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Тема:   Рівні керівництва. Типи керівників.  

Мета: ознайомитися з рівнями керівництва в структурі управління підприємством; 

визначити типи керівників та стилі їх управління.   

Найбільш прийнятий спосіб опису рівнів управління полягає у виділенні керівників 

(керуючих) низової ланки чи операційних керуючих, керівників (керуючих) середньої ланки і 

керівників (керуючих) вищої ланки. 

  

Керівники низової ланки. Молодші начальники, яких також називають керівниками 

першої (низової) ланки чи операційними керівниками - це організаційний рівень, що 

знаходиться безпосередньо над робочими й іншими працівниками (не керуючими). Молодші 

начальники в основному здійснюють контроль за виконанням виробничих завдань для 

безупинного забезпечення безпосередньою інформацією про правильність виконання цих 

завдань. Керівники цієї ланки часто відповідають за безпосереднє використання виділених їм 

ресурсів, таких як сировина й устаткування. Типовою назвою посади на даному рівні є майстер, 

майстер зміни, сержант, завідувач відділом, старша медсестра, завідувач кафедрою в 

університеті. Велика частина керівників взагалі - це керівники низової ланки. Більшість людей 

починають свою управлінську кар´єру в цій якості. 

Керівники середньої ланки. Робота молодших начальників координується і 

контролюється керівниками середньої ланки. За останні десятиліття середня ланка управління 

значно виросла і по своїй чисельності, і по своїй значимості. 

В основному керівники середньої ланки є буфером між керівниками вищої і низової 

ланок. Вони готують інформацію для рішень, прийнятих керівниками вищої ланки, і передають 

ці рішення звичайно після їхньої трансформації у технологічно зручній формі у вигляді 

специфікацій і конкретних завдань низовим лінійним керівникам.  

Керівники вищої ланки. Вищий організаційний рівень - керівництво вищої ланки - 

найменш чисельний. Навіть у самих великих організаціях керівників вищої ланки - усього 

кілька людей. Типові посади керівників вищої ланки в бізнесі - це голова Ради, президент, віце-

президент корпорації і казначей корпорації. В армії їх можна зіставити з генералами, у 

середовищі державних діячів - з міністрами, а в університеті - з ректорами. 

Керівники вищої ланки відповідають за прийняття найважливіших рішень для організації 

в цілому чи для основної частини організації. Сильні керівники вищої ланки накладають 

відбиток своєї особистості на весь вигляд організації.  
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Кожен керівник відрізняється своєю індивідуальністю, тобто наявними у нього діловими, 

моральними, соціальними та психологічними якостями. З цих позицій розрізняють три типи 

керівників: автократичний, демократичний та 

ліберальний.  

Авторитарний тип керівника. Керівник 

авторитарного типу прагне підпорядкувати весь 

колектив своїй волі, не виносить заперечень і не 

прислуховується до думки інших, часто втручається в 

роботу підлеглих і жорстоко контролює їх дії, вимагає 

пунктуального виконання своїх вказівок. Наради 

проводить лише для дотримання формальності, 

оскільки рішення у нього підготовлені заздалегідь. 

Критики і своїх помилок не визнає, однак сам любить 

покритикувати. Дотримується думки, що 

адміністративні стягнення - найкращий засіб 

впливу на підлеглих з метою досягнення високих 

показників праці. Працює багато, примушує 

працювати і інших, втому числі позаурочний час. 

Нікому не дозволяє «сісти собі на шию», однак 

вимагає від підлеглих все, що вважає за потрібне. 

Демократичний тип керівника на відміну 

від автократа прагне до надання підлеглим, 

самостійності відповідно до їх кваліфікації, і 

функцій, які вони виконують, залучає їх до таких 

видів діяльності, як визначення цілей оцінка 

роботи /підготовка та прийняття рішень, створює 

необхідні для виконання роботи передумови і 

справедливо оцінює їх зусилля, з повагою ставиться до людей і турбується про них. 

Ліберальний тип керівника відрізняється відсутністю розмаху в діяльності, 

безініціативністю і постійним очікуванням вказівок зверху, небажанням приймати на себе 

відповідальність за рішення і їх наслідки. Керівник - ліберал мало втрачається у справи 

підлеглих І не виявляє достатньої активності, виступає в основному в ролі посередника у 

взаємовідносинах з іншими колективами. Як правило, він дуже обмежений, можливо, через 

свою невпевненість у власній компетентності, а отже, і в становищі, яке він займає в службовій 

ієрархії. 

 

Домашнє завдання: 

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

наступне завдання: 

Зробити порівняльну таблицю  

«Позитивні та негативні якості типів керівників» 

 

Тип керівника Позитивні сторони Негативні сторони 

Авторитарний   

Демократичний   

Ліберальний   

 

Шановні учні! Звертаю Вашу увагу, наступний урок буде останнім у вивченні курсу 

«Основи підприємницької та управлінської діяльності». Буде проведена підсумкова 

контрольна робота та залік з навчальної дисципліни. Прошу учнів, які ще не 

надіслали всі виконані завдання, які були задані протягом вивчення курсу, 

якнайшвидше їх надіслати для отримання позитивної оцінки на заліку! 

 

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». 
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