


“Я буваю то лисицею, то 
левом. Увесь секрет 
управління полягає в тому, 
щоб знати, коли слід бути тим 
чи іншим” 

 

Наполеон Бонапарт 



Індивідуальне лідерство – це 

лідерство однієї особистості 

(стосовно власного життя чи 

діяльності групи) 

Організаційне лідерство – це 

лідерство групи людей (щодо розвитку 

власної організації чи діяльності 

інших організацій) 



Тип лідера - це  особистість 

наділена певними якостями, 

які притаманні Лідерам, що 

входять у дану групу. 



ТИПИ ЛІДЕРСТВА  
(за Калашніковою С.А.) 

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-

підприємницство 

Освіта Освітнє лідерство Лідер-освітянин Лідер-освітня 

організація 



ФУНКЦІЇ ЛІДЕРСТВА 

Новаторська функція - лідер свідомо 

вносить нові, конструктивні ідеї 

функціонування й розвитку групи.  

Комунікативна функція - лідер 

своєрідний акумулятор ідей і настроїв у 

групі, виразник інтересів і потреб групи, 

проявляє їх у взаєминах з іншими 

групами. 



ФУНКЦІЇ ЛІДЕРСТВА 
Організаторська функція - лідер повинен 

мати організаторські якості, уміння 
завойовувати довіру членів групи, 
поєднувати їхні зусилля для досягнення 
певних цілей. 

Координаційна функція - спрямована на 
координацію й узгодження дій всіх членів 
групи, а також практичних виконавських 
рішень. 

Інтегративна функція - спрямована на 
підтримку цілісності й стабільності групи. 

 



ТИПИ ЛІДЕРІВ (за Е. де Боне) 

РОЛЬ ХАРАКТЕРИСТИКА 

Ті, що ведуть за 

собою 

Найбільш хаотичний тип. До нього належать ті, які люблять 

приймати рішення самостійно, під особисту 

відповідальність. Лідерство – їх природний стан. Проте це 

лідери не від народження, лідерські якості приходять до них 

з досвідом. 

Організатори груп Вирізняє знання психології своїх послідовників. Краще за 

все підходять для управління людьми в малих групах. 

Виконавці Найраціональніший тип лідера. Йому притаманні енергійна 

діяльність, особистий приклад, цілеспрямованість, уміння 

долати бар’єри, створювати згуртований колектив.  

Дипломати Легко контактують зі співробітниками, можуть відстоювати 

власну думку, використовують діалоги й уміють вирішувати 

проблеми один на один. 



РОЛЬ ХАРАКТЕРИСТИКА 

Генератор ідей Орієнтація на нові завдання, сприяння передовому, інтуїція, синтез 

знань, самокритичність 

Синтезатори Уміють виділити головне з дуже великого обсягу інформації, що дає 

їм змогу відкрити щось нове 

Роз’яснювачі Доступно пояснюють послідовникам сутність навіть 

найзаплутанішої ситуації 

Реактори Активно й розумно-критично реагують на ідеї інших, що дозволяє 

їм ставати відданими послідовниками 

Комунікатори Вирізняє високий рівень комунікабельності, уміння слухати людей 

Дослідники Уміють отримувати й обробляти інформацію, зіставляти й 

аналізувати факти, проводити експерименти 

Слідопити Ідуть в одному напрямку. Їм достатньо постановки завдання, а вони 

самі обирають методи 

Хранителі 

інформації 

Уміють збирати інформацію, знають, де її взяти і як використати 

Організатори Керівники з талантом практичної організації виробництва й 

управління персоналом 



АНАЛІЗ ЦІЛЕЙ, РЕСУРСІВ ТА 

РЕЗУЛЬТАТІВ  
 

GRR – аналіз 

G – (“ goal” – ціль); 

R – (“resources” – ресурси); 

R – (“result” – результат). 



5 РІВНІВ ЛІДЕРСТВА 
 (Дж. Максвелл) 



I р. СТАТУС 

Права. 

Люди йдуть за лідером у силу 

обов'язків. 
 

Примітка. Вплив обмежений рамками посадових 

обов'язків. Чим довше ви затримуєтеся на цьому 

рівні, тим вище плинність в колективі, а бойовий 

настрій - нижче. 



II р. СХВАЛЕННЯ 
 

Взаємовідносини.  
Люди йдуть за лідером в силу 
свого бажання. 
 

Примітка. Вплив виходить за рамки посадового 
авторитету. Досягнення цього рівня створює 
можливість для цікавої, захоплюючої роботи. 
 

Увага! 

Якщо ви надто довго затримуєтеся на цьому рівні, це 
може викликати занепокоєння і тривогу у найбільш 
вмотивованих людях. 

 



III р. ПРОДУКТИВНІСТЬ 
 

Результати. 
Люди йдуть за лідером завдяки 
його внеску в діяльність 
організації. 
 

 

Примітка. На цьому рівні успіх організації відчуває 
більшість її членів. Людям подобаєтесь і ви самі, і 
ваша діяльність на благо всієї організації. Проблеми 
вирішуються з мінімальним затратами сил і коштів, 
завдяки єдності дій. 
 

 



IV р. НАСТАВНИЦТВО 
 

Відтворення.  

Люди йдуть за лідером завдяки 
тому, що він для них зробив. 
 
Примітка. На цьому рівні відбувається кількісний і 
якісний розвиток організації. Ваші зусилля по вихованню 
нових лідерів – гарантія постійного росту та розвитку 
організації та її членів. Намагайтеся зробити все 
можливе, для того, щоб досягти цього рівня і 
залишитися на ньому. 



V р. ОСОБИСТІСТЬ 

Повага.  

Люди йдуть за лідером у силу 
того, ким він є, і що 
представляє. 
 

Примітка. Цього рівня досягають лише одиниці серед 
лідерів, багато років сприяючи зростанню своїх 
організацій і особистісному зростанню їх членів. Ті, що 
досягли цього рівня входять до історії, а їх вплив 
простягається за межі життєвого шляху цих людей. 


