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Предмет «Основи підприємницької та управлінської діяльності» 
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Тема:   Керівник і його функції. Якості керівника 

Мета: ознайомитися з роллю керівника в структурі управління підприємством, його 

функціями; вивчити та охарактеризувати якості, якими повинен володіти керівник 

підприємства.  

Різниця між гарною і відмінною організацією визначається якістю управління нею, яке 

здійснює керівник (керівництво), тобто особа (команда), що спрямовує і координує діяльність 

виконавців. Останні повинні йому в обов'язковому порядку підкорятися і в рамках, визначених 

повноваженнями, виконувати всі його вимоги. 

Керівник - особа, що визначає людям роботу в рамках даної йому влади. 

 
Сам керівник може брати на себе функції виконавця лише для того, щоб глибше 

розібратися в специфіці роботи і приймати більш обгрунтовані рішення. 

Кінцевим результатом діяльності керівника (керівництва) є генерування інформації, яка 

повинна бути доведена до виконавців та координування їх роботи. Цей результат закріплюється 

у відповідних документах (наказах, розпорядженнях, інструкціях, нормах, нормативах і т.д.). 

Керівник є персоніфікованим втіленням організації, і до її цілей і проблем він повинен 

ставитися, як до своїх власних. 

Вперше професійні керівники (управляючі) з'явилися в Англії в кінці XIX ст. До цього 

підприємствами (фабриками) керували самі власники, а на середньому і низовому рівнях 

безпосереднє управління робітниками і технологічними процесами здійснювали майстри 

(супервайзери). 

Сучасна науково-технічна революція докорінно змінила умови і характер виробничих, 

господарських і соціальних процесів. Вони стали настільки складними, що керівник вже не в 

змозі одноосібно управляти всім. Тому сьогодні він стає організатором самостійної роботи 

виконавців, часто об'єднаних в команди, членом якої є і він сам. Така робота представляється 

особливим видом творчої діяльності, причому в міру зростання складності об'єкта управління 

та рівня займаної посади вимоги до творчості підвищуються.  

Разом з тим не можна випускати з уваги і те, що керівникові, особливо великої організації, 

доводиться здійснювати протягом робочого дня до 

двохсот різних видів діяльності, оперативно 

переключатися з одного виду на інший, часто бувати в 

інших містах і країнах, спілкуватися з різними людьми - 

підлеглими, колегами, партнерами, політиками, 

громадськими діячами, акціонерами і до кожного з яких 

необхідно підібрати свій "ключик". Все це вимагає 

додаткових витрат фізичної та ментальної енергії, веде 

до психологічних перевантажень і стресів. 



Крім того, часто керівникам доводиться 

працювати по 10-12 і більше годин на добу і у 

зв'язку з високою відповідальністю за результати 

праці відчувати великі психологічні 

перевантаження. Все це відноситься до негативній 

стороні положення керівника. 

Відповідно до сучасних уявлень суть роботи 

керівника зводиться до виконання ряду функцій, що 

відображають її зміст. 

Функції керівника 

Стратегічна - постановка цілей організації, розробка 

стратегії досягнення мети і планування діяльності. 

У звичайних умовах вона вважається головною. 

Експертно-інноваційна (тісно пов'язана зі 

стратегічною) - спрямовує процес розробки і 

впровадження нових видів продукції та послуг, створює умови для організаційних перетворень, 

консультує підлеглих. 

Адміністративна – включає в себе цілий ряд підфункцій: 

- Контрольна (оцінка результатів діяльності, проведення її необхідною коригування): 

- Організаційна (розподіл повноважень, завдань, ресурсів, інструктування та ін.); 

- Напрямна (координація роботи виконавців); 

- Кадрова (підбір, розстановка, розвиток персоналу); 

- Стимулююча (переконання і натхнення працівників, їх заохочення і покарання). 

Комунікаційна - налагодження внутрішніх і зовнішніх зв'язків, проведення нарад, переговорів, 

прийом відвідувачів, відповіді на листи і телефонні дзвінки, поширення інформації, 

представництво і т.д. 

Соціальна - створення в організації сприятливого морально-псіхологічного клімату; підтримка 

існуючих норм поведінки та формування нових; допомога підлеглим у важку хвилину. Поява 

цієї функції обумовлено зростаючою роллю людського чинника в житті організації. 

Якщо функція управління не відповідає функції об'єкта, вона вважається невластивою і 

підлягає чи передачі іншому виконавцю, або скорочення. 

Якщо функція вже виконується іншим суб'єктом, то для даного суб'єкта вона 

є дублюючої, і її реалізація веде до зростання витрат, як і реалізація марною функції. 

Витрати на управління істотно збільшуються, якщо виконується шкідлива функція, яка, на 

відміну від марної, знижує працездатність об'єкта. 

Якості керівника 

Деякі дослідники називають більш 200 необхідних керівнику якостей. Ці якості більшість 

фахівців поділяє на три групи: професійні, особистісні та ділові. 

До професійних відносять якості, які характеризують будь-якого грамотного фахівця. 

Володіння ними є лише передумовою успішного виконання службових обов'язків. Такими 

якостями є: 

 Високий рівень освіти, виробничого досвіду, компетентності у відповідній професії; 

 Широта поглядів, ерудиція, глибоке знання не тільки своєї, а й суміжних сфер 

діяльності; 

 Прагнення до постійного самовдосконалення, критичного сприйняття і переосмислення 

навколишньої дійсності; 

 Пошук нових форм і методів роботи, допомогу оточуючим в оволодінні ними, їх 

навчання; 

 Вміння раціонально використовувати час, планувати свою роботу.  

Особистісні якості керівника мало чим повинні 

відрізнятися від якостей інших працівників, які бажають, 

щоб їх поважали і з ними рахувалися. Тут можна згадати: 

високі моральні стандарти; фізичне і психологічне здоров'я; 

внутрішню і зовнішню культуру; справедливість; чесність; 

чуйність; дбайливість, доброзичливість до людей; оптимізм; 

впевненість в собі. 



Але володіння ними - всього лише передумова успішного керівництва, бо керівником 

людину роблять не професійні або особистісні, а ділові якості, до числа яких необхідно 

віднести: 

 Вміння організувати свою роботу і раціонально використовувати обмежений і 

непоправний ресурс - час (час керівника представляє особливу цінність); 

 Вміння організувати діяльність підлеглих, забезпечити її всім необхідним, ставити і 

розподіляти завдання, координувати і контролювати їх виконання; 

 Честолюбство, високий рівень вимог, прагнення до незалежності, влади, лідерства в 

будь-яких обставин, сміливість, рішучість, напористість, волю, безкомпромісність; 

 Контактність, комунікабельність, вміння заручитися підтримкою підлеглих, переконати 

їх у правильності своєї точки зору (фахівці вважають, що 80% знань менеджера повинні 

складати знання про людину); 

 Ініціативність, оперативність у вирішенні проблем, здатність сконцентруватися на 

головному; 

 Вміння керувати собою, своєю поведінкою, стосунками з оточуючими; 

 Прагнення до перетворень, нововведень, готовність йти на ризик і захоплювати за собою 

підлеглих. 

Вимоги до якостей керівників неоднакові на різних рівнях управління. 

На низовому рівні понад усе цінуються рішучість, комунікабельність, деяка агресивність, 

виробничий досвід, компетентність у відповідних професіях, вміння надати допомогу 

виконавцям у оволодінні ними професійною майстерністю. 

На середньому рівні більшою мірою цінуються вміння спілкуватися, концептуальні 

навички, вміння організувати діяльність підлеглих і забезпечити її всім необхідним; ставити 

завдання і контролювати їх виконання. 

На вищому рівні головними якостями 

вважаються вміння стратегічно мислити, 

оцінювати ситуацію, ставити нові цілі, 

планувати, здійснювати перетворення, 

організовувати творчий процес підлеглих. 

Оскільки керівник будь-якого рівня не 

тільки організовує і спрямовує роботу 

співробітників, але при необхідності впливає 

на їх поведінку, в тому числі і позаслужбову, 

він повинен бути достатньо хорошим 

педагогом і психологом. 

Необхідно окремо сказати про специфіку 

прояви ділових якостей у жінок. Вони, як правило, інакше за чоловіків адаптуються на керівних 

посадах з наступних причин. По-перше, жінки менш психологічно стійкі, незалежні, сміливі, 

ніж чоловіки, гірше контролюють себе. По-друге, поєднують велику завантаженість на службі з 

домашніми, насамперед, з материнськими обов'язками. Тому вони частіше задовольняються 

середніми постами або керують невеликими організаціями (підрозділами) з простою 

структурою. 

У політиці жінки-керівники досягли великих успіхів (М. Тетчер, І. Ганді та інші).  

Необхідність наявності та переважання тих чи інших якостей у керівників різних рівнів 

обумовлена специфікою функцій менеджерів різного рівня.  

 

Домашнє завдання: 

Опрацювати викладений вище матеріал, написати конспект та вивчити його. Дати 

відповіді на наступні питання: 

1. Яку роль відіграє рівень освіти у керівника? Чи існує взаємозв'язок з рівнем освіти та 

рівнем займаної посади? 

2. Які негативні якості може мати керівник, які заважатимуть йому на займаній 

посаді?  

 

Усі виконані завдання, конспекти надсилати на електронну адресу gr.ev@ukr.net з 

підписом у темі листа «ПІБ, № групи, назва навчальної дисципліни та номер уроку». 

mailto:gr.ev@ukr.net

