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27.04.2022 

Група М-1 

Урок 24-25 

Тема: ЛІДЕРСТВО ТА ЕФЕКТИВНЕ УПРАВЛІННЯ 

Мета: визначити сутність поняття «лідерство». 

Лідерство не має конкретної визначеності для різних ситуацій нехай 

навіть одного характеру - господарського, військового або політичного. 

Можливо, цим пояснюється багатоаспектність самого лідерства, наявність 

різних підходів до його аналізу, а також той ореол загадковості, який оточує 

сам феномен лідерства. 

Людина з моменту свого народження прагне бути першою. Це бажання 

у неї в крові, і, як запевняють психологи, воно має свій глибинний зміст. Бути 

першим - значить бути лідером, кращим, виділитись з-поміж інших. 

Лідер - це перш за все груповий феномен. Усюди, де збираються разом 

більше двох людей, виникає проблема, хто буде управляти, керувати у 

стосунках. В процесі формування групи деякі її учасники починають грати 

активнішу роль, ніж інші, їм надають перевагу, до їх слів прислухаються з 

великою повагою, і вони набувають домінуюче положення серед таких самих 

як вони. Таким шляхом відбувається розподіл учасників групи на тих, хто веде 

за собою, і тих, хто їх наслідує, тобто на лідерів і послідовників. 

Термін лідер («leader», англ.) є багатозначним і перекладається як той, 

хто веде за собою, йде попереду, показує шлях. Його можна представити у 

таких ракурсах: 

− це член групи, за яким вона визнає право приймати рішення в значущих 

для неї ситуаціях; 

− це індивід, який має мету, здатний виконувати центральну роль в 

організації спільної діяльності і регулюванні взаємостосунків у групі; 

− це авторитетна особа, яка уміє впливати на людей, сміливо бере на себе 

відповідальність і вірить в успіх; 
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− це людина, яка навчилася управляти собою, контролювати свої думки, 

слова, емоції і вчинки та передавати їх іншим для наслідування; 

− це особистість, яка наділена визначеними якостями, вміннями, 

навичками та якій вірять, довіряють і яку люблять; 

− це яскравий харизматик, якого сприймають, оцінюють як обдаровану 

особливими внутрішніми та зовнішніми рисами індивідуальність, здатну 

утримувати на собі інтерес, захоплювати, ефективно впливати на інших. 

Лідер не може з'явитися сам по собі. Природно, що історія концентрації 

лідерства в кожній групі протікає по-різному. Можна намітити основні 

відправні точки і події росту й функціонування групи, а також ті значимі 

характеристики її членів, які сприяють появі лідера як такого: 

− «один посеред нас». Лідер цього типу особливо не виділяється серед 

членів групи, він не є «прибульцем». Вивчення ділових біографій успішних 

лідерів показує, що такий лідер володіє певними загальними 

характеристиками, які властиві усім членам групи. Він сприймається як 

«перший серед рівних» в певній сфері, це той, що є найбільш «везучий» або 

такий, що випадково виявився на керівній посаді. В цілому ж він, на думку 

групи, живе життям групи, разом з нею радіє і сумує, приймає правильні 

рішення і робить помилки як і усі інші члени колективу; 

− «кращий з нас». Лідер, що належить до цього типу, виділяється з групи 

за багатьма (діловими, моральними, комунікаційними, професійними та 

іншими) параметрами і в цілому сприймається як зразок для наслідування, 

оскільки у більшості випадків виглядає краще за інших; 

− «гарна людина». Лідер такого типу сприймається і цінується як реальне 

втілення хороших моральних якостей: чесності, порядності, справедливості, 

доброзичливості, уважності до інших, готовності прийти на допомогу, тобто є 

носієм гуманних рис та якостей особистості; 

− «слуга групи». Такий лідер завжди прагне виступати в ролі виразника 

інтересів своїх прибічників і групи в цілому, орієнтується на їх думку і діє від 
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їх імені, користується авторитетом і довірою групи. Щоб залишатися лідером, 

він повинен приймати, або робити вигляд, що «живе групою», приймає 

традиції, норми і цілі групи та допомагає їй в досягненні цілей. Якщо ж такий 

лідер не справляється з функцією представництва групи в зовнішньому 

середовищі, не зможе «говорити від імені усіх», то група висуне нового лідера; 

− «головний лідер». В процесі кількісного росту, збільшення числа 

функцій і конкретизації групових цілей розвивається ієрархія за мірою впливу 

серед членів групи. Створюються об'єктивні умови для висунення типу 

«верховного», рангового лідера. Проте, це не відноситься до великих і 

складних груп, де можуть виникати багато лідерів; 

− «впливовий лідер». Потреба у впливовій людині особливо гостро 

відчувається групою в тих випадках, коли на шляху до досягнення групових 

цілей виникає яка-небудь перешкода або щось загрожує групі ззовні, тобто 

коли складається критична ситуація. Аналіз виникнення лідерів показує, що 

вони з'являються саме в складних, критичних ситуаціях, коли потрібні миттєві 

і важливі зміни. Якщо в такій ситуації який-небудь індивід зуміє забезпечити 

досягнення цілей або безпеку групи через свої особові характеристики, тоді 

він найімовірніше стане лідером цієї групи. Таким чином, міра небезпеки або 

труднощі подолання перешкод, з якими стикається група, обумовлює не лише 

факт виникнення лідерства, але також об'єм і форми його поширення. В 

найбільш критичних ситуаціях лідерство фокусується, зосереджується в одних 

руках; 

− «лідер-новачок». Новий лідер може з'явитися як результат 

адміністративних дій, призначень на посаду, і швидше за все в той період, коли 

старий лідер не відповідає своєму керівному положенню як стратег, експерт, 

планувальник, адміністратор. Сприятливі обставини для висунення нового 

лідера можуть виникнути не лише коли хтось проявив невміння чи під 

впливом зовнішньої загрози, але й внаслідок внутрішніх групових конфліктів. 
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Сприйняття лідера окремими членами групи можуть не співпадати або 

накладатись один на одного. Так, один співробітник може оцінювати лідера як 

«одного посеред нас», інші сприймають його одночасно і як «кращого з нас», 

і як «слугу групи», «важливого лідера». Для усіх цих характеристик властиво 

одне - усі зазначені вище лідери відіграють головну роль в організації 

загальної справи, в побудові взаємин у конкретній групі. 

Управлінська діяльність не може функціонувати без лідера, адже саме 

він відіграє значну роль у досягненні ефективності цього процесу. Залежно від 

висування і сприйняття лідера групою можна виділити різні типи лідерів. 

Одночасно є можливим здійснити наступну класифікацію лідерів 

відповідно до особливостей їх діяльності: 

За змістом діяльності: 

а) лідер-«творець» ситуації, не лише створює, але у більшості 

випадків її вирішує; 

б) лідер-«виконавець», тобто пристосуванець, що чуйно уловлює 

групові настрої після того, як ситуація створена. 

За стилем керівництва: 

а) авторитарний лідер, що орієнтується на себе; 

б) демократичний, що орієнтується на групу. 

За характером діяльності: 

а) лідер ситуаційний, тобто той, що уміє створювати і вирішувати 

певні, схожі ситуації; 

б) універсальний, який справляється з обов’язками організатора в 

різних ситуаціях, не схожих одну на одну. 

У групах людей розрізняють «формальне» і «неформальне» лідерство.  

Формальне лідерство - це процес впливу на людей з позиції займаної 

посади, пов’язаний зі встановленням правил та має на увазі функціональні 

стосунки. 
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Неформальне лідерство - процес впливу на людей за допомогою своїх 

здібностей, вміння чи інших ресурсів і виникає на основі особистих взаємин 

учасників. Як відчути різницю між тими, кого лідерами зробила посада, і тими, 

кого називають лідерами через їхню сутність і поведінку? Існують Лідери з 

великої літери і лідери з маленької літери.  

Яке призвання справжнього лідера групи? Дослідники проблем 

керівництва і лідерства в трудових колективах наголошують на особливому 

значенні лідера для групи та розкриває основні його функції, які властиві для 

формального і неформального лідера і обумовлені особливостями цієї групи: 

1. Лідер є політиком. Це важлива функція, де лідер визначає лінію 

поведінки групи, групові цілі, методи їх досягнення. Існує три джерела 

досягнення цього: 

− Вказівка «згори», що отримується групою від керівництва 

відповідно до субординації. Проте лідери нижчого рівня 

залучаються в якості консультантів, з правом дорадчого голосу. 

− Вказівка «знизу», тобто рішення самої групи. Хоча цілі і засоби 

визначені знизу, проте лідер несе відповідальність за їх реалізацію, 

оскільки він, будучи членом групи, також залучений до 

вироблення цих завдань і методів. 

− Вказівка самого лідера (за умови, що він має автономію в 

ухваленні рішень і група йому довіряє). 

2. Лідер є адміністратором. Найбільш очевидною для лідера є роль 

верховного координатора діяльності групи. Незалежно від того, чи сам він 

розробляє основні напрями діяльності групи, чи вони пропонуються йому 

згори, в коло його відповідальності незмінно входить функція спостереження 

за виконанням. Причому суть адміністративної функції полягає не в 

самостійному виконанні роботи, а в делегуванні її іншим членам групи - 

перекладенні частини відповідальності і повноважень на інших. Численні 
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функції лідера отримують інтеграцію в усеосяжній ролі «батька» для членів 

групи. 

3. Лідер є стратегом. Лідер часто виконує обов’язки розробника методів 

і засобів, за допомогою яких група досягає цілей. Ця функція може включати 

як визначення безпосередніх кроків, так і розробку довгострокових планів 

діяльності. Часто лідер визначає загальну стратегію, план дій, він один знає 

подальші шляхи, усі інші члени групи знайомі лише з окремими, не 

пов’язаними між собою частинами плану. 

4. Лідер є експертом. Лідер часто є тією особою, до якої звертаються як 

до джерела достовірної інформації або кваліфікованого фахівця. Безумовно, 

при розподілі функцій у великих групах лідери (керівники організацій) 

звертаються до послуг різних заступників, фахівців і консультантів. В цьому 

випадку сам вибір цих експертів другого ступеня наочно характеризує 

здібності самого керівника. 

Майже в усіх випадках, коли члени групи залежать від людини, технічні 

знання і кваліфікація якої потрібні для здійснення групових цілей, навколо цієї 

особи відбувається поляризація влади, яку вона може використовувати для 

зміцнення своєї ролі лідера. 

5. Лідер є представником. Лідер є офіційною особою групи, яка виступає 

в зовнішньому середовищі від імені колективу. Тому учасникам групи не 

байдуже, хто і як їх представлятиме. Лідер в цьому випадку представляє собою 

усіх членів групи, їх колективний розум, волю, емоції, трансформує 

інформацію, яка виходить з групи і отримана для групи. 

6. Лідер є регулятором. Лідер здійснює функцію регулювання 

міжособистісних і ділових, офіційних стосунків усередині групи і здійснює 

свій вплив через комунікативну мережу, яка може мати різний вигляд. У 

деяких групах уся інформація проходить через лідера, іноді існують в групі 

наближені до лідера люди, які замикають на собі цю мережу. 
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7. Лідер є розподільником. Тут лідер виступає як третейський суддя і 

миротворець. Особливо важливою обставиною регулювання групових 

відносин є система заохочень і покарань, яку лідер застосовує для контролю 

та корегування діяльності учасників групи. Ця функція пред’являє високі 

вимоги до особистих якостей лідера, його відчуття справедливості і особливо 

в групах, де більша увага приділяється не матеріальному, а моральному 

чиннику. Лідер повинен знати індивідуальну мотивацію діяльності кожного 

члена групи, порівнювати силу дії заохочувальних і пенітенціарних заходів до 

кожного з учасників групи. Окрім адміністративного регулювання діяльності 

членів і застосування офіційних заходів заохочення, лідер може уміло 

застосовувати неформальні соціальні санкції, які зазвичай складаються в 

малих групах. Неформальні санкції — це прийоми, за допомогою яких люди, 

що знають близько один одного, виражають повагу тим, чия поведінка 

відповідає їх очікуванням, і проявляють невдоволення тими, хто не 

виправдовує їх надій. 

В цілому повноцінне лідерство дозволяє управляти людьми без їх опору 

і невдоволення, формального контролю, страху і покарань. 

8. Лідер є прикладом. Лідер у більшості випадків служить джерелом 

цінностей і норм, що становлять груповий світогляд. У деяких групах лідер 

може служити моделлю поведінки для інших членів групи, тобто 

забезпечувати їх наочною вказівкою щодо того, ким вони мають бути і що 

вони повинні робити. Істинний лідер — це фокус усіх позитивних емоцій 

членів групи, ідеальний об’єкт ідентифікації і почуття відданості. 

9. Лідер є символом. Групи з високою мірою згуртованості прагнуть 

не лише до внутрішніх, але і зовнішніх відмінностей від інших індивідуумів. 

Члени таких груп застосовують різні відмінності в одязі, поведінці, стилі 

діяльності. Лідери, будучи ядром таких груп, починають виконувати функцію 

символів: їх імена привласнюють усьому руху, розглядаючи свою справу як 
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продовження особи лідера (наприклад різних наукових шкіл, течій, манерності 

тощо). 

10. Лідер є відповідальною особою. Нерідко лідер відіграє важливу роль 

для членів групи в звільненні їх від відповідальності за особисті рішення і дії, 

якої вони хотіли б уникнути. Улюблені вирази лідерів: «усі претензії - до 

мене», «дійте за моїми наказами», «передайте, що я наказав» відносяться саме 

до цієї функції. Таким чином, у відповідь на відданість послідовника лідер 

бере на себе обов’язок приймати за нього рішення. Причому, спостерігається 

ситуація, що послідовники досить охоче передають свою свободу дій лідерам. 

Перераховані функції лідерів мають неоднакове значення стосовно 

різних типів груп. 

 

Завдання до уроку 

Ролі лідера в групі 

https://learningapps.org/display?v=pqdtj3m9a21 

 

https://learningapps.org/display?v=pqdtj3m9a21

