; велика продуктивність; творчі пропози-
ції у важких життєвих ситуаціях; об'єднання спільною метою; визнання колег. Англійський акронім 
TEAM (команда) означає "Together Everyone Achieves More" («Разом кожен досягає більшого»). 
 
Існує різниця між лідером і менеджером команди: 
 
Лідер ставить мету, визначає коло питань і проблем, координує зусилля по досягненню цілей, розпо-
діляє ролі і делегує повноваження, підтримує інновації, приймає ризики, підтримує людей, щоб вони 
відчували себе в безпеці, підштовхує людей до прийняття рішень, стимулює зміни, допомагає прояс-
нити ситуацію.  
 
Менеджер підтримує рух до встановленої мети, приймає ситуацію і пропонує варіанти рішення, 
контролює, підтримує статус-кво, уникає ризиків, критикує і звинувачує, мобілізує людей для вико-
нання завдань, пручається змінам, управляє процесами.  
 
Різні ситуації вимагають різних якостей. Лідери та менеджери повинні бути більше партнерами, ніж 
конкурентами. Підхід менеджера «Завдання виконано» задовільний або, принаймні, гарний. Лідер 
же дає динамічний високоефективний результат, стимулюючий подальший саморозвиток. Лідер 
грає ключову роль у розвитку командного духу та створенні атмосфери спільної роботи. 
 
Вправа на рефлексію:  Ваші колеги працюють, як група або як команда? Чому ви об'єднані? В 
чому перевага об'єднання в команду для вас особисто? Ви або ваш начальник лідер або менеджер 
команди? У чому сутність лідерства команди?  
 
 

Різниця між групою і 

командою 

Суть і переваги команди, 

об'єднаної спільною 

метою 
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6.2. Командне лідерство на основі характеристик послідовників і робочого місця 
 
Розглянемо теорії лідерства, що зачіпають аспекти спільної роботи. Теорія Хауза «шлях-мета» - це 
модель лідерства (1971), в якій особисті потреби і вигоди, одержувані при вирішенні завдання (мета) 
корелюють з вибором відповідного способу (шлях) досягнення мети лідером групи. Ця теорія цікава 
в контексті керівництва командою або групою.  
 
Хауз вважав, що головна роль лідера це - мотивація своїх послідовників через: 1) збільшення або 
пояснення особистих переваг для послідовників або групи в прагненні до досягнення мети групи: 2) 
пояснення і полегшення шляху до досягнення цілей групи. 
Теорія Хауза пропонує розглянути відповідності чотирьох способів поведінки і чотирьох наборів 
обставин, або «ситуацій», якими керують «характеристики послідовників» і «характеристики робо-
чого місця». Характеристики послідовників включають в себе: 1) те, як вони оцінюють свої здіб-
ності; 2) чи відчувають вони, що здатні виконати завдання добре; 3) чи вважають вони, що контро-
люють спосіб і шанси досягнення мети, або ж перебувають під контролем інших людей і зовнішніх 
подій; 4) ставлення до влади та її представників - чи хочуть члени команди, щоб їм говорили, що 
робити і як це зробити ... чи ні, а також, що вони думають про членів організації, які мають більше 
офіційної влади, ніж вони самі і, особливо, що вони думають про лідера. Характеристики робочого 
місця включають в себе: 1) вид завдання - чи є воно звичним, цікавим, передбачуваним, структуро-
ваним або творчім; 2) офіційна влада лідера - чи чітко вона визначена; 3) згуртованість групи, по-
чуття єдності у членів команди. Хауз взяв ці два зовнішніх показника і сопоставив їх з чотирма сти-
лями поведінки лідерів. 
 

Таблиця 6.1 – Характеристики послідовників і робочого місця 
 

Стиль лідерства Характеристики робочого місця Характеристики послідовників 

Директивний 

Неструктуровані цікаві задачі 

Чіткі офіційні повноваження 

Згуртований колектив 

Недосвідчені послідовники 

Впевненість в нестачі влади 

Необхідність в лідері 

Підтримуючий 

Прості, більш передбачувані задачі  

Нечіткі або слабкі офіційні повнова-

ження  

Низький рівень згуртованості 

Досвідчені, впевнені послідовники 

Впевненість в наявності влади 

Неприйняття суворого контролю 

Партісіпативний 

Неструктуровані важкі задачі 

Офіційні повноваження можуть бути як 

чіткі, так і нечіткі 

Рівень згуртованості може бути як 

низьким, так і високим 

Досвідчені, впевнені послідовники  

Впевненість в наявності влади  

Неприйняття строгого контролю, пере-

вагу самоконтролю 

Орієнтований на 

результат 

Неструктуровані важкі, непередбачу-

вані задачі 

Чіткі офіційні повноваження 

Рівень згуртованності може бути як 

низьким, так і високим 

Досвідчені, впевнені послідовники  

Впевненість в нестачі влади  

Визнання цілей, поставлених лідером, 

повага лідера 

 
Директивний стиль - лідер уточнює шлях до мети, даючи чітке спрямування та інструкції 
щодо цілей, завдань і вимог щодо виконання. Робота, як правило, складна і неструктурова-
на. Послідовникам, як правило, не вистачає досвіду, що змушує їх приймати високу ступінь 
зовнішнього контролю. По суті, лідер точно описує послідовникам необхідні методи і ре-
зультати. Увага до особистих потреб (наприклад, емоційних або фінансових) на шляху до 
досягнення мети незначно або взагалі відсутня. Поясненням цьому служить той факт, що, 
на думку лідера, робота сама по собі достатній засіб для задоволення потреб. 
 
Підтримуючий стиль робить більший акцент на поліпшенні робочої атмосфери (зокрема, робить її 
більш доброзичливою) і захисті добробуту послідовників. Цей підхід доречний, якщо послідовники ма-
ють достатньо розвинені навички виконання завдань і вважають, що мають високий ступінь контролю 
над результатом. Послідовники не хочуть суворого нагляду, але потребують захисту та уваги в подоланні 
напруги і фрустрації, пов'язаних з виконанням повторюваних нецікавих завдань. Лідер видаляє або змен-
шує вплив емоційних перешкод на шляху до мети. 
 
Партісипативный стиль - характер послідовників схожий на характер підтримуючого стилю: 
вони впевнені та досвідчені, вважають, що в значній мірі можуть контролювати результат і 
відкидають строгий контроль. Проте, на відміну від типових характеристик робочої ситуації 
підтримуючого стилю, тут робота набагато менш структурована і передбачувана. Лідер консу-

Теорія Хауза  «шлях-

мета»  
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льтує послідовників (більш правильно тут говорити «колег») щодо рішень, що стосуються цілей 
та методів, і враховує думки та ідеї послідовників. Тут лідер зміцнює зв'язок «шлях-мета» в 
трьох напрямках: по-перше, поєднує цінності та проблеми послідовників з власне «цілями». По-
друге, стежить за тим, щоб послідовники були задоволені способом досягнення мети. По-третє, 
повідомляє послідовникам почуття автономії і задоволення, що покращує мотивацію. 
 
Стиль керівництва, орієнтований на результат, заснований на заохоченні послідовників 
в досягненні особистих значущих результатів. Послідовники компетентні і впевнені, вони 
приймають лідера, який ставить амбітні цілі. Послідовники довіряють і поважають лідера, і 
засновують особисту мотивацію і підвищене довіру на вірі лідера в те, що кожен послідов-
ник може досягти необхідних цілей і задач. 
 
На відміну від моделі Фідлера, теорія «шлях-мета» Хауза стверджує, що лідери можуть і 
повинні видозмінювати свою поведінку залежно від ситуації і проблем чи можливостей, які 
представляє ситуація. Лідер може змінювати свій образ думок і поведінку по мірі необхід-
ності. Таким чином, теорія «шлях-мета» аналогічна континууму Танненбаума і Шмідта і 
моделі трьох стилів Курта Левіна. Це ситуативна теорія, яка поряд з ідеєю про відповідність 
стилю керівництва тієї чи іншої ситуації, пропонує змінювати стиль керівництва відповідно 
до мінливих ситуацій. 
 
Вправа на рефлексію:  Чи роз'яснює ваш начальник переваги досягнення групових цілей? Чи 
роз'яснює ваш начальник способи досягнення групових цілей? Чи важливо таке роз'яснення? 
Досліджуйте свою групу, використовуючи критерії «характеристики послідовника». Дос-
ліджуйте свій підрозділ, використовуючи критерії «характеристики робочого місця». Іде-
нтифікуйте стиль лідерства відповідно до класифікації Хауза. Ви згодні з таким підходом? 
Який стиль відповідає вашій природі? Який стиль вважається найефективнішим? Чи мо-
жете ви пристосувати свій стиль до конкретної ситуації або «перемкнути» свій стиль 
відповідно ситуації? 
 
6.3. Лідерство, орієнтоване на задачу, команду і людину 
 
Функціональна модель лідерства Джона Адаіра - модель лідерства, розроблена англійсь-
ким експертом у сфері лідерства, письменником і теоретиком Джоном Адаіром (1970, 1983) 
на основі трьох елементів: завдання, команда, людина. Підхід Адаіра виник як результат 
вивчення групової динаміки (вивчення того, як групи утворюються, розвиваються і працю-
ють), яку він адаптував для створення фундаментальної моделі лідерства. 
 
Найбільш поширеним і простим поданням ідеї Адаіра є зображення трьох пересічних кіл, що 
символізують три основні взаємопов'язані функціональні обов'язки лідера: задача, команда і лю-
дина. Модель стверджує, що лідер повинен одночасно звернути увагу на три області потреб: 1. 
завершення завдання групою 2. створення і підтримку почуття єдності команди або групи, поняття 
«ми» і «нас» і колективної відповідальності; 3. забезпечення того, щоб кожна людина в групі був в 
змозі задовольнити свої власні індивідуальні потреби - психологічні, і в разі необхідності, і фізич-
ні. Щоб зрозуміти це краще можна звернутися до теорії Маслоу. 
 
Задача,  як перша потреба є найбільш очевидною. Це, по суті, то, чому група існує: для досягнення 
завдання або цілі. Також природно і очевидно, що «досягнення мети» або «отримання результатів», 
як правило, і є основним обов'язком керівника, за яку він несе відповідальність в організації. Саме це 
змушує багатьох лідерів зосереджувати всю увагу на «досягненні мети» або «вирішенні завдання», 
нехтуючи двома іншими потребами. Однак здатність групи досягати мети, як правило, може бути 
серйозно підірвана, якщо лідер не враховує потреби групи або її окремих представників. 
 
Команда. Друга потреба - це створення атмосфери єднання, при якому члени групи: а) розділя-
ють відповідальність за досягнення мети, б) мають спільні очікування щодо вкладу кожного в 
загальний результат, в) підтримують один одного в міру розвитку. При цьому вони ставлять 
мету групи вище своїх власних індивідуальних особистих пріоритетів. Останній пункт особливо 
важливий. Без нього цілі групи перетворюються на набір різних цілей і методів, які, цілком 
очевидно перешкоджають розвитку ефективної згуртованої команди. 
 
Людина. Третя потреба спрямована на кожного окремого члена команди. Хоча кожна лю-
дина є членом групи із загальними цілями і загальними стандартами виконання роботи, 
вона все таки залишається індивідуумом. Іншими словами, кожна людина має індивідуальні 
потреби, наприклад: фінансова винагорода, безпека, статус, повагу, похвала, особистий 
простір і т.д. Таким чином, хоча лідери повинні забезпечити колективну ідентичність і зага-
льні методи і цілі групи, вони повинні також допомагати членам групи в задоволенні інди-
відуальних особистих потреб.  

Функціональна модель 

лідерства Джона Адаіра  
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Іншими словами, функціональна модель лідерства припускає, що функція лідера полягає в 
тому, щоб сконцентрувати увагу на трьох основних областях потреб: задача, команда і лю-
дина. Крім цього, лідер має більш конкретні функції в рамках кожної потреби, які можна 
сформулювати наступним чином: 
 

Таблиця 6.2 – Потреби задачі, команди і людини 
 

Задача Команда Людина 

Роз'яснення характеру та мети 

завдання.  

Узгодження цілей і плану гру-

пи.  

Узгодження особистих цілей з 

кожною людиною.  

Розподіл завдань, повноважень 

і обов'язків окремих осіб або 

підгруп.  

Отримання ресурсів для вико-

нання завдання.  

Оцінка і подальший розвиток.  

Визначення стандартів вико-

нання роботи на особистому 

прикладі.  

Зміна плану відповідно до 

несподіваними перешкодами. 

 

Забезпечення прийняття цілей 

всією командою.  

Узгодження стандартів поведі-

нки і виконання роботи.  

Забезпечення потрібної кілько-

сті людей і поєднання «ноу-

хау», навичок і контактів.  

Створення атмосфери взаємної 

довіри і поваги.  

Консультування членів коман-

ди щодо ідей і зворотнього 

зв'язку.  

Брифінги.  

Рішення групових конфліктів.  

Заміна членів команди, якщо 

вони не справляються чи не 

готові співпрацювати.  

Зміна складу команди у відпо-

відності з існуючими чи потен-

ційними проблемами. 

Знайомство з кожним членом 

команди.  

Забезпечення відповідності 

обов'язків кожної людини її 

цілям, навичкам і вмінням.  

Огляд особистої ефективності.  

Забезпечення усвідомлення 

кожним членом команди важ-

ливість особистого вкладу в 

загальну справу.  

Заохочення, критика і аналіз 

помилок.  

Забезпечення необхідного 

рівня підготовки та підтримка 

розвитку.  

Узгодження фінансової вина-

городи.  

Уміння вислухати і діяти в 

інтересах людини.  

кар'єрний зріст. 

 

 
Вправа на рефлексію:  Що є функціональними обов'язками лідера? Які три потреби пови-
нен задовольняти лідер? Ранжируйте потреби відповідно їх значимості. Задовольняються 
чи ці потреби у вашій організації? Проаналізуйте обов'язки лідера в контексті «задача - 
команда - людина», відзначивши їх значимість і присутність у вашій організації. Створіть 
програму розвитку себе, послідовників та організації на основі отриманих результатів. 
 
6.4. Створення збалансованої команди 
 
Якщо ви задавалися питанням про те, до якої команді або групи ви належите, відповідь може 
вас здивувати - ви належите до широкого кола команд. Коли ми намагаємося визначити наше 
місце в команді, ми використовуємо описи, що стосуються нашого статусу в рамках організації, 
або більш формальної ролі, такої як голова лічильного комітету, секретар громадського клубу 
або може навіть соціальну роль матері в сім'ї, або воротаря у футбольній команді. Дослідження 
показали, що, якщо команда хоче домогтися успіху, її члени, крім виконання функціональних 
завдань, повинні також відігравати певні ролі. 
 
Мередіт Белбін під час роботи в Хенлі Менеджмент Коледж досліджував проблему створення 
ідеальної команди шляхом розподілу ролей в групі. Він вів ретельне спостереження за коман-
дами під час складних бізнес-симуляцій (моделювання ділових ситуацій). Він хотів з'ясувати 
принципи найкращого відбору людей для створення ефективної команди. Ключова відмін-
ність його роботи від робіт попередників полягала в тому, що в центрі уваги була особистість 
людини і його місце в команді, а не його функціональна роль. Белбін протягом 7 років прово-
див серйозні психометричні тести. Результати цих тестів привели до визначення ролей в ко-
манді, які будуть описані нижче. З усіх менеджерів, які взяли участь у тестуванні, тільки 30% 
не можна було віднести до однієї чітко визначеної категорії ("Management Teams", видання 
Butterworth-Heinemann). 
 
Використовуючи «особистісний опитувальник» (Cattel 16PF) Белбін почав розподіляти ролі в 
команді відповідно до профілів особистості. Він виявив, що команди, що складаються з людей зі 
схожими особистісними характеристиками, дають погані результати. Белбін створив команди 
«Аполло» ('Apollo') з людей з дуже високим рівнем інтелекту. Команди «Аполло» погано справ-
лялися з поставленими завданнями, тому що члени команд, як правило, придушували, а не до-
повнювали один одного. Ці люди, можливо, володіли блискучими навиками ведення інтелекту-

До якої команді ви нале-

жите? 

Теорія Мередіта Белбіна 
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альної дискусії, але їх робота в складі однієї команди не привела до ефективного виконання 
завдання. Саме це змусило Белбіна припустити, що ідеальна команда повинна складатися з 
людей з різним типом особистості і різними здібностями. 
 
Белбін дійшов висновку, що, працюючи в складі команди, люди схильні поводитися і взаємодіяти 
звичним для них чином, тобто так, як вони себе ведуть в звичайному житті, за межами ролей, необ-
хідних на роботі. Він назвав це «переважними ролями в команді».  
 
На основі робіт Белбіна з'явилося поняття збалансованої команди. Наявність різних ролей в команді 
дозволяє подолати окремі особисті недоліки, завдяки природній силі та потенціалу інших членів 
команди. Саме такі команди є прикладом цілісної синергії, коли загальний результат зусиль команди 
більше, ніж сума результатів її окремих частин.  
 
Потенційний внесок будь-якої людини в команду можна оцінити у відповідності з наступними 
рисами: інтелект, домінування, екстраверсія / інтроверсія, стабільність / тривожність. На підставі 
цих ознак можна визначити вісім різних командних ролей: 
 
1. Голова (стабільний, домінуючий, екстраверт) - встановлює цілі, визначає ролі, координує 
зусилля і користується повагою. Голова очолює команду і координує зусилля по досягнен-
ню мети. Ця людина скоріше розумна, ніж яскрава; не людина «ідеї». Вона встановлює межі 
ролей і роботи відповідно до індивідуальних здібностей, і фокусує увагу людей на те, що 
вони роблять найкраще. Хороший двосторонній комунікатор, що володіє самодисципліною. 
У разі необхідності прийняти рішення, зробить це твердо, вислухавши всіх. 
2. Організатор (неспокійний, домінуючий, екстраверт) – лідер виконання завдання, конку-
руючий, стимулюючий діяльність, жорсткий. Це лідер задачі, в той час, як голова - соціаль-
ний лідер. Якщо в команді немає Голови, Організатор очолить її і направить зусилля коман-
ди. Він прагне конвертувати ідеї в рішення і дії. Імпульсивний і нетерплячий, люди за 
межами команди можуть вважати його зарозумілим. Може створити в команді певний дис-
комфорт, але призведе до результату. 
3. Генератор ідей (домінуючий, високий IQ, інтроверт) - розумний, з багатою уявою, джерело 
оригінальних ідей, не бере до уваги деталі. Людина «ідей». Найбільш творчий та інтелектуаль-
ний член команди, той, хто, швидше за все, буде шукати новий підхід до проблеми, якщо ко-
манда буксує. Може образити, критикуючи чужі ідеї, протиставляючи власним ідеям. Може 
ображатися, якщо його ідеї піддають критиці або відхиляють. Необхідно обережне поводження 
з боку Голови, щоб не погасити іскру. 
4. Контролер (високе IQ, стабільний інтроверт) - стриманий, безпристрасний, критично 
налаштований, аналітичний склад розуму, не вистачає натхнення. «Холодна риба». Стрима-
но неупереджений, аналізує свої сили. Критик, а не творець. Найбільш об'єктивний розум в 
команді, але потребує часу на обдумування. Швидше за все, саме він запобіжить залучення 
команди в безглуздий або програшний проект. Одна якість робить його незамінним - його 
судження рідко бувають помилковими. 
5. Дослідник ресурсів (стабільний, домінуючий, екстраверт) - дипломатичний, хороший 
імпровізатор, контактний, схильний втрачати інтерес, товариський, позитивний ентузіаст, 
спілкуючись за межами групи приносить корисну інформацію, ідеї і т.д. Завжди шукає нові 
можливості в більш широкому світі. Потребує стимулювання; нудьгує працюючи поодинці. 
У команді, будучи хорошим імпровізатором, схильний діяти активно тільки під тиском. 
Запобігає втраті зв'язку з реальністю в команді. 
6. Підсумовець (беспокійний, інтроверт) - бачить проекти наскрізь, перевіряє деталі, пер-
фекціоніст, стурбований дрібницями. Хвилюється якщо, що може піти не так. Перевіряє 
кожну деталь, ця одержимість є вираженням занепокоєння. Стурбований порядком, дотри-
манням термінів, підтримує постійне відчуття терміновості. Хоча цей член команди, безу-
мовно, є цінним працівником, він іноді може знижувати моральний дух команди і зациклю-
ватися на дрібницях. 
7. Командний робітник (стабільний, екстраверт, не схильний к домінуванню) - сприяє створен-
ню гармонії, хороший слухач, сором'язливий, нерішучий. Розуміє індивідуальні потреби і емоцій-
ний настрій всередині команди. Найбільш активний внутрішній комунікатор. Розташовує до себе, 
користується успіхом, скромний: цемент команди. Вірний єдності команди, спирається на ідеї, а не 
руйнує її. Не любить конфронтації, уникає її, і допомагає охолодити інших. Зразковий член ко-
манди, особливо в періоди стресу. 
8. Робітник компанії (стабільний, стриманий) - організаційні здібності, практичний, роз-
судливий, логічний, працьовитий, недостатньо гнучкий, нечутливий. Практичний організа-
тор, який дбає про те, що раціонально. Перетворює рішення у чітко визначені і здійсненні 
завдання, з якими люди можуть насправді справитися. Важко збити з пантелику, але не 
дуже ефективний у нестабільній, мінливій ситуації. Систематичен, методичний, але може 
бути негнучкими. Якщо вам потрібно дізнатися, яке було прийняте рішення або, що повин-
но бути зроблено, він той, хто вам потрібен. 

Переважні ролі в ко-
манді 
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В ідеалі, ми шукаємо добре збалансовану команду. Відсутність будь-якої ролі, очевидно, 
послаблює команду, але аналогічний ефект дає і присутність занадто великої кількості 
представників. Наприклад, занадто багато «генераторів ідей» дає велику кількість хороших 
ідей, які ніколи не втілюються в життя. Команда, яка повністю складається з «генераторів 
ідей» і «контролерів» може виглядати блискуче, але програє повній та збалансованої ко-
манді. 
 
Наведені ролі діляться на: спрямовані зовні, орієнтовані на світ за межами команди. Як 
правило, це домінуючі члени: «голова», «генератор ідей», «дослідник ресурсів», «організа-
тор», і спрямовані всередину, які роблять основний акцент на атмосфері всередині команди. 
Для цих членів команди не характерно домінування, але й покірними їх не назвеш: «праців-
ник компанії», «контролер», «працівник команди», «ітоговік». Переважне поєднання зовні-
шніх і внутрішніх ролей може бути наступним: «голова» - «працівник компанії»; «генератор 
ідей» - «контролер»; «дослідник ресурсів» - «працівник команди»; «організатор» - «ітого-
вік». 
 
Ключовим моментом підходу Белбіна є наступне твердження: члени команди можуть роби-
ти внесок у загальну справу двома різними способами: через їхні функціональні ролі (мар-
кетинг, персонал, фінанси) та їх командні ролі («голова», «генератор ідей» і т.д.) . Ефектив-
ність команди залежить від того, якою мірою її члени використовують свої сильні сторони, 
як у функціональній, так і в командній ролях. Кожній команді потрібен баланс командних 
ролей. Кращий баланс буде змінюватися в залежності від конкретного завдання або проек-
ту, а також ряду зовнішніх обставин. Результатом дослідження не став висновок про те, що 
всі команди повинні складатися з восьми чоловік і містити тільки по одному представнику 
командних ролей. Особисті якості та характер будуть схиляти окремих членів команди по-
водитися відповідно до певних ролями і обмежать їх здатність досягти успіху в інших. Коли 
команда збалансована, і люди грають кращі для них ролі, вони напевно зможуть ефективно 
управляти своїми ресурсами і досягти успішних результатів. 
 
Вправа на рефлексію: Давайте виберемо одну їх ваших реальних команд і проаналізуємо її в 
світлі придбаних знань, щоб побачити, чи включає вона правильний склад особистостей і здібно-
стей. Чи є суттєві провали в складі вашої команди? Чи є у вас ідеї чи пропозиції щодо заповнення 
цих провалів? Ви можете скористатися опитувальником з матеріалів інтерактивного семінару, 
запропонованого нижче і випробувати його на власній команді на роботі. Хоча він вимірює само-
сприйняття, завжди цікаво перевірити, як нас бачать інші. Попросіть товаришів по команді, 
переважно колег, які досить добре вас знають, заповнити опитувальник по вашій роботі в ко-
мандному ситуації. Цікаво буде порівняти сприйняття колег з вашим власним уявленням. 
 

6. 5. Трансформування знань в практику 

Для перетворення знань в практику використовуйте алгоритм, представлений в першому 

розділі (див. стор. 18) і узагальніть інформацію цієї глави в форматі «Персонального що-

денника розвитку лідерства» (див. Формат ПЩРЛ на стор. 17). Заповніть щоденник, вра-

ховуючи наступне: 1) ключові моменти, які привернули вашу увагу в контексті відміннос-

тей між лідером і менеджером команди; лідерства в команді, заснованого на 

характеристиках послідовників, робочого місця, задач, індивідуальних властивостях, а 

також в контексті відбору збалансованої команди; 2) що ви дізналися про себе, як лідера, 

про своїх послідовників, про своє середовище; 3) визначте зону розвитку для себе, для своїх 

послідовників, і для свого середовища, тобто визначте, що можна змінити на основі знай-

деної компетентності; 4) сформулюйте свої а) думки, б) почуття, в) дії, як лідер для роз-

витку лідерського потенціалу з орієнтацією на ефективну роботу збалансованої команди, 

заснованої на обліку характеристик людей, середовища і задач. 
 
Для розвитку ресурсів лідерства в заданому контексті пропонується інтерактивний семі-

нар «Ідеальна команда» в рамках інноваційної «Еко-Гуманістичної Технології Саморозвит-

ку». Всі додаткові матеріали по темі можна знайти в таблиці посилань на СБДЛ (самора-

звивающаяся база даних з лідерства) у додатку. 

Персональний щоденник 

розвитку лідерства 

(ПЩРЛ) 

Семінари і додаткові 

учбові матеріали 
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7. Формування середи розвитку лідерства 
 

Глава присвячена створенню середовища, розвиваючого лідерство за допомогою подолання 

організаційних перешкод формуванню лідерства. Аналізуються корпоративна культура, ор-

ганізаційна структура та людські ресурси, як перешкоди у розвитку лідерства. Розглядаєть-

ся стиль лідерства відповідно до організаційної перспективи. 
 

Як ми з'ясували, лідерство - це стан. Розвиток лідера - екзистенційний процес, який протікає 

безпосередньо в умовах життєдіяльності. Не існує двох однакових лідерів, оскільки в кожно-

му закладено свій лідерський потенціал. Лідерству можна навчити, використовуючи адекватні 

знання та інструменти. Не існує лідерів без послідовників. Лідерство реалізується в певному 

середовищі. За своєю суттю лідерство направлено на перетворення себе, послідовників і сере-

довища. 
 

Лідерство - комплексний процес, який включає саморозвиток, що зумовлює зміни власної 

поведінки; розвиток синергетичного взаємодії з послідовниками; розвиток структури та куль-

тури власної організації. Процес формування лідерських якостей починається з усвідомлення 

свого призначення і власних ресурсів для його реалізації. Таке усвідомлення можливо на 

шляху самопізнання, аналізу сприйняття оточуючими і тих умов, в яких відбувається розви-

ток, як лідера. Результатом цього процесу стає прийняття на себе відповідальності за свої дії. 
 

7.1 Організаційні  бар’єри  розвитку лідерства  
 

На жаль, розвиток лідерських якостей гальмується сучасними організаціями. Бар'єрами 

можуть служити структура, культура, цінності і пріоритети, економічний клімат і конкурен-

тне середовище, законодавчі норми організації. Подолання цих бар'єрів лежить через розу-

міння того, як люди сприймають діяльність своєї організації.  
 

Сучасні організації чинять опір змінам, оскільки сприймають їх як загрозу існуючому звичного 

порядку, в тому числі і власним усталеним когнітивним схемам. Але, як зауважив Джек Уелч, 

коли темпи зовнішніх змін перевищує темпи внутрішніх, кінець близький. Відомо також і те, що 

той, хто в епоху змін стоїть на місці, той рухається назад. Які ж це зовнішні зміни? 
 

До факторів, які ставлять перед сучасними організаціями нові завдання, відносяться: 
 

1. постійні зміни, які підтримують стан невизначеності; 

2. високий рівень освіченості працівників, що прагнуть до реалізації особистісних 

смислів, самореалізації, свободи творчості і визнання; 

3. глобалізація постійних і швидких комунікацій, які розкривають нові можливості 

освіти та працевлаштування; 

4. необхідність заміни вузької спеціалізації міждисциплінарними зв'язками; 

5. зростання очікування людей щодо швидкості випуску і якості продуктів, що випус-

каються і послуг, завдяки засобам масової інформації та особистого досвіду. 
 

Вправа на рефлексію:  Зміни організації в цілому можна почати з подолання існуючих бар'-

єрів у своїй зоні впливу. Для цього необхідно розуміти сутність бар'єрів, щоб не нашкодити 

собі та іншим. Звичайна анкета може стати інструментом оцінки вашої організації, як 

Вами, так і Вашими колегами. Для цього оцініть представлені в анкеті умови, які, на Вашу 

думку, відображає дійсність за семибальною шкалою: 
 

1. Фізична середа: температура, вентиляція, рівень шуму і комфорту, кількість і як-

ість вільного місця; 

2. Ресурси для навчання: кількість і якість навчальних матеріалів та інших ресурсів нав-

чання; 

3. Стимул до розвитку: рівень знань співробітників, на який орієнтована організація, 

який передбачає інноваційні підходи, прийняття ризику, експериментування, нові 

способи вирішення старих завдань; 

4. Взаємини: свобода надходження інформації, свобода вираження людьми своєї дум-

ки і почуттів; 

5. Визнання: ступінь визнання і заохочення зусиль (особливо творчих), а також від-

сутність звинувачень і покарань за помилки;  

6. Відповідність нормам: готовність прийняти на себе відповідальність за свою роботу і 

способи її виконання на противагу формальному слідуванню прийнятим правилам і 

процедурам;  

7. Цінність ідей: стимулювання співробітників до висування нових ідей, думок і пропозицій; 

Організаційні бар’єри  

розвитку лідерства 

Визначення зони розвитку 

своєї частини організації 

на основі лідерських якос-

тей  
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8. Можливість отримувати практичну допомогу: ступінь готовності співробітників 

допомагати і підтримувати один одному практично, ділитися знаннями і навичка-

ми; 

9. Теплота і довіра: ступінь дружелюбності і довіри співробітників; 

10. Стандарти: оцінка якості роботи один одного; увага, що приділяється якості і стан-

дартам. 
 

Більше 50 балів свідчить про сприятливі умови для розвитку організації; між 40-50 балами 

- про наявність областей удосконалення; нижче 40 балів - про необхідність серйозної ро-

боти для всієї команди.  
 

7.2 Корпоративна культура як бар’єр  розвитку лідерства 
 

Як показують дослідження, найбільшою перешкодою для розвитку лідерства служить кор-

поративна культура. Культура визначає, яка поведінка допустима і дає можливість іденти-

фікувати себе з іншими. Це - принциповий для розвитку елемент, що впливає на становлен-

ня структури, типу функціонування організації та моделі поведінки. Розуміння культури 

розширює сферу впливу лідера. Культуру організації можна зрозуміти на основі культури 

суспільства в цілому, простеживши історію її походження.  
 

Культура радянських організацій була на словах виключно колективістською, але побудо-

вана на основі жорстких принципів так званого «демократичного централізму» підпорядку-

вання меншості більшості. По суті це було централізоване жорстке управління з вимогою 

підпорядкування і дисципліни на рівні виживання. Особистість ігнорувалася, кожен вико-

нував відведену йому роль гвинтика у величезній державній машині. Захід з 50-х років ми-

нулого століття жваво цікавився колективістської культурою, але японською, яка мала свої 

переваги, оскільки організація існувала не як набір робочих місць, а як комуна, до якої на-

лежали службовці. Там панував дух взаємної участі, турботи і взаємодопомоги. Існував 

міцний взаємозв'язок між людиною, організацією і країною, а співробітник був вірний орга-

нізації до кінця життя. Історичні корені японської організації сягають періоду спільного 

обробітку рисових полів. Не дивно, що американські організації, де був живий незалежний, 

авантюристичний дух піонерів, докорінно відрізнявся від японських. В США превалювали 

ідеї британського філософа Герберта Спенсера, де окремі люди мали більше шансів вижити, 

ніж колективи, згідно з принципом «виживання найсильнішого». Звідси і відмінності у ви-

хованні дітей, коли в СРСР нівелювалися індивідуальні відмінності, в США заохочували дії 

напоказ і хвалькувату поведінку, а Великобританії - скромність, слухняність, щоб «видно, 

але не чутно». Антрополог Грегорі Бейтсон припустив, що такий підхід в 1940-х роках при-

звів до появи в американській економіці самовпевнених, що цінують себе, прагнучих в 

усьому домогтися 1-го місця людей.   
 

У сучасному світі ситуація змінюється докорінно. На думку політолога Роберта Престуса ми 

живемо в «організаційному суспільстві», де організація сама по собі є культурним феноменом, 

що змінюються в залежності від стадії розвитку суспільства. Ми будуємо наше життя навколо 

двох концепцій - роботи і відпочинку. А саме: 5 днів на тиждень слідуємо встановленому по-

рядку та процедур, живемо і працюємо в різних місцях, носимо форму і одягаємося схожим 

чином, виробляємо ряд схожих дій, підкоряємося вищестоящим і вчимо дітей, щоб підготувати 

до цього суспільства. У суспільствах, де не організація, а дім виступає основною господарською 

і виробничою одиницею, робота набуває інше значення. Сьогодні спостерігається тенденція до 

того, що в прагненні до свободи і іншого способу життя все більшу кількість людей покидає 

формалізовані організаційні структури. На думку французького соціолога Еміля Дюркгейма, у 

міру того, як загальноприйняті ідеї, переконання і цінності поступаються місцем новому органі-

заційному суспільству, його розвиток приводить до руйнування традиційних моделей суспіль-

ного устрою. І де б ми не працювали - в Парижі, Лондоні, Римі, Токіо чи Нью-Йорку, ми всі 

належимо до однієї культури організаційного суспільства. Його основою є організація, яка сама 

є культурний феномен. Різниця між британськими, американськими і японськими службовцями 

зникає. Робота на сучасних фірмах в країнах пострадянського простору знаходить ті ж тенден-

ції. Таким чином, культура - це складне і живе явище, самоорганизуючийся і еволюціоную-

чийпроцес створення реальності. Необхідно навчитися розуміти її як життєвий досвід і вплива-

ти, а не вимірювати і контролювати, як це роблять менеджери. Для цього потрібні лідери з 

розвиненою здатністю бачити суть речей.  
 

Вважається, що культура складається з трьох рівнів: 1) рівня загальноприйнятої практики, 

звичок і повторюваних процесів; 2) рівня правил, методів контролю, бюджету, системи 

оцінки, навчальних програм; 3) рівня концептуальних схем, до яких відносяться творчість, 

Исторія походження 

корпоративної культури 
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ризик, бачення, дослідження, ініціативність і зміни. Зазвичай при впровадженні змін в орга-

нізації приділяють увагу тільки одному рівню.  
 

Вправа на рефлексію:  застосовуючи лідерські якості, постараємося пройти всі три рівні 

бажано разом з командою. Для цього розділіть аркуш паперу лінією на дві частини, напи-

савши зверху «Де ми знаходимося», а знизу «Де ми хочемо бути» і, розділивши лінію на три 

сектори, опишіть три рівня культури вашої організації зверху і знизу. Узагальнивши отри-

мані результати, визначте, якою повинна бути культура вашої організації, як цього досяг-

ти, як мотивувати. Потім зробіть аналіз на рівні поведінки та визначте, чому воно більше 

відповідає «верху» або «низу»? 
 

Цінності - один з найбільш важливих елементів культури. Цінності повинні стати частиною робо-

ти, всі члени команди повинні бути готові відстоювати їх. Для цього цінності організації повинні 

гармоніювати з персональними цінностями. Складання списків цінностей, які практикуються 

організаціями, дієво тільки тоді, коли слова не розходяться з ділом. Ці списки не повинні зводити-

ся до досягнення короткострокових результатів і прибутку. Необхідно враховувати, що культурні 

цінності не універсальні. В умовах глобалізації та експансії великих компаній толерантність по-

винна стати однією з основних вимог до співробітників.  
 

Вправа на рефлексію:  складіть разом зі своєю командою «моральний кодекс» узагальнюючий 

переконання і цінності, які ви готові відстоювати незважаючи ні на що, щоб ваша організація 

стала такою, в якій вам би хотілося працювати.   
 

7.3  Структура організації як бар’єр  розвитку лідерства 
 

Перейдемо до аналізу структури організації, як бар'єра розвитку лідерства. Для ХХ століття характе-

рно укрупнення організацій, в основі яких лежала ієрархічна структура із зосередженням всієї влади 

на верхньому рівні. Наприкінці століття відбувалися масові злиття, поглинання компаній в приват-

ному секторі, активний продаж державної власності в приватні руки, перекуповування менеджерів. 

Мета - підвищення продуктивності, рівня обслуговування, ефективності, зниження витрат спожива-

чів. Але чи виявилися прийняті заходи ефективними? 
 

Оскільки структура пов'язана з владою, комунікаціями і ефективністю, вона впливає на поведін-

ку людей. В ієрархічних структурах люди які знаходяться нагорі, мають більше влади, що сти-

мулює прагнення вгору по кар'єрних сходах. Менеджери засновують свої рішення на системі 

або \ або. Інформація - атрибут влади, тому комунікації утруднені, що породжує культури наші-

птування, перекладання провини і некомпетентність влади, стурбованої тільки власним просу-

ванням. Задачі спеціалізовані, взаємовідносини формалізовані, робота розділена по відділах, що 

також перешкоджає вільній течією інформації і знань. Структура організації визначає її здат-

ність до навчання і розвитку, а ієрархії не здатні передати знання та інформацію.  
 

Багато сучасних організації, що позиціонують себе як горизонтальні, по суті, залишилися ієрархіч-

ними. Ще більш просунуті організації з матричної системою і поперечними зв'язками, що містять в 

собі команди і їх лідерів, все одно не змогли позбутися від надбудови, що зберегла ієрархію. Перебу-

ваючи під тиском культури високих цілей і показників і не справляючись з цим, співробітники почи-

нають маніпулювати цілями, щоб задовольнити тих, хто їх встановив і оцінюються не за реально 

досягнутим результатам, а за вмінням їх подати. Тут проявилися найгірші якості двох систем поряд з 

прагненням до економії коштів. Від змагання організацій в прагненні знизити витрати страждають 

клієнти, а підвищення вартості активів в 1980-х задушило такі цінності, як ініціативність, сенс, твор-

чість, які стали лише словами.  
 

Джон Коттер (Гарвардська школа бізнесу) виявив, що через збільшення числа менеджерів і 

громіздкість структури, організації стають все більш бюрократизованими, що призводить 

до уповільнення всіх процесів. На думку Джима Коллінза мета бюрократії - компенсувати 

некомпетентність. Бюрократичні правила створюються для взаємодії з невеликою кількістю 

некомпетентних людей і відлякують компетентних, в яких організація потребує для досяг-

нення своїх цілей. Як результат кількість непотрібних співробітників збільшується, що, в 

свою чергу підвищує потребу в бюрократії, яка компенсує відсутність у людей необхідних 

навичок, знань і дисципліни, що відлякує ще більше потрібних людей. Коллінз рекомендує 

перейти від ієрархічної структури до культури підприємницького духу і дисципліни, яку він 

розглядає як культуру особистої відповідальності. На його думку, це - запорука зростання 

ефективності в майбутньому.  
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Чим же можна замінити ієрархічну структуру? Структура організації, яка краще пристосована 

до життя XXI століття - кругла. На грунті боротьби з невизначеністю і непостійністю сучасного 

світу, виникла нова плоска мережева форма організації. Структура кільцевої мережі, вважається 

більш ефективною, оскільки організація та її клієнти розглядаються як частини однієї системи. 

Її перевага полягає в тому, що Рада директорів знаходиться не вгорі, як в ієрархічній структурі, а 

в центрі, де його всі бачать і де вони для всіх доступні. Це дає можливість безпосередньо зв'язу-

ватися самостійно керованим командам з Радою і один з одним в міру необхідності. Це - гнучка 

структура, яка може змінюватися. Взаємозв'язки і мережеві комунікації обумовлені командами 

співробітників, а не технологіями. При такому рівномірному розподілі влади і сили за структу-

рою набагато легше створити культуру довіри. З появою самоорганізованих співробітників 

відбувається зміщення контролю. Потреба все в більшій кількості менеджерів відпадає. Причет-

ність стає реальністю. Якісне обслуговування клієнтів стає нормою. Менш компетентні співро-

бітники відразу стають помітні, але не засуджуються, а їм намагаються допомогти в навчанні. 

Кар'єрні сходи зникають, і люди вільно пересуваються по площині. Доступ до інформації стає 

вільним, ділитися знаннями стає вигідним.  
 

Саллі Хельгесен стверджує, що ієрархія поступається місцем «павутині залучення» на підпри-

ємствах, створених в основному жінками. І це зрозуміло, оскільки співробітники, що знаходять-

ся «в центрі всього», а не вертикалі влади, створюють суспільство, засноване на не поділ, довірі, 

підтримці, заохоченні та взаємоповазі. Процес діяльності, заснованої на системі цінностей так 

само важливий, як і кінцевий результат. Мережева організація базується на двох ключових 

принципах: структура грунтується на рассосредоточенной, спеціалізованої діяльності, а система 

взаємин - на взаємозалежності (а не незалежності і залежності). Для формування такої організа-

ції необхідно задіяти лідерство.  
 

Вправа на рефлексію: Як ви визначаєте структуру своєї організації: як ієрархічну, горизонта-

льну, матричну або кільцеву? Якщо існуюча структура служить бар'єром для розвитку лідерс-

тва, які зміни в ній необхідно вчинити? Обговоріть зі своєю групою, як можна поступово по-

чати структурні зміни в організації, сприймаючи її як взаємопов'язаний з миром організм, а не 

як окремі частини?  
 

7.4  Людський фактор як бар’єр  розвитку лідерства  
 

Складно розірвати структуру і культуру, оскільки вони взаємопов'язані. Культура управляє прак-

тично всім, що є в організації, і навіть тим як сприймається структура. Разом вони впливають на 

людей, які працюють в організації. Але почнемо з відбору персоналу. Знайти підходящих людей 

буває вельми проблематично. Здавалося б, відбір кращих випускників університетів може виріши-

ти проблему. Але парадокс полягає в тому, що однією з проблем людей з розвиненими розумови-

ми здібностями є їх опір навчанню на роботі. Більш того, у міру просування по кар'єрних сходах у 

високоосвічених співробітників ця проблема загострюється, що виливається в нездатність впора-

тися з мінливим світом. 
 

Як з цим впоратися? Необхідно змінити ставлення до навчання. Багато професіоналів і менеджери зводять 

навчання до вирішення проблем і як результат прагнуть розширити зону свого контролю. Але навчання - це 

більше. Воно включає роздум про свою поведінку, про те, як воно впливає на рішення проблем і в разі усві-

домленої необхідності вирішення завдання зміни власної поведінки. Необхідно також зрозуміти, що вибір 

самого способу визначення та вирішення проблем може сам стати джерелом цих проблем. Талановиті, здібні 

й обдаровані менеджери повинні це зрозуміти. 
 

Найскладніше змінити поведінку, заснованe на переконаннях, що обмежують дієздатність лю-

дини, але дозволяють їй уживатися в організації. До таких типів відносяться: 

1. апатичний співробітник, для якого робота знаходиться на периферії його життя і необ-

хідна лише для заробітку. Зазвичай це мало-або середньооплачуємі службовці, сенс яких - 

виживання. Іноді така поведінка характерна для осіб передпенсійного віку, які сумлінно ви-

конують свої обов'язки, але просити їх про щось більше марно. Найчастіше за межами ро-

боти вони ведуть насичене життя і черпають задоволення звідти. Щоб змінити ситуацію до 

таких співробітників потрібно ставитися, як до цінних незамінних людей. А оскільки орга-

нізація тільки виграє від переміщення співробітників з метою спробувати себе в різних по-

садах можна, дізнавшись пріоритети, перевести співробітника на роботу, яка доставляла б 

йому задоволення.  

2. відчужений співробітник, який відкидає організацію, оскільки організація відкинула 

його. Довіра зникає, а в якості захисного механізму виникає цинізм. Коріння проблеми 

в ігноруванні людини, що небезпечно, оскільки вона може нанести значної шкоди ор-

ганізації. Щоб змінити ситуацію можна допомогти такому співробітникові розібратися 

Структура організації XXI 

століття 
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в своїх почуттях і образах. Після досягнення розуміння витоків власного гніву, можна 

перевести його на іншу ділянку, на вирішення більш складних завдань і забезпечити 

необхідну підтримку; 

3. аномічний співробітник, («аномія» - дезорганізація, розпад особистості), вiдчуває себе 

безпорадним, непричетним, що не бачить сенс у роботі. Як правило, у нього немає друзів і, 

якщо він піде з роботи, мало хто помітить. Такі співробітники потребують психологічної 

допомоги. Щоб змінити ситуацію необхідно залучити його в роботу, поставивши поруч з 

людиною, з якою він добре ладить і здатною допомогти подолати свою боязкість. 
 

Вправа на рефлексію: Як лідер ви повинні знати своїх колег і команду, що вони думають і відчува-

ють з приводу роботи. Це необхідно для того, щоб подолати поведінку, блокуючу позитивні зміни в 

організації. Чи зможете ви організувати зміни на ввіреній ділянці? У всіх трьох випадках вам як 

лідеру треба зробити наступні дії: 

1. не критикуючи допомогти людині усвідомити свою поведінку; 

2. дізнатися більше про причини такої поведінки і про людину в цілому; 

3. допомогти знайти йому заняття до душі; 

4. переміщати по організації, щоб він звик до змін і нових завдань; 

5. підтримувати, слухати і сприяти навчанню.  
 

7.5. Стиль лідерства з точки зору проблем, що стоять перед організацією 
 

Теорія лідерства, розроблена Лі Болменом і Террі Ділом (1991), розглядає формування стилів / 

позицій лідерства з точки зору чотирьох організаційних перспектив (4 фреймів), а саме: струк-

турної, політичної, символічної і людських ресурсів. 
 

Болмен і Діл говорять про те, що лідери повинні розглядати проблеми, що стоять перед органі-

зацією, з чотирьох базових точок зору, які вони називають «фреймами». На їх думку, якщо лідер 

працює тільки з одним звичним фреймом (системою цінностей), то такий лідер ризикує стати 

неефективним. Лідер повинен бачити проблеми, що стоять перед організацією, через ці чотири 

фрейми, які можна порівняти з «лінзами». Це потрібно для того, щоб бачити повну картину і 

мати можливість вибирати, який саме фрейм / фрейми потрібно використовувати в даній конк-

ретній ситуації. Так, в якийсь момент лідер може використовувати один фрейм (застосовуючи 

поведінковий підхід), а потім переключитися на інший. І навпаки, лідер може поєднувати і ви-

користовувати декілька фреймів або навіть всі чотири одночасно.  
 

Важливий елемент в моделі Болмена і Діла полягає в тому, що лідер повинен уникати спокуси 

сприймати всі ситуації з точки зору тільки однієї «лінзи» або кадру. Вчені стверджують, що 

жоден фрейм не можна назвати універсальним і придатним до будь-якої ситуації. На їх думку, 

лідер, що дотримується тільки одного фрейма, неминуче діятиме невідповідним і неефективним 

чином. Відповідальність лідера якраз і полягає в тому, щоб використовувати відповідний фрейм 

і відповідну йому модель поведінки в залежності від конкретної ситуації. Нижче наведені описи 

кожного з чотирьох фреймів: 

 

Таблиця 7.1 – Чотири фрейми, що визначають стиль лідерства 

 

Структурний 

Структурний фрейм фокусується на очевидних методах, що призводять до змін. 
Здебільшого, це проблемно-орієнтований фрейм, концентруючись на стратегії, 
постановці вимірюваних цілей, роз'ясненні завдань, розподілі відповідальностей і 
порядку звітності, узгодженні системи показників і термінів виконання, створенні 
систем і процедур. 

Людських 

ресурсів 

Фрейм людських ресурсів сконцентрований на потребах людей. Він спрямований, 
головним чином, на те, щоб давати підлеглим можливість добре виконувати свою 
роботу, в той же час задовольняючи їх потреби в людському контакті, особистісно-
му рості і отриманні задоволення від роботи. 

Політичний 

Політичний фрейм спрямований на вирішення конфліктних ситуацій (часто це 
прихований конфлікт) між індивідуумами або зацікавленими групами людей, особ-
ливо в ті моменти, коли бюджет обмежений і компанія стоїть перед важким вибо-
ром. Даний фрейм вчить будувати коаліції, знаходити способи вирішення конфлік-
тів і підтримувати лідерські ініціативи. 

 

Символічний 

Символічний фрейм працює з людською потребою знаходити сенс у власній діяль-
ності. Основний упор робиться на насназі людей, даючи їм відчути цілеспрямова-
ність і значимість того, чим займається компанія. До цього фрейму відноситься 
формування мотивованого бачення і визнання особистих досягнень в рамках зага-
льного прогресу організації за допомогою корпоративних церемоній і святкувань. 

 

Чотирьохфреймова мо-

дель Болмена і Діла 
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У центрі методології стоїть постановка правильних питань і прогнозування сутнісних результатів. 

Наприклад: 1. Коли лідер засвідчується, що найбільшою проблемою групи є брак мотивації та 

відданості справі, то, швидше за все, має сенс прийняти символічний підхід (фрейм) або фрейм 

людських ресурсів. 2. Якщо ж основна проблема, що стоїть перед організацією, полягає у змішу-

ванні пріоритетів і плутанині в розподілі відповідальності, то лідеру варто звернути увагу на стру-

ктурний і політичний фрейми. 3. Якщо група відчуває сумніви з приводу загального керівництва, 

то найбільш ефективний результат буде отриманий за допомогою символічного і політичного 

фреймів. 
 

Важливо щоб перед тим, як робити будь-які дії, лідер оцінив ситуацію з точки зору різних фрей-

мів. Як правило, організації мають тенденцію використовувати структурний фрейм, не приділяю-

чи належної уваги іншим трьом фреймам. Згідно чотирьох фреймовой теорії, це відбувається в 

силу ряду причин: а) брак розуміння необхідності всіх чотирьох фреймів, б) відсутність гнучкості 

в поведінці, внаслідок неусвідомленої обмеженості власних поглядів (зайвий контроль над поведі-

нкою та дотриманням пріоритетів). 
 

Вправа на рефлексію:  Проведіть аналіз своєї організації в контексті чотирьох фреймовой мо-

делі Болмена і Діла. Чи приділяється увага у вашій організації кожному з чотирьох фреймів? 

Якщо якийсь фрейм ігнорується, то постарайтеся пояснити, чому. Використовуючи запропоно-

вану методологію, проведіть діагностику насущних проблем у вашій організації та розробіть 

програму розвитку. Не забудьте включити в програму розвиток мультіфреймового мислення і 

поведінки лідера. 
 

Призначення і суть лідерства полягає в трансформуванні сьогодення і створенні майбутнього. 

Трансформацію слід починати з себе. Для початку слід представити бажане майбутнє, ту куль-

туру, структуру та моделі поведінки, які ви хочете розвинути і почати робити необхідні кроки 

для перетворення своєї організації.  
 

6. 5. Трансформування знань в практику 

 

Для перетворення знань в практику використовуйте алгоритм, представлений в першому 

розділі (див. стор. 18) і узагальніть інформацію цієї глави в форматі «Персонального щоден-

ника розвитку лідерства» (див. Формат ПЩРЛ на стор. 17). Заповніть щоденник, зазначив-

ши: 1) ключові моменти, на які ви звернули свою увагу, в контексті структури організації, 

корпоративної культури та поведінки, пов'язаної з розвитком лідерства; стилів лідерства в 

залежності від питань, що стоять перед організацією; 2) що дізналися: а) про себе, як ліде-

раі, б) про своїх послідовників, в) про середовище вашої життєдіяльності; 3) визначте зону 

розвитку в структурі вашої організації і корпоративній культурі для своєї поведінки, поведі-

нки своїх співробітників і стилю лідерства, з урахуванням питань, що стоять перед органі-

зацією, тобто що можна змінити на основі знайденої компетентності; 4) сформулюйте 

ваші а) думки, б) почуття, в) дії як лідера щодо структури вашої організації та існуючої 

корпоративної культури, замінюючи поведінку, блокуючу лідерство, на поведінку, що сприяє 

розвитку лідерських якостей. 
 

Для розвитку ресурсів лідерства в заданому контексті пропонуються інтерактивні семінари 

«Управління конфліктом, як ресурс лідерства» і «Типологія, як ресурс лідерства» в рамках інно-

ваційної «Еко-Гуманістичної Технології Саморозвитку». Всі додаткові матеріали по темі мо-

жна знайти в таблиці посилань на СБД з лідерства в додатку. 

Персональний щоденник 

розвитку лідерства (ПЩРЛ) 

Семінари і додаткові учбо-

ві матеріали  
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8. Лідерство в 21 столітті 
 

Глава присвячена проблемі пошуку оптимальної моделі, стилю і філософії ефективного лідерства в 

динамічних умовах безперервних змін, характерних для сучасного суспільства, що трансформується. 

Пропонуються інтерактивні семінари, спрямовані на розвиток здатності ефективного лідера до 

саморозвитку в динамічних умовах мінливого світу. 

 

Лідерство являє собою складний феномен вимагаючий системного підходу. У заключній главі книги 

ми опишемо теорію лідерства, яка об'єднує в собі переваги всіх вищеописаних підходів, стиль лідерс-

тва, спрямований на позитивні зміни, розвиток і трансформацію сучасних організацій, а також філо-

софію лідерства, засновану на цих цінностях. Ми вважаємо, що наведені стратегічні орієнтування 

сприятимуть формуванню ефективного лідера в умовах динамічних змін в сучасному світі. 

 

8.1. Інтеграція теорій лідерства 

 

Інтегрована психологічна модель лідерства названа так тому, що вона об'єднує ідеї, чотирьох типів 

моделей лідерства, а саме: орієнтованої на риси, поведінкової, ситуаційної та функціональної. При цьому 

звертається увага на психологію лідера, що зазвичай не входить в сферу уваги традиційних моделей 

лідерства. Така модель - новий погляд на лідерство. 

 

Трирівнева модель лідерства Скуллера – ця модель, розроблена Джеймсом Скуллером (2011), який 

запропонував три рівня розвитку лідерства, щоб допомогти лідерам зрозуміти, по-перше, що їм потрібно 

робити на рівні поведінки, а по-друге, яким чином розвивати свою лідерську присутність, ноу-хау та 

практичні навички. Ця модель чудова тим, що вона об'єднує в собі сильні сторони колишніх моделей, 

привносячи новий важливий елемент - психологію лідера. Три рівня лідерства, виділювані Скуллером, 

це - Громадське лідерство, Приватне лідерство і Персональне лідерство. 

 

Модель Скуллера пропонує практичний погляд на розвиток лідерства, для того щоб а) допомогти стати більш 

ефективними лідерами; б) дати можливість застосовувати на практиці три найпоширеніших в 21 столітті 

філософії лідерства: «лідер як служитель», «автентичне лідерство» і «ціннісне лідерство»; c) об'єднати сильні 

сторони попередніх теорій (моделі, орієнтовані на риси, моделі поведінкових ідеалів, функціональної та ситу-

аційної моделей), оцінюючи їхні переваги й недоліки. Нижче наведена таблиця, в якій Скуллер аналізує сильні 

і слабкі сторони традиційних моделей лідерства: 

 

Таблиця 8.1 – Сильні і слабкі сторони різних моделей лідерства 

 

модель  

лідерства 
сильні сторони слабкі сторони 

Модель  
особистісних 
рис  

Видатні лідери, як правило, відріз-
няються здатністю утримувати 
увагу і завойовувати довіру людей 
(так звана «лідерська присут-
ність»). 

Дослідники, що займалися питаннями лідерства, не 
можуть домовитися про єдиний список якостей, 
притаманних ефективному лідеру. Але навіть при 
наявності такого списку, він скоріше був би корис-
ний для вибору лідерів, ніж для їх розвитку. 

Модель  
поведінкових 
ідеалів 
 

У більшості ситуацій лідерам слід 
однаковою мірою приділяти увагу, як 
насущним завданням, так і оточую-
чим людям. В рамках даної теорії 
цілком можливий тренінг подібного 
стилю поведінки. 

«Ідеальний» підхід не завжди відповідає 
реальній ситуації. Поведінкові реакції бага-
тьох лідерів обмежені прихованими переко-
наннями, на які не вплинув тренінг. Дана 
модель ігнорує так зване «лідерське присут-
ність». 

Ситуаційна 
модель 

Модель пропонує досить розумну 
ідею коригування поведінки лідера з 
урахуванням обставин або наявного 
досвіду, відданості справі та впевне-
ності в своїх послідовниках. Нові 
лідери можуть навчитися правильно 
оцінювати свої умови і вибирати 
відповідну лінію поведінки. 

Модель Фідлера не дає вказівок щодо формування 
лідерів, а лише з їх відбору. Інші моделі припус-
кають, що лідери можуть змінювати свою поведі-
нку, але вони скуті прихованими переконаннями і 
старими звичками, на які не вплинув тренінг. Не 
всі можуть застосовувати методи ситуаційного 
лідерства у всіх ситуаціях без винятку. Крім того, 
дана модель ігнорує «лідерську присутність». 

Функціональна 
модель 

Сильна сторона моделі в тому, 
що, має сенс зосередитися на 
тому,як надходять (функціону-
ють) ефективні лідери, а не на те, 
якими рисами характеру вони 
повинні володіти. За допомогою 
тренінгу лідери можуть навчити-
ся підходящим поведінковим 
моделям. 

Функціональна модель лідерства Джона Адаіра 
відрізняє бачення від рішення безпосередніх 
завдань, команди і особистості, і цей основополо-
жний принцип дозволяє відрізнити лідерство від 
управління. Модель п'яти практик лідерства 
припускає, що кожен лідер може перейняти 
поведінку, але на практиці це виявляється не 
зовсім вірним в силу обмежуючих переконань і 
старих звичок. 

 

Інтегрована модель ліде-

рства 

Трирівневая модель 

лідерства Скуллера  
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Скуллер зробив важливе зауваження з приводу наведеного аналізу традиційних моделей лідерства: «У всіх 

колишніх моделей лідерства є свої сильні і слабкі сторони. Вони схоплюють деяку частку правди щодо ефек-

тивного лідерства, але здебільшого ігнорують «лідерську присутність» і психологію лідера, внаслідок чого не 

можуть запропонувати вичерпне знання про те, яким чином можна розвивати лідерські якості ». Не дивно, що 

саме такі питання, як «лідерська присутність» та психологія лідера, знайшли відображення у власних роботах 

Скуллера, присвячених лідерству. 

 

Скуллер використовує діаграму з чотирьох квадратів, в якій лідерство представлено, як чотиривимір-

ний процес: 1. Мотивуюча мета - постановка мети і загального напряму, який надихає на спільну 

діяльність і бажану роботу заради досягнення поставленої мети; 2. Задача, Прогрес, Результати - 

концентрація уваги на засобах досягнення мети, швидкості і якості діяльності по досягненню постав-

леної мети; 3. Збереження групового єдності; 4. Увага до особистої ефективності. Модель чоти-

рьох квадратів Скуллера можна розглядати як продовження функціональної моделі трьох кіл Джона 

Адаіра. 

 

Лідерство не обов'язково тримається на одній людині. Скуллер пояснює це наступним чином: «... 

Можна сказати, що кожен член команди може стати лідером в одному з чотирьох вимірів лідерства, 

що, в свою чергу, ясно вказує на можливість спільного лідерства ...» Тут виникає питання: якщо ко-

жен член команди може стати лідером, то чи потрібен у такому разі формальний лідер? Скуллер від-

повідає на це питання ствердно і визначає основне призначення лідера наступним чином: «Завдання 

лідера полягає в тому, щоб забезпечувати керівництво і стежити за тим, щоб кожному з чотирьох 

вимірів лідерства приділялася належна увага ... Це значить, що лідер не завжди повинен йти попереду; 

він може делегувати повноваження і ділитися частиною лідерської відповідальності. Як би там не 

було, останнє слово завжди залишається за формальним лідером. Таким чином, лідер може надати 

повноваження іншим людям в тій чи іншій ситуації, але відповідальність за здійснення загального 

керівництва все одно лежить на лідері». 

 

Скуллер наводить наступний приклад: «Лідер повинен стежити за тим, що є спільне бачення і мета, яку 

хочуть досягти всі члени групи (або, принаймні, більшість), але це аж ніяк не означає, що лідер повинен 

самостійно виробляти це спільне бачення або ціль. Можна, звичайно, створити її і самому, але це зовсім 

не обов'язково. Можна з таким же успіхом створити спільне бачення разом з колегами ». Тим не менш, 

Скуллер незмінно підкреслює, що навіть при спільному лідерстві та делегуванні повноважень, основна 

відповідальність, так чи інакше, лежить на лідері. 

 

Трьох рівнева модель лідерства Скуллера також називають моделлю 3P: Громадське (Public), Приватне 

(Private) і Персональне (Personal) лідерство. На думку Скуллера, ця модель переслідує дві основні мети: 

допомогти лідерам зрозуміти, як їм слід чинити, перебуваючи в ролі лідера, а також допомогти їм зрозумі-

ти, яким чином вони можуть розвивати свої лідерські якості і вести себе більш успішно, гнучко і ефектив-

но, разом з тим залишаючись вірними своїм характером, зберігаючи свою автентичність. 

 

Трьох рівнева модель лідерства заснована на ідеї, що лідер повинен стежити, щоб лідерство здійсню-

валося в усіх чотирьох вимірах, і щоб бути по-справжньому ефективним, лідер повинен працювати 

одночасно на трьох рівнях: 1 суспільне лідерство: зовнішній чи поведінковий рівень, який відносить-

ся до 1, 2 і 3 вимірам (мета, завдання, групове єдність); 2. частне лідерство: зовнішній, поведінковий 

рівень, який відноситься до 2 і 4 вимірам (індивідуальні аспекти загальної задачі, увагу до окремих 

особистостей); 3. персональне лідерство: внутрішній рівень, що відноситься до всіх чотирьох вимі-

рів, хоча і не так прямо, як два зовнішніх рівня. Скуллер пояснює, що «Персональне лідерство» впли-

ває на всі чотири виміри, оскільки тут йде робота над самим джерелом лідерської ефективності, а 

саме, над лідерською присутністю, технічним ноу-хау, практичними навичками, ставленням до людей 

і самовладанням. Самовладання - це ключ до оволодіння лідерською присутністю, створенню прави-

льного ставлення до інших людей і розвитку гнучкості. Скуллер заявляє, що Персональне лідерство - 

це найважливіший з трьох рівнів лідерства, оскільки позитивні зміни на особистісному рівні створю-

ють хвильовий ефект на два зовнішніх рівня лідерства. Відповідно, негативні зміни на даному рівні 

ведуть до негативних наслідків на двох інших рівнях. 

 

Зауважимо, що чотири виміри являють собою функціональний погляд на лідерство, який можна спос-

терігати в інших моделях. Проте, інтеграція чотирьох вимірів (функцій) з трьома рівнями лідерства - 

це унікальна риса моделі Скуллера, і в цьому відношенні вона є інноваціонною і, можливо, самою 

прогресивною серед існуючих моделей лідерства. Нижче пропонується докладний виклад моделі 

Скуллера про три рівні лідерства: 

 

Таблиця 8.2 – Рівні лідерства: громадський, приватний і персональний 

 

Громадське лідерство Приватне 
лідерство  

Персональне лідерство 

Рівень «Громадського лідерства» 
відноситься до дій лідера по відно-
шенню до групи (наприклад, під час 
наради) або по відношенню до всієї 

«Приватне лідерство» відно-
ситься до дій лідера по відно-
шенню до окремих членів 
групи. 

Найбільш впливовим з трьох рівнів лідерства 
є рівень «Персонального лідерства», так як він 
ставиться до розвитку технічних навичок, а 
також психологічних і моральних якостей 
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організації в цілому самого лідера, які впливають на лідерську 
присутність, ноу-хау, практичні навички та 
поведінку. Цей рівень описує вплив емоцій-
ного інтелекту, особистості, здорового глузду 
та інтуїції лідера на його поведінку.  

До даного рівню належить 
створення спільного бачення, 
забезпечення єдності мети, 
виконання загальної групової 
задачі, створення атмосфери 
довіри і загальної відданості 
прийнятим стандартам якості. 

На цьому рівні визнається, 
що, незважаючи на важли-
вість командного духу, кожен 
член групи є окремою особи-
стістю, яка володіє індивідуа-
льним рівнем довіри, здатнос-
ті до адаптації, досвіду та 
мотивації. Крім групового 
спілкування кожен член 
групи потребує уваги. 

На думку Скуллера, Персональне 
лідерство є ключем до того, що Джим 
Коллінз у своїй роботі «Від хорошого 
до великого» називає внутрішнім 
розвитком особистості на п'ятому 
рівні лідерства. 

Існує 34 моделі поведінки на рівні 
Громадського лідерства: 22 моделі в 
області постановки групової цілі і 
завдання; 12 моделей в області ство-
рення і підтримки самої групи; 22 
поведінкові моделі, що відносяться до 
постановки групової цілі і завдання, 
спрямовані на те, щоб поставити 
задачу і забезпечити виконання 
роботи.  
Їх можна розділити на чотири підгру-
пи: створення спільного бачення та 
утримання уваги (4 моделі); організа-
ція роботи, розподіл обов'язків (2 
моделі); формування задуму, рішення 
проблем, прийняття рішень (10 
моделей); здійснення діяльності (6 
моделей);  
12 поведінкових моделей в області 
створення і підтримки групи спрямо-
вані на створення і підтримку групо-
вої ідентичності і атмосфери спільної 
відповідальності за якість виконаної 
роботи. Їх можна розділити на дві 
підгрупи: лідер як зовнішній фактор 
по відношенню до групи (5 моделей); 
лідер як член групи (7 моделей). 
Лідери повинні приділяти 
рівну увагу як постановці цілей 
і задач, так і формуванню гру-
пової єдності. Деякі лідери 
роблять основний упор на 
перше і забувають про необ-
хідність формування команд-
ного духу. Інші ж, навпаки, 
піклуються про створення 
атмосфери і не приділяють 
належної уваги результатами.  

Існує 14 моделей поведі-
нки на рівні Приватного 
лідерства: 5 моделей в 
області постановки інди-
відуальних цілей і за-
вдань; 9 моделей в галузі 
забезпечення індивідуа-
льного розвитку членів 
групи. 
До 5 моделей поведінки, 
пов'язаних з постанов-
кою індивідуальних 
цілей і завдань, відно-
сяться: оцінка, відбір, 
виховання дисципліни, 
постановка мети та моні-
торинг. 
9 моделей в галузі забез-
печення індивідуального 
розвитку членів групи 
спрямовані на розвиток і 
підтримку індивідуаль-
них навичок, і довіряючи 
з боку окремих членів 
групи. Сюди входять 
побудова відносин з 
членами групи, розкрит-
тя нових талантів і оцін-
ка особистої компетент-
ності та відданості 
спільній справі. 
Як і на рівні Громадсь-
кого лідерства, лідер 
повинен приділяти рівну 
увагу обом областям, для 
того щоб не упустити 
важливі аспекти індиві-
дуальної ефективності 
кожного члена групи.  

Персональне лідерство містить три елемен-
ти: 1. технічні навички, 2. ставлення до 
інших людей, 3. самовладання. 
1. Технічні навички: знання своїх слабких 
місць і постійне удосконалення власних 
знань і навичок. Сюди відноситься наступ-
не: освоєння управління часом і основ 
особистісної та групової психології; практи-
ка шести навичок, які підтримують моделі 
поведінки на рівні громадського та приват-
ного лідерства. До них відносяться: (1) 
планування і рішення групових проблем; (2) 
прийняття рішень в групі; (3) навички міжо-
собистісної комунікації; (4) управління 
процесами, що відбуваються в групі; (5) 
наполегливість; (6) цілеспрямованість. 
2. Ставлення до інших: розуміння того, що 
інші люди являють собою не меншу цінність, 
ніж ти сам, Це важливо, оскільки ставлення 
до оточуючих в чому визначає те, наскільки 
довіряють лідеру. Тут йдеться про розвиток 
п'яти характеристик ефективних відносини 
(взаємозалежність, визнання, турбота, послу-
га, баланс) за рахунок створення єдиного 
бачення і практики самовладання. 
3. Самовладання - це робота над самосвідо-
містю і управлінням власною психікою, що 
дозволяє звільнитися від обмежуючих 
переконань і старих звичок, вкоренитися у 
власних цінностях, дозволивши лідерській 
присутності проявлятися природним чином 
в процесі допомоги тим, для кого ви є 
лідером. Сюди відносяться: а) розуміння 
принципів особистісних змін і перешкод на 
шляху їх розвитку, б) практика методів 
самовладання з урахуванням досягнень 
сучасної психології та нейропсихологічних 
досліджень. 

 
Трьох рівнева модель лідерства Скуллера (модель 3P) прагне використовувати сильні сторони традиційних 
теорій лідерства, при цьому приділяючи належну увагу питанням психології самого лідера, а саме питан-
ням обмежуючих переконань, лідерського присутності і автентичності. Тому модель Скуллера по праву 
можна назвати інтегрованою. Вона вбирає в себе, а в деяких випадках навіть розширює ті аспекти поперед-
ніх теорій, які здаються Скуллеру найбільш цінними. Крім того, вчений пропонує нову оригінальну тракто-
вку психології лідерства, в результаті чого народилася модель, яка є суттєвим кроком вперед у порівнянні з 
попередніми концепціями. Інтегрований підхід Скуллера використовує всі чотири типи моделей лідерства: 
теорію орієнтовану на особистісні риси; теорію поведінкових ідеалів, ситуаційну теорію і функціональну 
теорію. Нижче представлено короткий опис того, яким чином Трьох рівнева модель лідерства Скуллера 
інтегрує і розширює чотири попередні теорії: 
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Таблиця 8.3 – Інтеграція 4 теорій лідерства в трирівневій моделі лідерства Скуллера 

 

 

Трирівнева модель лідерства Джеймса Скуллера перетинається з трьома філософіями лідерства: лідерство 

служіння, автентичне лідерство і ціннісне лідерство. Такий перетин йде на «внутрішньому рівні» Персональ-

ного лідерства, який включає те, що вчений називає самовладанням. Скуллер стверджує, що «... самовладання 

- це не тільки ключ до оволодіння лідерською присутністю і вихованню правильного ставлення до інших 

людей, але також можливість залишатися вірним власним цінностям, дозволяючи автентичному « я » прояв-

лятися природним чином, стаючи по-справжньому ефективним лідером-служителем ... ». Скуллер підкреслює 

зв'язок між своєю трирівневої моделлю лідерства і трьома вищезгаданими філософськими поглядами. За його 

словами, «... істинна лідерська присутність є синонімом автентичності, вірності своїм вищим цінностям і 

служінню оточуючим». 

 

Вправа на рефлексію. Проаналізуйте свій власний розвиток як лідера в контексті трирівневої 

моделі лідерства Джеймса Скуллера. Якою з філософій лідерства ви прямуєте? Чому? Яку модель 

лідерства ви застосовуєте? Чому? Що для вас значить лідерська присутність? Проаналізуйте свою 

власну лідерську поведінку з позиції чотиривимірного процесу, описаного Скуллером. Що ви думаєте 

про спільне лідерстві? Чи є у вас бачення? Чи можна вашу поведінку охарактеризувати як впевнену, 

вмілу і гнучку? Чи відчуваєте ви свою автентичність? Досліджуйте рівні своєї поведінки (громадсь-

ке, приватне і персональне лідерство)? Чи потрібно вам їх розвивати? Що вам потрібно робити для 

виховання самовладання? 

 

 

8.2. Трансформаційне і транзакційне лідерство 

 

Трансформаційне і транзакційне лідерство. Першим хто описав поняття «трансформаційного ліде-

рства» у зв'язку зі стилем «транзакційного лідерства» був Джеймс Макгрегор Бернс. Під трансформа-

цією розуміється збільшення числа послідовників за рахунок заохочення і підтримки досягнення 

(перевиконання) поставлених цілей і очікувань. Лідер використовує вищі потреби і цінності своїх 

послідовників, надихає їх за допомогою нових методів, що знаходять відгук у їхніх душі, і підвищує 

ступінь довіри, переконаності і готовності працювати на досягнення спільної мети. Під транзакцією 

розуміється обмін між лідером і його послідовниками. Як правило, це грошова винагорода за викона-

ну роботу, або ж інші заохочення в обмін на додаткові зусилля послідовників. Лідер спонукає послі-

Теорія, 

особистісних рис 

 

Скуллер згоден з тим, що успішні лідери володіють особливим набором рис 
характеру, який часто називають «лідерською присутністю» Однак, на 
відміну від теорії рис, модель Скуллера вказує на те, що «лідерську присут-
ність» не можна описати якимись зумовленими якостями і поведінковими 
характеристиками. Скуллер стверджує, що якостей, які гарантують лідерсь-
кий успіх, не існує. Тому дослідникам так і не вдалося виявити ці особисті-
сні якості. Згідно трьох рівневої моделі лідер повинен дозволити своїй 
лідерській присутності виражатися природно і згідно індивідуальності, 
використовуючи унікальну комбінацію сильних сторін свого характеру. 
Лідер може розвивати свою присутність за допомогою виховання самовла-
дання. 

Теорія  

поведінкових  

ідеалів 

Трьох рівнева модель лідерства Скуллера розділяє ту позицію теорії поведін-
кових ідеалів, де лідеру слід приділяти однакову увагу як постановці цілей і 
задач, так і турботі про оточуючих людей. Однак модель Скуллера йде далі, 
пояснюючи лідерам, як можна працювати над самим собою і виховувати таке 
ставлення до людей, якщо воно не закладено природою. Скуллер стверджує, 
що поведінковий ідеал - це не фіксований стиль поведінки, оскільки лідери 
повинні вміти варіювати свої дії, гнучко реагуючи на ситуацію (наприклад, у 
критичній ситуації лідеру слід більше зосередитися на завданні), але в той же 
час залишатися вірним своїм цінностям. 

Ситуаційна 

теорія 

Модель Скуллера підтримує ідею ситуаційної теорії про те, що поведінка 
лідера повинна бути гнучкою залежно від послідовників і обставин. Однак 
учений зауважує, що багато лідерів костеніє в певних установках (переко-
наннях) і поведінкових звичках, і їм стає важко змінити свою поведінку, 
навіть якщо вони проходять тренінги і теоретично усвідомлюють необхід-
ність змін. Модель Скуллера показує, яким чином лідери з жорсткими звич-
ками можуть змінити свої переконання і поведінку, залишаючись «автенти-
чними» по відношенню до себе. На думку Скуллера, рішення проблеми 
полягає в позбавленні від психологічних блоків (обмежуючих уявлень) і 
вихованні самовладання. 

Функціональна 

теорія 

Як і функціональна теорія, модель Скуллера описує правильну поведінку 
лідера, шляхом перерахування основних поведінкових моделей, наявних в 
арсеналі лідера. Однак трирівнева модель йде далі: вона пояснює, яким 
чином освоєння певних навичок і ноу-хау впливає на поведінку, і яким 
чином самовладання допомагає розвинути лідерську присутність і не дати 
обмежуючим переконанням блокувати використання необхідних навичок. 

Теорія трансформаційно-

го і транзакційного ліде-

рства Джеймса Макгре-

гора Бернса  
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довника діяти певним чином в обмін на бажане або, навпаки, позбавляючи від не бажаного. Напри-

клад, лідер може запропонувати збільшення заробітної плати в обмін на більш високу продуктивність 

праці або ж зменшення податків в обмін на голос. 

 

Трансформаційне лідерство поєднується зі стилем транзакційного лідерства. Лідер може вибирати або 

використовувати один із стилів для аналізу культури лідерства в рамках організації. Трансформаційне 

лідерство є більш прогресивним стилем, ніж транзакційні, що представляє традиційний обмін між 

роботодавцем і найманим співробітником. Обидві теорії пов'язані з ідеєю психологічного контракту, 

який дозволяє розібратися в підходах і встановити баланс між ними. Між трансформаційним і транза-

кційним лідерством існує три основних відмінності, які пов'язані з метою, мораллю і послідовністю. 

 

Таблиця 8.4 – Відмінності між трансформаційним і транзакційних лідерством 

 

Мета Мораль Послідовність 

трансформаційне 

лідерство 

транзакційне 

лідерство 

трансформаційне 

лідерство 

транзакційне 

лідерство 

трансформаційне 

лідерство 

транзакційне 

лідерство 

загальна вища 

мета має першо-

рядне значення 

послідовники і 

лідер не мають 

спільної мети, 

окрім, підтримки 

існуючого стану 

речей. 

трансформацій-

ного лідерству 

завжди прита-

манний мораль-

ний аспект.* 

транзакційних 

лідерство може 

не мати яскра-

во вираженої 

моралі (цілі 

можуть бути як 

моральними, 

так і амораль-

ними).  

упор робиться на 

досягненні довго-

строкових і більш 

важких цілей, що є 

інструментом 

наснаги послідов-

ників. 

основна увага 

приділяється досяг-

ненню коротко-

строкових потреб 

лідера і його послі-

довників 

* Незважаючи на те, що в 1930-их роках Гітлеру вдалося трансформувати Німеччину, за визначенням Бернса його не можна назвати трансформацій-

ним лідером. Деякі дослідники використовують термін «псевдотрансформаціонний лідер» у разі, якщо лідер переслідує аморальні цілі. 
 

Т.ч., якщо основною рисою транзакційного лідерства є двосторонній обмін («я дам тобі це, якщо ти 

даси мені те»), то основною ознакою трансформаційного лідерства можна вважати наснагу, мобіліза-

цію і переслідування високоморальних цілей. Бернс стисло описує трансформаційне лідерство: «Таке 

лідерство виникає, коли один або кілька людей взаємодіють з іншими таким чином, що лідери і послі-

довники піднімають один одного на більш високий рівень мотивації і моралі». Говорячи про мораль, 

він мав на увазі лідерство, «яке може виробляти соціальні зміни, що задовольняють справжні потреби 

послідовників». З двох стилів, трансформаційне лідерство має більше шансів домогтися істотних змін, 

ніж транзакційні, головним чином тому що, воно переслідує більш значимі цілі. 

 

Вправа на рефлексію: Що являє собою культура лідерства в рамках вашої організації? Який підхід кори-

стується більшою популярністю: транзакційний або трансформаційний? Проаналізуйте стиль лідерства, 

який діє у рамках вашої організації, використовуючи критерії мети, моралі і часового проміжку. Який стиль 

більш кращий для успішного впровадження змін? 

 

8.3. Трансформуюче лідерство 
 

Теорія трансформуючого лідерства Бернарда Басса розвиває теорію трансформаційного лідерства Бернса 

(1985), пропонуючи чотири основних елементи ефективного трансформаційного лідерства: зміцнення довіри, 

надихаюча мотивація, заохочення креативності, та підтримка особистісного розвитку. Басс гаряче підтримує 

думку про те, що трансформуючі лідери володіють більш великим впливом, ніж транзакційні. Він пише: 

«Транзакційні лідери працюють з організаційною культурою в тому вигляді, якою вона є, а трансформують 

лідери змінюють організаційну культуру». На думку Басса, існує чотири основних елементи, властивих ефек-

тивному трансформує лідерству: 

 

1. Довіра – створення високого ступеня довіри між лідерами і послідовниками за рахунок при-

кладу високої моралі та етики лідера. Басс називає це ідеалізованим впливом. 

2. Натхнення – створення бачення і постановка цілей, надихаючих і мотивуючих послідовни-

ків до дії, оскільки вони відчувають, що обраний напрям має значення і високий сенс. Басс 

називає це надихаючою мотивацією. 

3. Креативність  - послідовникам дається загальна картина і план дій, що дозволяє брати під 

сумнів традиційні методи і знаходити свіжі рішення старих проблем. Басс називає це інтеле-

ктуальною стимуляцією. 

4. Особистісний розвиток – лідер проводить індивідуальну роботу з кожним із послідовників, 

приділяючи увагу їх потребам і устремлінням; лідер пропонує тренінги та менторство, тим 

самим, сприяючи їх особистісному зростанню і зміцненню впевненості в собі. Басс називає 

це індивідуальним увагою. 

 

Незважаючи на те, що розглядається два принципово різних стилі лідерства, було б невірно стверджу-

вати, що лідер повинен вибирати між трансформуючим і транзакційним стилем. Цілком можливо 

поєднувати обидва підходи. Зовсім не обов'язково жорстко дотримуватися того чи іншого стилю 

лідерства, оскільки методи, обрані лідером, можуть бути продиктовані й іншими філософськими 

Теорія трансформуючого 

лідерства Бернарда Басса  
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поглядами і моделями. Розглянемо механізм перемикання між стилями. Лідер, що дотримується тран-

сформуючого підходу, зазвичай завойовує підтримку послідовників, апелюючи до їх цінностей і про-

понуючи вище бачення.  

 

Однак це не завжди призводить до бажаного результату. В таких випадках лідер може вдатися до методів 

транзакційного стилю, запропонувавши традиційний обмін, обіцяючи виконати побажання послідовників в 

обмін на певну діяльність. Стиль транзакційного лідерства призводить до гарних результатів за умови, що всі 

знають і всі згодні з цілями, пріоритетами і методами. Цей підхід ефективний і актуальний з точки зору теорії 

психологічного контракту. Тим не менш, транзакційний стиль може не спрацювати, коли ситуація вимагає 

великих змін в керівництві, або ж обставини вимагають творчого підходу до вирішення проблеми. В такому 

випадку необхідний трансформуючий стиль лідерства. 

 

Лідерство, що трансформує перетинається з філософськими уявленнями про лідерство. Є зв'язок з 

автентичним лідерством, оскільки лідерство, що трансформує апелює до цінностей. З етичним лідерс-

твом його пов'язує наполеглива вимога дотримання моральних норм. Подання про лідера як про слу-

жителя втілюється тут у прагненні допомагати послідовникам в досягненні вищих цілей і розвитку 

особистісного потенціалу. Багато політичних лідерів, навпаки, демонструють приклад транзакційного 

стилю лідерства. Махатма Ганді був одним з тих, хто поєднував методи як трансформуючого, так і 

транзакційного стилю. Найбільше лідерство, що трансформує перетинається з філософським уявлен-

ням про лідера як служителі. 

 

У набагато меншому ступені, лідерство, що трансформує може бути представлено як один з елементів 

моделей лідерства, що описує процес збільшення числа послідовників. Так, можна угледіти деякі риси 

трансформуючого лідерства в моделях: а) Континуум Танненбаума-Шмідта - його пізні стадії, де 

включається високий ступінь довіри і делегування відповідності; б) Ситуаційне лідерство® - режим 

делегування (M4), коли послідовники отримують відому ступінь автономії. Існує безліч різноманітних 

уявлень про лідерство, але вони зовсім не обов'язково виключають один одного. 

 

Вправа на рефлексію: Оцініть свій стиль лідерства, використовуючи критерії трансформуючого лідер-

ства. Чи вважаєте ви корисними чотири ключові елементи трансформуючого лідерства? Коли, на вашу 

думку, варто перемикатися на транзакційний стиль лідерства, а коли - на трансформуючий? Яким філософ-

ським поглядам відповідає трансформируючий стиль лідерства? 

 

8.4. Лідерство на основі цінностей 

 

Ціннісне лідерство – це філософія лідерства, згідно з якою лідер спирається на свої власні цінності і цінності 

своїх послідовників для забезпечення керівництва, натхнення і мотивації. Під цінностями тут розуміються 

принципи або стандарти поведінки, які вважаються важливими в житті.  

 

Великий Оксфордський словник дає наступне визначення цінностям: «Цінності - це принципи або стандар-

ти поведінки; особисте судження про те, що вважати важливим у житті ». Річард Баррет, автор концепції 

організації на основі цінностей описує лідерство на основі цінностей як «... метод прийняття автентичних 

рішень, який сприяє розвитку довіри з боку співробітників і клієнтів». 

 

Згідно філософії ціннісного лідерства, люди, як правило, мотивовані цінностями, надаючи велике зна-

чення власним цінностям, і намагаються жити в згідноі з ними. Іншими словами, цінності - це самі при-

родні важелі мотивації. Тому лідерам варто спиратися на власні цінності при побудові спільного бачення 

і в процесі прийняття рішень, що цілком природно. Має сенс звертати увагу на цінності своїх послідов-

ників, оскільки тим самим лідер апелює до важливих для них речей і, отже, домагається необхідної 

поведінки з їхнього боку. 

 

Ціннісне лідерство має на увазі, що організації, побудовані на основі спільних цінностей, характери-

зуються більшою стійкістю і більш високою продуктивністю, ніж ті, в основі яких лежать ні для кого 

не значущі цінності. Приймаючи таку філософію, лідер має шанс отримати певні внутрішні переваги. 

По-перше, він починає приймати більш вірні рішення, - такі рішення, яким буде легко дотримуватися. 

По-друге, такому лідеру легше побудувати довіряючі, ненапружені відносини з послідовниками. По-

третє, лідери відчувають більш тісний зв'язок зі своїм внутрішнім «я». Цей третій пункт особливо 

важливий. Тут ціннісне перетинається з автентичним. Цінності лежать в основі почуття власної іден-

тичності. Внаслідок цього, автентичний лідер, за визначенням, завжди діє виходячи зі своїх вищих 

цінностей. 

 

Може здатися, що лідерство на основі цінностей зводиться до простого керівництва на основі здорового 

глузду. Справді, успішні лідери завжди підтримують зв'язок зі своїми цінностями. Тим не менш, тренери 

помічають, що лідери досить часто втрачають контакт зі своїми цінностями по досягненню сорока або 

п'ятдесяти років. Це значить, що таким лідерам доведеться витратити час на те, щоб згадати свої істинні 

цінності, якщо вони хочуть дотримуватися лідерської філософії. 

 

Вправа на рефлексію: Яку роль цінності відіграють у лідерстві? Ви згодні з тим, що цінності - це приро-

дні мотиватори? Чи важливо при створенні бачення чи ухваленні рішення звертатися до цінностей? Чи 

робить це ваш начальник? Якщо ви є, або збираєтеся стати начальником, будете ви це робити? Чи важливо, 
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щоб лідер і послідовники поділяли спільні цінності? Чому? Що важливіше, мета або цінності? У чому перева-

ги лідерства, заснованого на цінностях? В якому віці деякі лідери втрачають зв'язок зі своїми цінностями? 

чому? 

 

8. 5. Трансформування знань в практику 

Для перетворення знань в практику використовуйте алгоритм, представлений в першому розділі 

(див. стор. 18) і узагальніть інформацію цієї глави в форматі «Персонального щоденника розвит-

ку лідерства» (див. Формат ПЩРЛ на стор. 17). Заповніть щоденник, враховуючи наступне: 1) 

ключові моменти, які привернули вашу увагу в контексті оптимальної моделі, стилю і філософії 

лідерства в динамічних умовах безперервних змін, характерних для сучасного суспільства; 2) що 

ви дізналися про себе, як лідера, про своїх послідовників, про своє середовище; 3) визначте зону 

розвитку для себе, для своїх послідовників, і для свого середовища, тобто визначте, що можна 

змінити на основі знайденої компетентності; 4) сформулюйте свої а) думки, б) почуття, в) дії, 

як лідер для розвитку лідерського потенціалу з урахуванням оптимальної моделі, стилю і філосо-

фії ефективного лідерства. 

 
Для розвитку ресурсів лідерства в заданому контексті пропонуються інтерактивні семінари «Здат-

ність до саморозвитку, як основа лідерства в 21 столітті» і «Управління часом, як ресурс лідерст-

ва» в рамках інноваційної «Еко-Гуманістичної Технології Саморозвитку». Всі додаткові матеріали по 

темі можна знайти в таблиці посилань на СБД з лідерства в додатку. 

 

Персональний щоденник 

розвитку лідерства 

(ПЩРЛ) 

Семінари і додаткові учбо-

ві матеріали  


