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Матеріал уроку: 

Марвін Бауер, один із засновників компанії і її директор у 1950-1967 роках, писав, що 
найпопулярніше визначення лідера звучить приблизно таким чином: лідер - це людина, 
яка ставить перед собою мету та придатна залучити інших до її досягнення. Будь-хто, хто 
хоче стати лідером, повинен володіти певними якостями та рисами характеру [24]. Але 
якщо те, що дано природою, змінити важко, то якості мають більше спільного з 
навичками, і тому набути їх легше. На його думку, основними якостями лідера мають 
бути: 

Чесність. Спеціалісти з лідерства зазначають, що чесність - найважливіша риса 
керівника. Правду варто говорити тому, що це простіше. Якщо Ви завжди говорите 
правду, Вам не треба запам'ятовувати всі свої слова. Чесність у всьому - хороший спосіб 
завоювати довіру всередині організації і за її межами. 

Стриманість та безпосередність. Людина зарозуміла, самолюбива не може бути 
менеджером за визначенням. Стриманість і неформальність можна проявляти по-
різному, але дійсні лідери думають не про себе, а про компанію. 

Вміння слухати. Якщо людину не вислухати, то наступного разу вона не захоче 
говорити. 

Сприйнятливість. Керівник, який стає самовпевненим та самодостатнім, втрачає 
сприйнятливість. Сприйнятливий керівник краще поінформований, у нього 
продуктивніші стосунки з колегами та підлеглими. 

Уміння увійти у стан іншого. Для того, щоб переконувати інших, необхідно знати, 
що вони думають. Керівник повинен розвивати в собі здатність відчувати, що 
відбувається з підлеглими. 

Ініціативність. Відомо, що ієрархічні системи пригнічують ініціативу, особливо на 
нижчих рівнях. Але в компаніях, які будуються на лідерстві, люди значно більше 
мотивовані за результатами власної праці, відчуттями, що вони роблять внесок у 
розвиток компанії, що їх адекватно оцінюють та поважають. 

Еберхард фон Льонайзен, використовуючи для визначення досвід роботи з лідерами 
найбільш успішних корпорацій, говорить про наступні якості як ключові для розуміння 
лідерства: 

Відчуття перспективи - у лідерів дуже розвинуто це відчуття, що має на увазі 
бачення того, до чого необхідно прагнути, в якому напрямі рухатися, або, хоча б в 
принципі, як досягнути ціпі. 

Пристрасність - емоційна захопленість, емпатія. Лідери впевнені у правильності 
власних цілей і здатні заражати цією впевненістю не лише своїх співробітників а й 
споживачів та інвесторів. 



Впевненість - вміння добитися свого, впливати на людей і, керуючи ними, знаходити 
єдине вірне співвідношення між наказами та впевненням. Лідерство настільки ж 
залежить від здатності мотивувати співробітників, як і від вміння наказувати. У житті 
будь-якої компанії бувають моменти, коли без наказу і вертикального контролю не 
обійтися. Але лідерство, яке засноване на мотивації співробітників та стимулюванні 
ініціативи знизу, як правило, здійснює більш тривалий позитивний ефект. 

Наполегливість - ніколи не здаватися, у випадку невдачі здійснювати нові спроби. 
Багато відомих лідерів переживало різного роду труднощі на тому чи іншому етапі 
власної кар'єри, але успіх в кінці кінців їм принесла здатність відновлюватися та ставати 
на ноги після поразки. У більшості найбільш успішних компаній було немало проблем 
на початковому етапі їх діяльності, і із кожної кризи вони виходили лише завдячуючи 
наполегливості власних лідерів. 

Терпіння - вміння чекати сприятливого моменту, продумувати всі наступні кроки. Ця 
здатність особливо важлива при побудові нового бізнесу або управлінні швидко 
зростаючою компанією, коли необхідно обрати правильну стратегію захоплення ринку. 
Досвід свідчить, що не завжди вдається добитись мети за допомогою масштабних 
одночасних інвестицій, і найкращою стратегією для підприємства може стати ретельна 
підготовка та пілотне тестування нової бізнес-концепції. 

Питання для контролю: 

1. Які якості ви в собі бажали в розвивати і чому? 
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Вправи, завдання 

Хід роботи: 

1. Розглянути ситуацію та дати власне вирішення проблеми 

2. Зробити висновок 

Ситуація. 

Ви — адміністратор мережі супермаркетів "Яблучко". Ваші супермаркети працюють 

дуже добре: виконують план продажу товарів (іноді навіть перевиконують), не виникає 

проблем у колективі, е гарні відгуки від постачальників та покупців. Лише один із 

супермаркетів постійно не виконує поставлені завдання, спостерігається велика плинність 

кадрів, зменшується обсяг продажу, надходять скарги щодо обслуговування покупців. 

Потрібно виявити основні проблеми у діяльності супермаркету, запропонувати заходи щодо 

їх розв'язання, а також проаналізувати й оцінити наслідки цих рішень. 



Виберіть із запропонованих рішень п'ять варіантів і розташуйте їх за пріоритетами. 
Вибір обґрунтуйте: 

Таблиця 1. Альтернативні варіанти розв'язання проблем у діяльності супермаркету 

Заходи 
Оцінка 

заходів 

1. Закрити супермаркет, а приміщення здати в оренду 
 

2. Звільнити головного менеджера і найняти молодого спеціаліста 
 

3. Перевести більш досвідченого менеджера з іншого супермаркету, який 

належить вам  

4. Виявити в супермаркеті працівників-ініціаторів будь-яких сумнівних 

заходів і звільнити їх  

5. Поставити питання про стан дисципліни і ставлення до праці в 

супермаркеті на загальних зборах  

6. Поліпшити систему матеріального та морального заохочення, виділити 

додатковий преміальний фонд  

7. Провести заходи, спрямовані на реорганізацію внутрішнього середовища 
 

8. Провести для колективу супермаркету семінар з органіації праці й 

управління персоналом  

9. Направити менеджера супермаркету на курси підвищення кваліфікації 

керуючих кадрів  

10. Збільшити витрати на рекламу саме цього супермаркету 
 

11. Ввести накопичувальні дисконтні картки для постійних покупців 
 

12. Здійснити низку рекламних акцій товарів, які можна придбати в цьому 

супермаркеті  

13. Обладнати місце для паркування автомобілів клієнтів біля 
супермаркету 
 

 

 

 

 

 

 

 

Домашнє завдання: 



Опрацювати матеріал, написати конспект, дати відповіді на контрольні запитання, виконати 

практичну роботу 

 

 

Інформацію надсилати на адресу e-mail  anylesik@gmail.com 
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