
Види та типи лідерства/Рівні лідерства 

«Я буваю то лисицею, то левом. Увесь секрет управління 

полягає в тому, щоб знати, коли слід бути тим чи іншим»  

Наполеон Бонапарт 

 

 

За аналогією до встановлених складових лідерства (особистістю та процесної) 

констатуємо наявність двох основних видів лідерства:  

Індивідуальне лідерство: суб'єктом прояву лідерства виступає окрема 

особистість. Прояв може здійснюватися як безпосередньо щодо себе (саморозвиток 

особистості), так і щодо інших особистостей.  

Інституційне (або організаційне) лідерство: суб'єктом прояву лідерства виступає 

організація. Прояв може здійснюватися як безпосередньо щодо себе (саморозвиток 

організації), так і шодо інших організацій. 

 Такий підхід абсолютно корелюється з поділом будь-якої людської діяльності на 

два види: індивідуальну та соціально-групову. Отже, лідерство однієї особистості 

(стосовно власного життя чи діяльності групи) є індивідуальним. Відповідно, 

лідерство групи людей (щодо розвитку власної організації чи діяльності інших 

організацій) — організаційним. У першому випадку ми говоримо про лідера-

особистість, у другому — про лідера-організацію.  

Первинним у цьому «дуеті» є саме індивідуальне лідерство. Іншими словами, 

лідерство починається з особистості лідера, його сутності та цінностей. Саме «сила» 

останніх створює підґрунтя та є імпульсом для впливу як на власне життя і успіх, так і на 

життя та успіх інших людей чи організацій. Значення індивідуального лідерства для 

лідерства організаційного відзначають більшість дослідників цього феномену. Наведемо 

на підтвердження кілька цитат, які, з нашої точки зору, досить влучно засвідчують вище 

сказане: • «Хочеш змінити світ — почни з себе» (М. Ганді).  

• «Першочергове завдання лідера не має відношення до вміння керувати іншими 

людьми — передусім він повинен пізнати себе і навчитися управляти собою» (Я. 

Бояцис). 

 Зосереджуючи увагу на організаційному лідерстві, зазначимо, що останньому 

також присвячено багато праць.  П. Сенге у ракурсі власної теорії саморозвивальної 

організації формулює організаційне лідерство як «здатність певної спільноти визначати  



 

своє майбутнє та, перш за все, підтримувати процес необхідних для цього змін. 

Джерелом лідерства є здатність підтримувати творчу напругу й енергію, що виникає 

тоді, коли люди говорять правду і передають іншим своє представлення майбутнього та 

розуміння теперішнього». К. Бланшар, розкриваючи сутність організаційного лідерства, 

підкреслює, що лідерство «виникає на всіх рівнях організації». М. Ке де Врі, аналізуючи 

характеристики організацій-лідерів, стверджує, що такі організації «дуже чутливі до 

оточення. Згуртовані, з сильною культурою, спільним баченням світу та системою 

мислення. Є прихильниками розподіленого лідерства, заохочуючи лідерство на всіх 

рівнях організації. Підтримують постійні інновації, які є джерелом організаційного 

життя. Заохочують оптимістичний настрій співробітників. Продукують культуру 

навчання, реальності помилок, сприйняття різностороннього мислення та дій. 

Продукують наявність системної перспективи, формування синергетичного ефекту». 

Актуальність організаційного лідерства пояснюється потребою здійснення 

«трансформації організації» в умовах наявних сьогодні тенденцій і відповідно до потреб 

і викликів суспільного розвитку. Для визначення основних типів лідерства за основу 

візьмемо основні типи суспільної діяльності: політичну, державну, підприємницьку, 

громадську, освітню тощо (табл.). Констатуючи лідерство як фактор суспільного 

розвитку, деякі дослідники використовують також поняття суспільного лідерства, що, по 

суті, є об'єднанням політичного і державного лідерства. Питання політичного лідерства 

досліджуються вітчизняними науковцями (І. Гладуняк, Л. Гонюкова, М. Пірен, В. 

Ребкало та ін.) в аспекті аналізу системи політичної.  

Предлагаю дать определение понятию «тип Лидера». Понятие «тип» 

Кембриджский толковый онлайн словарь трактует как «личность, представляющую 

группу людей и имеющую качества, характерные для участников данной группы». Таким 

образом, под «типом Лидера» мы будем понимать «личность, обладающую 

определенными качествами, которые присущи Лидерам, входящим в данную группу» 

 

 



Розкриваючи сутність державного лідерства, науковці та практики у сфері 

державного управління використовують поняття «ефективне врядування». Я. Паства 

зазначений термін пояснює таким чином: «Ефективне врядування передовсім означає 

ефективну ідентифікацію учасників, стейкхолдєрів цього сучасного процесу, 

ідентифікацію їхніх інтересів, потім — дієве оцінювання цих інтересів, віднайдення 

ефективних способів гармонізувати ці інтереси, у кінці цього процесу — вироблення 

дієвих рішень». Г. Пітере висловлює таку точку зору на вказане поняття: «Врядування в 

розумінні скерування: це корінь від грецького слова "урядування", це те саме слово, що 

його вживають у значенні "спрямовувати човна". Етимологічно, як і практично, ми 

можемо думати про врядування як про завдання скеровувати економіку та суспільство за 

допомогою певних колективних важелів»   

  

До основних функцій, які виконують лідери в групах, насамперед належать новаторська, 
комунікативна, організаторська, координаційна, організаційна. 

Новаторська функція-означає, що лідер свідомо вносить нові, конструктивні ідеї 
функціонування й розвитку групи. Акумулюючи й генеруючи нові ідеї лідер формулює нові 

Тип суспільної 

діяльності  
Тип лідерства  Тип лідера-особистості  Тип лідера-

організації  

Політична  Політичне лідерство  Лідер-політик  Лідер-

політична 

організація  

Державна  Державне лідерство  Лідер-державний 

службовець  
Лідер-

державна 

установа  

Громадська  Громадське лідерство  Лідер-громадський діяч  Лідер-

громадська 

організація  

Підприємницька  Підприємницьке 

лідерство  
Лідер-підприємець  Лідер-

підприємниц

ство  

Освіта  Освітнє лідерство  Лідер-освітянин  Лідер-

освітня 

організація  



цілі й задачі, обґрунтовує пріоритети в розвитку групи, тактичні способи й методи їхнього 

досягення. 

Комунікативна функція-припускає відбиття всього спектра потреб і інтересів членів групи. 
Лідер — своєрідний акумулятор ідей і настроїв у групі, виразник інтересів і потреб 
групи, являє їх у взаєминах з іншими групами. 

Організаторська функція-логічно випливає з новаторської й комунікативної функцій. Щоб 
направляти й організовувати дії групи, лідер повинен мати організаторські якості, уміння 
завойовувати довіру членів групи, поєднувати їхні зусилля для досягнення певних 

цілей. 

Координаційна функція є продовженням організаторської й спрямована на координацію й 
узгодження дій всіх членів групи, а також практичних виконавських рішень 

Інтегративна функція спрямована на підтримку цілісності й стабільності групи. 

 

Дж. Барбер пропонував розрізняти типи лидерів, орієнтованих на:продуктивну 

діяльність, власні амбіції, прихильність і визнання з бокуоточуючих, а також на 

мінімальне виконання своїх лідерських обов’язків. Р.Такер поділяв їх на Консерваторів, 

Реформаторів і Революціонерів. 

  

Свого часу М.Грушевський, аналізуючи типові прояви аморальності в політиці, 

виявив тип політичних лідерів 

-утопістів, або безплідних мрійників,і лідерів; 

-циніків – безпринципних і позбавлених будь-яких ідеалів.  

 

Сучасний дослідник Л.Уманський на основі експериментальних досліджень, 

навпаки,зафіксував 4 типи позитивного лідерства, а саме:  

лідерів-Організаторів, 

лідерів-Ерудитів,  

лідерів-Генераторів емоційного настрою, 

лідерів-Майстрів. 

  

Лідерів також поділяють за критерієм масштабності на стратегів і тактиків 

(А.Джорж), тих, які здатні впливати на вузьке оточення, і спроможних вести за собою 

великі народні маси (У.Стоун), на “ділових” і “емоційних”, орієнтованих на досягнення 

чи на персонал. Досить відомою є типологізація лідерів за стилем поведінки: 

директивний, демократичний, колегіальний,ліберальний, наставницький, гнучкий, 

догматичний тощо. 

  

На думку М. Ке де Врі, у нашому світі є три типи лідерів: ті, хто встановлює 

правила; ті, хто їх виконує; і ті, хто їх порушує. Саме остання категорія, тобто 

лідери які виходять за межі існуючих правил, переглядають кожну проблему з її 

виникненням, досягають у своїй роботі видатних результатів 

 

 

 



А.Алекперов, «Формула лидерства»: 

«Лидер же, нацеленный на результат, рассматривает достижение цели как условие 

дальнейшего развития компании, возможность принести пользу людям. Успех компании 

он считает своим успехом, исходя из простой истины: чем более успешна компания, тем 

более успешен ее Лидер. Перед началом осуществления задуманного обязательно 

постарается найти ответы на следующие вопросы: какие результаты ожидаются от 

достижения цели, будут ли они способствовать дальнейшему позитивному развитию 

компании, хватит ли у компании ресурсов. Сделать это он сможет с использованием 

«анализа цели, ресурсов и результатов» или GRR – анализа – G (goal – цель), R 

(resources – ресурсы), R – (result – результат).  

Сущность данного анализа заключается в предоставлении Лидеру возможности понять 

целесообразность достижения цели, достаточно ли у компании ресурсов для ее 

осуществления и спрогнозировать итоговые результаты.  

GRR анализ предполагает рассмотрение следующих переменных:  

1. ЦЕЛЬ. Необходимо определить, какую пользу, товар либо услуга, полученные в 

результате достижения цели принесут потенциальным потребителям, обществу. В 

чем их инновационность и уникальность? Как достижение цели повлияет на дальнейшее 

развитие компании, какую выгоду принесет сотрудникам, акционерам?  

Следует обратить внимание на изучение емкости и конъюктуры рынка, проведение 

его сегментации и нахождение наиболее привлекательной для продукта рыночной ниши, 

попытаться спрогнозировать возможную прибыль. Работа над этим пунктом поможет 

Лидеру оценить целесообразность достижения поставленной цели.  

2. РЕСУРСЫ. В процессе анализа требуемых ресурсов следует обратить внимание на 

следующие пункты:  

• определить основные инвестиционные направления – разработка продукта, оплата 

труда сотрудникам, рекламная и маркетинговая поддержка и прочее;  

• финансы – будут ли использованы внутренние либо внешние ресурсы (банковские 

кредиты, различные займы и прочее);  

• организационная структура – соответствует ли она поставленной задаче, что, в случае 

необходимость, следует в ней изменить? Возможно, следует создать проектное 

подразделение для разработки нового продукта;  

• производственные мощности – достаточны ли они для выполнения поставленных задач, 

не требуют ли модернизации?  

• дополнительные ресурсы – что еще необходимо для успешного достижения цели? 

Например, сотрудничество с маркетинговыми агентствами с целью более детального 

анализа рынка. Анализируя потребность в ресурсах, Лидер сможет ответить на вопрос о 

готовности компании к реализации цели, что необходимо изменить, каковы общие 

затраты связанные с достижением цели.  

Также Лидер в обязательном порядке должен уделить внимание самому основному 

вопросу – с кем он будет работать над достижением цели? Какой квалификацией и 

опытом должны обладать необходимые сотрудники, какие разделять ценности.  

3. РЕЗУЛЬТАТЫ. Полученная информация поможет Лидеру спрогнозировать 

возможные результаты. Например, после достижения цели компания сможет:  

• внести свой позитивный вклад в развитие общества;  



• приобрести более широкую положительную известность, улучшить свой имидж;  

• получить необходимую для дальнейших инвестиций прибыль;  

• увеличить долю рынка;  

• повысить уровень оплаты труда сотрудников;  

• удовлетворить ожидания акционеров.  

Думаю, что Стив Джобс, работая над The Lisa, полностью посвятил себя достижению цели и, вероятно, 

не уделил достаточное внимание будущим результатам.  

Завершая данную главу напомню, что Лидеру для продуктивной работы, согласно теории обстоятельств 

Фреда Фидлера, следует обратить внимание на достаточный уровень собственных властных 

полномочий, структурированность задач и формирование доброжелательных отношений с 

последователями и сотрудниками.» 

 

Далі йдуть рівні лідерства за Д.Максвелом (див.презентацію) 

 

 

 


