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ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

В умовах формування сучасної України, де здійснюється 

складний, суперечливий процес розвитку державності, пошуку 

адекватних способів розвитку громадських інститутів та 

підвищення ефективності функціонування комерційних 

структур, найважливішим завданням є вдосконалення процесів 

управління на всіх рівнях. В умовах світової фінансової та 

економічної кризи головні надії покладаються на лідерів, 

визнаних основними суб'єктами організаційних змін та носіями 

нової організаційної культури.  

Будь-яка організація надає велике значення лідерству через 

необхідність вибирати і висувати на керівні позиції індивідуумів, 

що найбільш підходять для управлінських функцій. Лідерство – 

одне з тих явищ, які цікаві практично кожній людині. Вчені 

вивчають закономірності, що визначають процеси розвитку та 

здійснення лідерства, а також умови та фактори підвищення його 

ефективності. Фахівці в галузі підбору персоналу та психологи-

практики розробляють інструменти для виявлення потенційних 

лідерів та технології для розвитку лідерських якостей та вмінь. 

Люди, які прагнуть лідерства, намагаються знайти способи, що 

дозволяють їм максимально швидко досягти успіху і зайняти 

лідерські позиції. Люди, які йдуть за лідером, хочуть зрозуміти 

не тільки, що змушує їх підкорятися його владі, а й як вони 

можуть впливати на його дії. При цьому будь-яка людина 

виявляється так чи інакше залучена до відносин "лідер - 

послідовники" у всіх сферах свого життя. Включаючись у 

політичні, економічні, культурні процеси, людина обов'язково 

стикається з проблемами лідерства. 

Знання фактів та закономірностей розвитку лідера, ролі 

лідерства у вирішенні завдань, що виникають на різних рівнях 

соціуму, проблем лідерства та шляхів їх вирішення необхідно не 

лише фахівцям у галузі менеджменту, управління персоналом, 

соціальної психології та педагогіки, психології управління та 

організаційної психології, а й представникам інших професій. 
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Метою вивчення дисципліни є формування у здобувачів 

системи професійної компетентності (знань, прикладних вмінь та 

навичок) щодо використання принципів, типів, інструментів 

лідерства для забезпечення ефективної діяльності організації, а 

також вивчення індивідуально-психологічних характеристик 

особистості, її мотивації,  можливість ідентифікувати, розуміти 

та прогнозувати людську поведінку в процесі трудової 

діяльності; сприяння формуванню, розвитку і вдосконаленню 

лідерських якостей студента. 

     Основними завданнями курсу «Лідерство» є теоретична 

підготовка студентів із таких питань: теоретична та практична 

підготовка здобувачів з питань обґрунтування методологічних 

принципів, підходів формування лідерського мислення, вивчення 

основних категорій лідерства; засвоєння сучасних технологій 

реалізації лідерства; оволодіння методикою лідерських підходів 

для прийняття ефективних рішень за умов мінливого 

навколишнього середовища та прогнозування параметрів 

конкретних ситуацій; набуття навичок формування лідерських 

якостей, формування ефективних команд та управління ними; 

вироблення умінь щодо реалізації сучасних психологічних 

методів та інструментів побудови ефективних комунікацій в 

організаціях. 

У результаті вивчення дисципліни та виконання практичних 

завдань студенти набудуть наступних компетенцій: 

Здатність до застосовування концептуальних і базових знань, 

розуміння предметної області і професії менеджера. 

Здатність працювати в команді та налагоджувати 

міжособистісну взаємодію при вирішенні професійних завдань. 

Здатність створювати та організовувати ефективні комунікації 

в процесі управління. 

Здатність формувати та демонструвати лідерські якості та 

поведінкові навички, зокрема у сфері самоменеджменту. 

Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

Програмні результати навчання за освітньою програмою: 

Демонструвати вміння використовувати теорії, методи, 

функції менеджменту, принципи ринкової економіки, сучасні 

концепції лідерства. 
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Застосовувати методи менеджменту для забезпечення 

ефективності діяльності організації.  

Демонструвати навички взаємодії, лідерства, командної 

роботи, самоменеджменту. 

Демонструвати навички аналізу ситуації та здійснення 

комунікації у різних сферах діяльності організації. 

 

 

1. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО 

ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Вивчення дисципліни студентами повинно починатись з 

ознайомлення з методичними вказівками. При цьому необхідно 

опрацювати рекомендовану літературу. Теми дисципліни 

необхідно вивчати у тій послідовності, яка передбачена 

програмою. З метою самоперевірки потрібно відповісти на 

запитання, розміщені в кінці кожної теми.  

 

Тема 1. Лідерство та лідери в сучасному суспільстві. 

Зміст теми. Предмет, завдання, проблематика дисципліни. 

Лідерство і керівництво як форми управління та формування 

спільноти людей. Сутність поняття «лідерство», основні 

категорії. Лідерство та управління: головні відмінності. Портрет 

сучасного лідера, лідери майбутнього. Основні підходи до 

визначення феномену лідерства: психоаналітичний, 

біхевіористичний, гуманістичний, онтопсихологічний. Світогляд 

лідерів. Сутнісні характеристики лідерства, структура лідерства. 

Типові невдачі та помилки лідерів. Роль лідера в глобальному 

світі та на мікрорівні. Задачі лідера. Організаційне лідерство. 

Приклади успішних компаній. 

Компетенції: 

Здатність до застосовування концептуальних і базових знань, 

розуміння предметної області і професії менеджера. 

Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

Програмні результати навчання: 
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Демонструвати вміння використовувати теорії, методи, 

функції менеджменту, принципи ринкової економіки, сучасні 

концепції лідерства. 

Основні положення. Управлінський досвід показує, що саме 

лідерський стиль допомагає робити бізнес 

конкурентоспроможним, зменшувати витрати матеріальних та 

людських ресурсів, запобігати плинності кадрів та створювати 

дружню команду для досягнення довгострокових цілей. Базові 

риси лідерства: 

- здатність до прийняття відповідальних та складних рішень, 

готовність нести за них належну відповідальність; 

- турбота про загальне благо та інтереси людей, а не про 

особисту вигоду; 

- здатність вести за собою людей на добровільних засадах; 

- володіння харизмою та природною силою впливу; 

- наявність довіри до лідера з боку групи та сильного 

авторитету; 

- вміння визнавати помилки та бажання брати 

відповідальність за поразки. 

На перший погляд може здатися, що лідерство схоже на 

керівництво. По-перше, лідер завжди визначається негласно і 

спонтанно, тоді як керівник призначається офіційно. По-друге, 

лідер - представник конкретної групи, що має з нею тісний 

зв'язок, а керівник у більшості випадків абстрагований від групи. 

По-третє, основне поле діяльності лідера – міжособистісні 

стосунки, а керівника – формальні взаємини. Але у 

розпорядженні керівника набагато більше зовнішньої інформації, 

є можливість застосовувати законні санкції, тобто він офіційна 

особа. На науковій мові, керівник, який має сильний і 

результативний вплив на групу — формальний лідер, тобто його 

вплив обумовлений посадою, впливає він на «підлеглих». 

Неформальний лідер — людина, яка отримує лідерство 

незалежно від місця у компанії. Характер його дії — соціальний, 

а спрямований на «послідовників». 

Отже, лідер - людина, яка грає у групі ключову роль, є для її 

членів авторитетом та вектором руху. При цьому він виникає 

саме за запитом групи, на основі очікувань, що нею створюються. 
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Лідер не може бути чимось зовнішнім або чужим по відношенню 

до своєї групи. Це її невід'ємна частина, яку вона сформувала і 

обрала сама. Він забезпечує досягнення як спільної мети, так і 

задоволення особистих потреб учасників колективу. 

  Питання для самоперевірки знань 

1. Хто такий лідер? 

2. Назвіть відмінності між керівником і лідером? 

2. Які види лідерства ви знаєте? 

3. Яка мета і завідання лідерства в колективі? 

 

 

Тема 2. Типологія лідерства. 

Зміст. Основні теорії лідерства. Інтеграційна концепція 

лідерства. Атрибутивна концепція лідерства. Харизматична 

концепція лідерства Концепція перетворювального лідерства. 

Модель розподіленого лідерства. Теорія дистрибутивного 

лідерства. Етичне лідерство. Теорії емоційного лідерства, 

концепції сполучного лідерства та «гарячих груп». Аналіз 

існуючих підходів до типології лідерства. Формальні лідери. 

Неформальні лідери. Класифікація К. Левіна. Класифікація 

В.Ольшанського. Типи характеру лідера Г. Лассуелла. 

Порівняльні характеристики трьох категорій керівників (за Г. 

Екхардтом). Профілі (типи) лідерів за А. Едвардсом. Стилі 

лідерства. Експертне, емоційне, харизматичне та ситуаційне 

лідерство. Віртуальне лідерство. Трансформаційні та 

транзакційні лідери. Класифікація лідерів. Типи лідерства за 

М.Вебером. 

Компетенції: 

Здатність до застосовування концептуальних і базових знань, 

розуміння предметної області і професії менеджера. 

Здатність формувати та демонструвати лідерські якості та 

поведінкові навички, зокрема у сфері самоменеджменту. 

Програмні результати навчання: 

Демонструвати вміння використовувати теорії, методи, 

функції менеджменту, принципи ринкової економіки, сучасні 

концепції лідерства. 

Демонструвати навички взаємодії, лідерства, командної 
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роботи, самоменеджменту 

Основні положення. Розвиток уявлень про лідерство, 

експериментальні напрацювання послужили тому, що в теорії 

лідерства послідовно один за одним сформувалися чотири 

основні підходи до розуміння лідерства. 

1) з позиції особистісних аспектів; 

2) поведінковий; 

3) ситуаційний; 

4) лідерство з урахуванням емоційного інтелекту. 

Багатоаспектність поняття лідерства призвела до появи 

різноманітної типології (класифікації) його.  

Німецький соціолог Макс Вебер проводить типологію 

лідерства залежно від способу легітимації влади:  

а) традиційні лідери;  

б) раціонально-легальні лідери;  

в) харизматичні лідери 

В основі класифікації американського політолога Г. Лассуелла 

лежать особливості психіки лідерів, відповідно до яких останні 

реалізують такі ролі: адміністратора, агітатора та теоретика.  

За змістом лідерської діяльності у соціальних групах зазвичай 

виділяють три типи лідерів (іноді їх називають ролями лідера). 

1. Ділове лідерство притаманно формальних груп, 

вирішальних виробничі завдання. У його основі такі якості, як 

висока компетентність, уміння краще за інших вирішувати 

організаційні завдання, діловий авторитет, найбільший досвід у 

даній галузі діяльності. 

2. Емоційне лідерство виникає в неформальних соціальних 

групах на основі людських симпатій - привабливості лідера як 

учасника міжособистісного спілкування.  

3. До «інформаційного» лідера (мозок групи) всі звертаються 

з питаннями, бо він ерудит, все знає, може пояснити та допомогти 

знайти потрібну інформацію. 

В управлінні персоналом використовується і класифікація 

лідерів залежно від цього, як їх приймає група. 

А)  «один із нас — не виділяється серед членів групи, 

сприймається як «перший серед рівних» у певній сфері — 
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найбільш щасливий або волею випадку, що опинився на керівній 

посаді; 

Б) «Кращий з нас» - виділяється з членів групи за багатьма 

(діловими, моральними, комунікаційними та ін.) якостями і в 

цілому є взірцем для наслідування; 

В) «хороша людина» — сприймається і цінується як реальне 

втілення найкращих моральних рис: порядності-

доброзичливості, уваги до інших, готовності прийти на 

допомогу; 

Г) «Служитель» - прагне виступати в ролі виразника інтересів 

своїх прихильників і групи в цілому, орієнтується на їхню думку 

і діє від їхнього імені.  

Залежно від переважаючих функцій виділяють такі види 

лідерів: 

1. Лідер-організатор. Зустрічається найчастіше. Це людина, 

яка вміє збирати потрібну команду, розуміти її потреби та 

сприймати їх як власні. Діє активно, завжди зберігаючи 

позитивний настрій та віру в успіх.  

2. Лідер-дипломат. Це людина, яка вміє домовитись із 

кожним. Він ідеально знає ситуацію, прискіпливо вивчає кожну 

деталь і момент, тому має важелі впливу на всіх послідовників. 

3. Лідер-борець. Смілива, частково самовпевнена і сильна 

духом людина. У такого лідера зазвичай мало часу на ретельний 

аналіз ситуацій та можливих наслідків, тому він діє одразу, але 

бореться за ідею до кінця. 

4. Лідер-творець. Це саме та людина, яка може вигадати 

шалений на перший погляд стартап, а через рік підписувати 

договір про співпрацю зі світовою компанією.  

5. Лідер-розрадник. Така людина має величезну харизму. Коли 

він каже, що все буде добре, ти справді віриш у це. Такий лідер 

уміє підтримати у скрутну хвилину, допомагає переживати 

невдачі та знаходити мотивацію на відновлення після них. 

 

 

 

Питання для самоперевірки знань. 

1. Назвіть теорії лідерства, які ви знаєте? 
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2. Перерахуйте основні підходи до класифікації лідерів.  

3. Що лежить в основі типології М. Вебера? 

4. Які види лідерів виділяють залежно від переважаючих 

функцій? 

 

 

Тема 3. Влада та лідерство. 

Зміст. Влада, вплив і лідерство. Природа влади. Ключові 

форми влади. Ознаки прояву влади. Влада лідера. Форми влади 

та їх взаємодія. Реакція на застосування влади. Роль підлеглого. 

Джерела влади лідера в організації. Екпертна та харизматична 

влада. Рівні лідерства. Розвиток компетентностей сучасного 

лідера, його авторитет. 

Компетенції: 

Здатність до застосовування концептуальних і базових знань, 

розуміння предметної області і професії менеджера. 

Здатність працювати в команді та налагоджувати 

міжособистісну взаємодію при вирішенні професійних завдань. 

Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

Програмні результати навчання: 

Демонструвати вміння використовувати теорії, методи, 

функції менеджменту, принципи ринкової економіки, сучасні 

концепції лідерства. 

 Застосовувати методи менеджменту для забезпечення 

ефективності діяльності організації.  

Основні положення. Влада - форма соціальних відносин, що 

характеризується здатністю впливати на характер та напрямок 

діяльності та поведінки людей, соціальних груп за допомогою 

економічних, ідеологічних та організаційно-правових 

механізмів, а також за допомогою авторитету, традицій, 

насильства. Сутністю влади є відносини керівництва та 

підпорядкування. 

Є два  підходи до визначення природи влади. Перший підхід 

характеризують владу як особливу сутність, носієм якої є окрема 

особистість. Ця сутність проявляється у вигляді особливої сили, 

що змушує інших суб'єктів слухатися. У другому підході влада 

сприймається як право одного суб'єкта проводити колективну 
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волю щодо іншого. Тут влада — це повноваження суб'єкта 

використовувати сили спільноти. 

Концепції природи влади: 

- теологічна, яка обґрунтовує походження влади як влади, 

даної від Бога; 

- інституційна, в рамках якої основна причина виникнення 

владних відносин пов'язується з появою у суспільстві інститутів 

(у тому числі і, насамперед, держави); 

- системна, що розглядає владу як безособовий атрибут, 

подібно до грошей в економіці, що впорядковує відносини між 

людьми в суспільстві; 

- рольова, визначає владу як реалізацію соціального 

становища (соціальної ролі), що зумовлює контроль одного 

суб'єкта над іншими; 

- ринкова, що оцінює владні відносини за аналогією з 

ринковими відносинами (як сферу послуг, конкуренцію різних 

інтересів у суспільстві, як ринок, де ідеї та люди борються за 

«покупця»); 

- обміну ресурсів, за якою у суспільстві завжди існує дефіцит 

тих чи інших ресурсів (грошових, людських, інтелектуальних) і 

тому володіння рідкісним ресурсом дає владу (шляхом обміну 

ресурсами); 

- психологічну, що пояснює владу як природну властивість 

людини панувати або підкорятися (для того, щоб вижити); 

- класову, що зводить владу до волі класу, панування 

економічно сильнішого класу над іншими; 

- силову, яка зв'язує владу з використанням примусу, сили (у 

кого сила — у того й влада). 

Існують інші концепції влади: біологічна (як засіб 

приборкання природної агресивності людини); біхевіористська 

або поведінкова (трактує владу як «волю до влади») та ін. 

 

Питання для самоперевірки знань. 

1. Що таке влада?  

2. Які види влади вам відомі? 

3. Що лежить в основі природи влади? 
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Тема 4. Індивідуальне та групове лідерство 

Зміст. Типологія стилів керівництва за ознакою переважання 

одноосібних чи групових способів впливу на організацію 

виробничого процесу. Лідерство та прийняття рішень. Прийняття 

рішень в умовах невизначеності та ризику. Індивідуальне 

прийняття рішень. Особливості групового прийняття рішень. 

Гендерні аспекти прояву лідерства. 

Компетенції: 

Здатність до застосовування концептуальних і базових знань, 

розуміння предметної області і професії менеджера. 

Здатність працювати в команді та налагоджувати 

міжособистісну взаємодію при вирішенні професійних завдань. 

Програмні результати навчання: 

Демонструвати вміння використовувати теорії, методи, 

функції менеджменту, принципи ринкової економіки, сучасні 

концепції лідерства. 

Застосовувати методи менеджменту для забезпечення 

ефективності діяльності організації.  

Демонструвати навички аналізу ситуації та здійснення 

комунікації у різних сферах діяльності організації. 

Загальні положення. Кожен член групи відповідно до своїх 

ділових і особистісних якостей, вкладом у загальну справу, 

розвиненістю почуття обов'язку та відповідальності, завдяки 

визнанню групою його заслуг та здатності впливати на 

оточуючих займає певне становище в системі групової 

організації. Групова структура з цього погляду є своєрідною 

ієрархією статусів її членів. 

Лідерство, як один із способів диференціації групи, виникає в 

результаті спілкування та взаємодії індивідів у складі групи і стає 

складним психологічним феноменом, у якому певним чином 

фокусуються та проявляються найважливіші характеристики 

групового розвитку. 

Ролі лідера в групі: 
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Рис. 1. Ролі лідера в групі 

 

В цілому персональне лідерство зосереджено на наступних 

завданнях:  

- зміцнення особистих навичок, компетенцій та здібностей 

керівників усіх рівнів,  

- посилення виконавчих навичок, а також якості та змісту 

послуг, що надаються установою.  

•визначає лінію поведінки групи, групові цілі, 
методи їх досягненняПОЛІТИК

•координація діяльності групиАДМІНІСТРАТОР

•розка планів, методів і засобів, за допомогою 
яких група досягає цілейСТРАТЕГ

•джерело достовірної інформації або 
кваліфікований фахівецьЕКСПЕРТ

•виступає в зовнішньому середовищі від імені 
колективуПРЕДСТАВНИК

•здійснює функцію регулювання стосунків 
усередині групи та з зовнішнім оточеннямРЕГУЛЯТОР

•формує систему заохочень та покарань РОЗПОДІЛЬНИК

•служить джерелом цінностей і норм, що 
становлять груповий світоглядПРИКЛАД

•є ядром групи, виконувати функцію символів 
для зовнішнього середовищаСИМВОЛ

•звільнення членів групи від відповідальності за 
особисті рішення 

ВІДПОВІДАЛЬНА 
ОСОБА
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Дослідження показують, що розвиток сильних персональних 

навичок лідерства робить керівника спроможним інтегрувати 

управління і лідерство, мотивуючи при цьому персонал та 

створюючи натхненне професійне робоче середовище та 

організацію. 

 

 
 

Рис. 2. Цілі персонального лідерства 

 

Індивідуальне рішення - це рішення, ухвалене керівником 

одноосібно. При груповому прийнятті рішень цього процесу 

поруч із керівником залучаються та інші працівники. 

Індивідуальний підхід краще, коли час прийняття рішення 

обмежено або прийняття групового рішення неможливо чисто 

фізично. Групове рішення, як правило, менш суб'єктивне, більш 

обґрунтоване, оскільки механізм роботи груп забезпечує 

створення атмосфери співробітництва, взаємодію між членами 

групи, взаємне коригування рішень у процесі групової роботи, 

багатоваріантність розробок. 

 

Питання для самоперевірки знань 

1. Чому лідерство – це групове явище? 

2. Що таке індивідуальне та групове лідерство? 

3. Які переваги індивідуального та групового прийняття рішень 

вам відомі? 

 

Відкрити силу особистісних цінностей, цілей та бачень

Розкрити сильні сторони особистості

Розвинути розуміння вимог і викликів

Детально дослідити роль лідерів і власний підхід до лідерства

Зрозуміти себе через розуміння особистих уподобань

Визначити практичні кроки на шляху до лідерства

Використати результати на благо організації
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Тема 5. Ефективне управління командою 

Зміст. Підходи до визначення команди. Ключові характерні 

ознаки команди. Принципи організації командної форми робіт. 

Цілі та ролі в команді. Фактори та критерії ефективної роботи 

команди. Підходи до формування команди. Приклади 

ефективних команд в бізнесі. Розподіл ролей в команді. 

Формування та розвиток навичок командної взаємодії. Командна 

згуртованість. Форми керівництва командою. Методи зміцнення 

команди. Стратегії і технології управління конфліктами, 

структурні та міжособистісні методи вирішення конфліктів. 

Стилі управління персоналом. 

Компетенції: 

Здатність працювати в команді та налагоджувати 

міжособистісну взаємодію при вирішенні професійних завдань. 

Здатність створювати та організовувати ефективні комунікації 

в процесі управління. 

Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

Програмні результати навчання: 

Демонструвати вміння використовувати теорії, методи, 

функції менеджменту, принципи ринкової економіки, сучасні 

концепції лідерства. 

Демонструвати навички взаємодії, лідерства, командної 

роботи, самоменеджменту. 

Демонструвати навички аналізу ситуації та здійснення 

комунікації у різних сферах діяльності організації. 

Основні положення. Вперше термін «команда» почав 

застосовуватися в лексиконі спортсменів, будучи складовою у 

побудові їх тайм-менеджменту. На даний момент поняття 

команди значно розширило сферу свого застосування та є 

актуальним для багатьох сфер. 

Команда - це термін, яким позначають невеликі групи, що 

мають яскраво виражену цільову спрямованість та інтенсивну 

взаємодію між членами групи. Виходячи з цього, командна 

робота – це ефективна та продуктивна практична діяльність 

команди. Або це якась спільна цілеспрямована робота групи 

фахівців, які працюють за заздалегідь встановленими правилами. 

Основні риси: 
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- спільна робота; 

- продумане позиціонування кожного з учасників; 

- комунікація; 

- автономія: кожна команда – автономна частка у структурі 

будь-якої організації; 

- синергія: ефект від роботи команди якісно перевершує ефект 

від роботи окремих людей.  

За яким би принципом ви не будували команду і не 

організовували її роботу, вона, швидше за все, пройде через 

кілька класичних етапів: 

 формування (Forming); 

 буря (Storming); 

 нормалізація (Norming); 

 злагодженість (Performing). 

 

 
 

Рис. 3. Ролі в команді 

 

На підставі досліджень Р. Белбін виділив 8 типів ролей, які 

виконує людина залежно від особистих особливостей та якостей: 

Ведучий, Мотиватор, Генератор ідей, Аналітик, Реалізатор, 

Гармонізатор, Дослідник, Контролер.  

При розгляді проблеми формування команди або 

командоутворення необхідно розрізняти поняття "розвиток 

команди" та "командоутворення". 

• поведінка учасника, очікувана групою, 
яка визначається предметним змістом 
виконуваної ним діяльності (фінансової, 
маркетингової, виробничої та ін.)

Функціональні

• моделі поведінки, які забезпечують 
продуктивну взаємодію членів команди 
один з одним

Командні (групові)
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Розвиток команди - це природний процес, що зазвичай 

відбувається без навмисного, спланованого і систематичного 

втручання дослідника, і нерідко триває роками. 

Командоутворення, або тимбілдинг (від англ. team building - 

побудова команди) - термін, який зазвичай використовується в 

контексті бізнесу і застосовується до широкого діапазону дій, для 

створення та підвищення ефективності роботи команди. 

В основі технології командоутворення лежить низка 

принципів, що задають певні правила та вимоги при організації 

команд. Вирізняються такі принципи роботи команди. 

1. Добровільність входження до команди – ключовий принцип 

формування команди. 

2. Колективне виконання роботи. Кожен член команди 

виконує ту частину роботи, яку йому доручила команда. 

3. Колективна відповідальність. Вся команда втрачає у довірі, 

стимулюванні, у суспільному визнанні, якщо завдання не 

виконане з вини будь-якого члена команди. 

4. Орієнтованість оплати праці на кінцевий результат 

загальнокомандної работы. 

5. Гідна значимість мотивації команди за кінцевий результат. 

6. Автономне самоврядування команди. Діяльністю членів 

команди управляє її лідер, а не керівництво організації. 

7. Підвищена виконавська дисципліна. Кожен член команди 

відповідає за результати команди. Цей принцип добровільно 

приймається кожним членом команди. 

 

Питання для самоперевірки знань. 

1. Що таке команда? 

2. Чим команда відрізняється від колективу? 

3. За якими принципами працює команда? 

4. Які командні ролі вам відомі? 

 

 

Тема 6. Основи управління поведінкою індивідів та 

мотиваційний аспект лідерства. 

Зміст. Поведінкові аспекти сучасного менеджменту. 

Соціально-психологічні характеристики особистості та 



 19 

управління її поведінкою в організації. Соціальні ролі в 

організації та особистісний потенціал працівника.  Процес 

формування активності особистості, мотиваційна сфера 

особистості керівника. Потреби, мотиви і цілі як психологічна 

основа ціннісних орієнтацій особистості керівника.  Закон 

ефекту. Теорія очікування. 

Компетенції: 

Здатність працювати в команді та налагоджувати 

міжособистісну взаємодію при вирішенні професійних завдань. 

Здатність формувати та демонструвати лідерські якості та 

поведінкові навички, зокрема у сфері самоменеджменту. 

Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

Програмні результати навчання: 

Застосовувати методи менеджменту для забезпечення 

ефективності діяльності організації.  

Демонструвати навички взаємодії, лідерства, командної 

роботи, самоменеджменту. 

Демонструвати навички аналізу ситуації та здійснення 

комунікації у різних сферах діяльності організації. 

Основні положення. Організаційна поведінка – це поведінка 

організації у соціальному, технологічному та екологічному 

середовищі, її діяльність, стосунки з іншими організаціями, і 

навіть окремими людьми. Також організаційну поведінку можна 

визначити як взаємодію людей усередині оргструктури. 

Виділяють 4 моделі організаційної поведінки співробітників: 

дисциплінований та відданий член організації; пристосуванець; 

оригінал; бунтар. 

Будь-яка організація зацікавлена в тому, щоб її співробітники 

поводилися певним чином. Ефективна для організації поведінка 

її співробітників проявляється в тому, що вони надійно та 

сумлінно виконують свої обов'язки, готові в ім'я інтересів справи 

в умовах ситуації, що змінюється, виходити за межі своїх 

обов'язків, докладаючи додаткових зусиль, проявляючи 

активність, знаходять можливості для співпраці.  

Виходячи з цього, кожен керівник повинен знати про фактори, 

що впливають на поведінку людини в організації. Більшість 

науковців вважають, що працівники впливають на організацію 
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насамперед своєю поведінкою на робочому місці. Вони 

стверджують, що слід розрізняти три основні аспекти дії 

людського чинника в організації, а саме: 

  поведінка окремих людей; 

  поведінка людей в групах; 

  характер поведінки керівника, лідерство. 

Фактори, що мають найбільш сильний вплив на поведінку 

людини в організації. 

1. Цілі організації. 

2. Особливості темпераменту. 

3. Індивідуальні цінності набуваються за допомогою навчання та 

відповідають цінностям, що існують у культурі даного 

суспільства. 

4. Суспільні норми - усталені стереотипи поведінки. 

5. Потреби особистості. 

6. Очікування. Грунтуючись на минулому досвіді та оцінці 

поточної ситуації, люди формують очікування щодо результатів 

своєї поведінки. 

7. Сприйняття. Люди зазвичай реагують не на факти, а на те, що 

вони сприймають як те, що дійсно відбувається.  

8. Ставлення, думка формує необ'єктивне сприйняття довкілля і 

цим впливає поведінка людини у організації (наприклад, расові 

чи інші забобони). 

9. Позиції особи. 

10.Вибірковість інформації. Людина вибірково прислухається 

тільки до тієї інформації або тих людей, думка яких свідомо 

збігається з її власною. 

11. Вік. Здатність людей до зміни притуплюється із віком.  

Під поведінкою розуміється сукупність дій та вчинків людей, 

що відбуваються під впливом внутрішніх та зовнішніх причин. 

До них відносяться: - інтереси; мотиви; звички (укорінені у 

свідомості індивіда способи дії за певних обставин); ситуація; 

ставлення до неї зараз; власне уявлення про оточення та своє 

місце в ньому; завдання (що ясніше співробітник перед початком 

роботи собі їх уявляє, тим певнішою буде його поведінка) та ін. 

В основі трудової поведінки лежать мотиви, внутрішні 

устремління, що визначають спрямованість трудової поведінки 
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людини та її форми. Одне й те поведінка може мати різну 

мотиваційну основу. Мотивація - ключ до розуміння поведінки 

людини та можливостей впливу на неї. 

 

 
 

Рис 4. Структура особистості 

 

Питання для самоперевірки знань. 

1. Що таке поведінка, організаційна поведінка? 

2. Які фактори впливають на організаційну поведінку? 

3. Як лідер може впливати на поведінку працівників? 

 

 

Тема 7. Комунікації в сучасних процесах управління. 

Вербальні та невербальні комунікації 

Зміст. Комунікації в управлінні. Поняття комунікації та її роль 

в процесі управління. Комунікаційний процес, його елементи та 

етапи. Види комунікацій. Вербальні та невербальні навички 

комунікації. Навички ефективної комунікації. Специфіка 

невербальних засобів управлінського спілкування. Успішні 

виступи та презентації. Комунікація в умовах кризи. Лідер як 

майстер комунікації.    
Компетенції: 

Здатність працювати в команді та налагоджувати 

Бажання

Інтереси

Схильності

Ідеали

Переконання

Світогляд

Установки

Темперамент

Характер

Спеціальні здібності
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міжособистісну взаємодію при вирішенні професійних завдань. 

Здатність створювати та організовувати ефективні комунікації 

в процесі управління. 

Програмні результати навчання: 

 Застосовувати методи менеджменту для забезпечення 

ефективності діяльності організації.  

Демонструвати навички взаємодії, лідерства, командної 

роботи, самоменеджменту. 

Демонструвати навички аналізу ситуації та здійснення 

комунікації у різних сферах діяльності організації. 

Загальні положення. Управлінська діяльність є у широкому 

значенні слова обміном інформацією, що є найскладнішою 

проблемою у будь-якій організації. 

Комунікації - це стійкий зв'язок між учасниками 

управлінського процесу, що є взаємозалежністю етапів роботи з 

інформацією. Цілі комунікації: 

- Організовувати інформаційний обмін між суб'єктом та 

об'єктом управління. 

- Налагодити процес емоційного та інтелектуального обміну 

управлінською інформацією. 

- Встановити взаємозв'язок для людей в організації. 

- Сформулювати загальні погляди внутрішнє середовище 

організації. 

- Організувати спільну роботу колективів з метою виконання 

завдань організації. 

Виді комуникаций: 

Вертикальна - це обмін інформацією між керівником та 

підлеглими. Горизонтальна - це процес передачі інформації між 

співробітниками одного рівня. 

Вербальна - процес спілкування з метою передачі інформації 

за допомогою слів. Невербальна – спілкування за допомогою 

міміки, жестів, поглядів. 

Міжособистісні комунікації - це комунікації, які 

здійснюються між людьми в ситуаціях "віч-на-віч" і в групах за 

допомогою слів і безсловесних засобів спілкування. Саме цей вид 

комунікації є найбільшою значущістю для вивчення.  
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Неформальні комунікації – це соціальні взаємодії між 

індивідами, які відбивають висловлювання людської потреби у 

спілкуванні. Формальні комунікації - це комунікації, які 

пов'язують окремі елементи організаційної структури, 

випливають із цілей, що заслуговують перед організацією, і 

встановлюються за допомогою правил, закріплених у посадових 

інструкціях та внутрішніх нормативних документах, що 

регламентують взаємодію працівників чи підрозділів. 

Висхідні комунікації – це комунікації, спрямовані знизу-вгору 

(від підлеглих до керівника). Нисхідні комунікації - це 

комунікації, які спрямовані зверху-вниз (від керівника до 

підлеглих).  

Діагональні комунікації – це комунікації, що здійснюються 

співробітниками підрозділів та відділів різних рівнів. Даний вид 

комунікації використовується у випадках, коли комунікації 

працівників організації іншими способами утруднені або 

неможливі.  

Горизонтальні комунікації – це комунікації, спрямовані на 

інтеграцію та координацію діяльності працівників різних 

підрозділів та відділів на однакових рівнях ієрархії для виконання 

цілей підприємства; сприяють збільшенню ефективності 

використання всіх ресурсів підприємства. 

Комунікаційний процес у менеджменті – це обмін 

інформацією (у будь-якій формі) між елементами організаційної 

системи по каналах прямого та зворотного зв'язку. 

 

Питання для самоперевірки знань. 

1. Що таке комунікації? 

2. У чому заключається важливість комунікацій? 

3. Які ви знаєте види комунікацій? 

4. Що таке комунікаційний процес? 

 

 

 

Тема 8. Психологічні аспекти лідерства. Емоційне та 

харизматичне лідерство 
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Зміст. Теорії особистості та їх використання в управлінській 

практиці. Індивідуально-психологічні, психофізіологічні 

властивості особистості та врахування їх в системі управління. 

Харизма як об’єкт дослідження. Харизма і мотивація. Харизма та 

міжособистісні взаємовідносини. 

харизматичного лідерства. Особистість харизматичного лідера. 

Поведінка харизматичного лідера. Поняття емоційного 

інтелекту. Складові емоційного інтелекту. Головні положення 

теорії емоційного інтелекту. Емоційне лідерство. Навички 

емоційного лідера. Стилі емоційного лідерства. Відновлення і 

розвиток лідерських здібностей. Модель емоційного лідерства 

М.Кетс де Вріс. Керівництво командою на основі емоційного 

інтелекту.   

Компетенції: 

Здатність працювати в команді та налагоджувати 

міжособистісну взаємодію при вирішенні професійних завдань. 

Здатність створювати та організовувати ефективні комунікації 

в процесі управління. 

Здатність формувати та демонструвати лідерські якості та 

поведінкові навички, зокрема у сфері самоменеджменту. 

Програмні результати навчання: 

Застосовувати методи менеджменту для забезпечення 

ефективності діяльності організації.  

Демонструвати навички взаємодії, лідерства, командної 

роботи, самоменеджменту. 

Загальні положення. Теорії особистості - це різні 

припущення, комплекс гіпотез, сукупність концепцій та підходів, 

що пояснюють походження особистості, детермінованість її 

розвитку. Теорія розвитку особистості прагне як витлумачити її 

суть, так й передбачити людську поведінку. Вона надає 

дослідникам та теоретикам можливість розібратися у природі 

людського суб'єкта. Теорію особистості можна пояснити як 

сукупність гіпотез або припущень щодо природи та механізмів 

розвитку особистості. Теорія психології особистості намагається 

як пояснити, а й передбачити поведінка індивіда. Основними 

теоріями особистості є: біхевіоризм; когнітивна теорія; 
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гештальтпсихологія; психоаналіз; гуманістична теорія; теорія 

діяльності. 

Проблема особистості є однією з найважливіших у психології. 

На сучасному етапі актуалізується вона у сфері управління. 

Пов’язано це із зростанням ролі та значення людського чинника, 

закономірностей людської поведінки, а відповідно й мотивації 

управлінської діяльності. 

Керівництво людьми передбачає знання індивідуально-

психологічних властивостей особистості. Психологія розглядає 

індивідуально-психологічні властивості в контексті структури 

психіки особистості, складовими якої є: 

- пізнавальна (інтелектуальна) сфера; 

- емоційна сфера; 

- вольова сфера; 

- психічні стани; 

- психічні властивості. 

Харизма — це влада, побудована не так на логіці та традиції, 

а на силі особистих якостей чи здібностей лідера. На противагу 

безособовому «посадовому» впливу традиції, харизматичний 

вплив — цілком особистий. Харизматичним вважається той 

лідер, який через свої особистісні якості здатний здійснювати 

глибокий вплив на послідовників. Лідери цього типу відчувають 

високу потребу у владі, у діяльності та переконані у моральній 

правоті того, у що вони вірять. Потреба влади мотивує їх у 

прагненні стати лідерами. Їхня віра у свою правоту передає 

людям почуття того, що він здатний бути лідером. 

Харизматичні типи лідерсів – це “герой” (героїчна харизма), 

“батько” (патерналістська харизма), та "цар" (велична харизма). 

Емоції лідерів мають заразливу силу. Коли лідер випромінює 

енергію та ентузіазм, підприємство процвітає; якщо сіє 

руйнування та дисгармонію – бізнес йде на дно. 

Емоційне лідерство – це мистецтво управління людьми з 

урахуванням емоційного інтелекту. Лідер, який не володіє 

емоційним інтелектом, може мати першокласну підготовку, мати 

гострий розум і нескінченно генерувати нові ідеї, але він все одно 

програватиме лідерові, який вміє керувати своїми та чужими 

емоціями. 
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Емоційний інтелект (ЕІ) - вміння лідерів управляти собою та 

відносинами з іншими людьми. Будується на чотирьох 

компонентах: 

Самосвідомість. Основний "інгредієнт". Висока 

самосвідомість дозволяє людині розпізнавати свої переваги та 

недоліки, слабкі та сильні риси, власні потреби, цілі, мотиви. 

Самоконтроль. Людина, яка вивчила себе, вчиться керувати 

своїми емоціями. Люди, здатні до самоконтролю, завжди можуть 

взяти себе в руки, не піддатися зневірі чи надмірній ейфорії. 

Емпатія. Ця здатність орієнтована на комунікацію. Вона 

означає здатність зрозуміти почуття інших, керувати 

взаємовідносинами, маючи знання про емоції іншої людини. 

Навички стосунків. Деякі плутають цю межу з 

дружелюбністю. Частково це правильно, ось тільки йдеться про 

дружелюбність, яка має певну мету. Воно пов'язане із 

налагодженням взаємовигідних відносин. 

 

Питання для самоперевірки знань. 

1. Які теорії особистості ви знаєте? 

2. Які елементи визначають структуру особистості? 

3. Що таке «харизма», «харизматичне лідерство»? 

4. Що таке «емоційний інтелект», «емоційне лідерство»? 

 

 

Тема 9. Розвиток і саморозвиток лідера 

Зміст. Особистість і лідерство. Моделі особистості. Структура 

лідерських якостей. Базові якості лідера, блоки якостей лідера. 

Основні способи позиціонування лідерських якостей, розвитку 

лідерського потенціалу. Феномен успішного керівництва як 

поєднання вроджених задатків і набутого досвіду особистості. 

Інструментальні і термінальні цінності. Потенціал і 

компетентність.    
Компетенції: 

Здатність формувати та демонструвати лідерські якості та 

поведінкові навички, зокрема у сфері самоменеджменту. 

Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 
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Програмні результати навчання: 

Демонструвати навички взаємодії, лідерства, командної 

роботи, самоменеджменту. 

Загальні положення. Існує єдність позицій науковців-

психологів щодо функціональних характеристик професійно 

важливих якостей (ПВЯ) людини, однак є відмінності у 

визначенні їхніх змістових характеристик. У контексті 

професіографії ПВЯ визначають як такі, що впливають на 

успішність засвоєння професійної діяльності та ефективність 

праці. На визначенні ПВЯ, особливостей особистості, зайнятої в 

певному виді професійної діяльності, базується розроблення 

моделі особистості спеціаліста. 

Модель — це, в загальному вигляді, певна схема (опис) 

природного або суспільного процесу, явища, об’єкта. Модель 

завжди є спрощеним уявленням про реальний об’єкт, процес або 

явище. Модель особистості спеціаліста дозволяє конкретизувати 

мету побудови процесу підготовки спеціаліста та визначити 

критерії оцінки якості його підготовки. 

 
Рис. 5. Психологічна структура особистості 

 

Модель формування особистості  ґрунтується на таких 

постулатах: 
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 1) усіх дорослих людей можна охарактеризувати 

комбінацією особистісних рис, що впливають на думки, почуття 

і поведінку (про індивідуальність); 

 2) риси особистості є ендогенними базовими тенденціями 

(про походження); 

 3) риси розвиваються в дитинстві, остаточно формуються 

в дорослому віці і зберігають свою незмінність в адаптованих 

суб'єктів (про розвиток); 

 4) риси організовані ієрархічно, від вузьких і специфічних 

до широких, більш загальних диспозицій (про структуру). 

Лідерський потенціал представляє соціально-психологічну 

характеристику особистості, що відбиває як ситуаційно 

обумовлену, так і не залежить від ситуації здатність індивіда до 

успішного здійснення лідерства. Лідерський потенціал також є 

якісною характеристикою особистості, що відображає сукупність 

внутрішніх потреб, можливостей, ціннісних відносин, засобів, 

що сприяють досягненню такого рівня інтеграції компетентності, 

відповідальності, активності та комунікативності, що забезпечує 

її провідний вплив на членів групи при спільному вирішенні 

завдань у різних галузях. життєдіяльності. 

Багато робіт, присвячені дослідженню лідерського потенціалу 

стосовно різних сфер діяльності, описують такі компоненти 

структури лідерського потенціалу: 

► психофізіологічна (тип темпераменту, здоров'я), 

► соціальна (комунікативні вміння, самостійність, адаптивна 

поведінка, ініціатива та старанність, самооцінка), 

► інтелектуальна (розвиток мови та дивергентного 

мислення), 

► емоційна (уміння розуміти емоційний стан іншої людини та 

вміння співпереживати). 

Розвиток лідерського потенціалу– це одночасна робота за 

такими напрямами: 

 розвиток особистісних якостей, які сприяють 

виробленню поведінки лідера (емоційна самосвідомість, 

упевненість у собі, асертивність, стресостійкість, адаптивність 

тощо); 
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 удосконалення ключових умінь і навичок, з яких 

складається поведінка лідера (комунікація, управління 

командою, управління змінами, стратегічне управління тощо); 

підвищення ситуаційної компетентності шляхом набуття 

досвіду вирішення професійних, управлінських і 

міжособистісних проблем; 

 напрацювання репутації лідера, готового «взяти 

ситуацію під контроль» та привести команду до цілі. 

 

Питання для самоперевірки знань. 

1. У чому заключається важливість розвитку лідерства? 

управління процесами реалізації товарів і послуг? 

2. Що таке моделдь особистості, які її елементи? 

3. Що таке лідерський потенціал? 

4. Як можна розвивати лідерський потенціал? 

 

 

Тема 10. Роль лідера у формуванні корпоративної культури 

організації 

Зміст. Значення культури організації. Етичні цінності 

організації. Лідер як соціальний архітектор. Значення культурних 

цінностей та роль лідера у формуванні корпоративної культури 

організації. 

стратегії. Стратегічне лідерство. Передбачення майбутнього і 

стимулювання діяльності. Відбір і соціалізація співробітників. 

Особиста етика. Фактори успішного лідерства.  

Компетенції: 

Здатність до застосовування концептуальних і базових знань, 

розуміння предметної області і професії менеджера. 

Здатність формувати та демонструвати лідерські якості та 

поведінкові навички, зокрема у сфері самоменеджменту. 

Програмні результати навчання: 

Демонструвати навички взаємодії, лідерства, командної 

роботи, самоменеджменту. 

Демонструвати навички аналізу ситуації та здійснення 

комунікації у різних сферах діяльності організації. 
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Загальні положення. Класична теорія менеджменту під 

терміном "організація" розуміє насамперед ділову організацію. 

Стосовно сфери бізнесу організаційна культура отримала другу, 

дуже поширену назву "корпоративна культура". Як 

організаційна, так і корпоративна культура складається багато в 

чому з уявлень колективу про алгоритми дій у тих чи інших 

випадках, зокрема у процесі реалізації цілей різного рівня. 

Культура організації - це соціальне, морально-етичне і 

матеріальне середовище, що формується всередині організації, 

трансформується в корпоративний спосіб мислення та 

корпоративні норми поведінки членів організації і, таким чином, 

стає системотворчим фактором консолідації та розвитку 

організації. 

Культура організації проявляється у цінностях, нормах, 

звичках, традиціях, ритуалах, у стилі поведінки. Вона також 

проявляється у деяких матеріальних елементах, таких як 

фірмовий дизайн (логотип, емблеми, товарний знак, стиль 

оформлення ділової документації, одягу, значків, сувенірів, 

календарів та ін.), архітектурне оформлення (зовнішній вигляд 

приміщення, благоустрій, чистота, організація підходів та 

під'їздів), організація виробничого середовища (інтер'єр, 

оформлення робочих місць, оснащеність сучасними меблями, 

обладнанням та засобами праці, включаючи електронні, 

інформаційні, комунікаційні). 

Серед цінностей, що формують культуру організації, етичні 

цінності розглядаються сьогодні як найважливіші. 

Етика – це система моральних принципів та цінностей, яка 

керує поведінкою людини чи групи людей, визначаючи, що 

правильно, а що неправильно. Етичні цінності встановлюють 

набір стандартів щодо того, що добре і що погано у сфері 

людської поведінки в організації. 

У сфері прийняття управлінські рішення розрізняють етику 

управління та етику соціальної відповідальності. 

Етика управління є набір принципів, яким керуються 

менеджери під час виборів рішень, визначаючи його вірність з 

моральної точки зрения. Етика соціальної відповідальності 

продовжує принципи етики управління і спонукає керівника 
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діяти в такий спосіб, що його організація служила інтересам 

всього суспільства. 

З метою успішного подолання проблем в організації 

розробляють, обговорюють і затверджують Зведення етичних 

правил або Етичний кодекс компанії, який декларує та 

формалізує правильні способи поведінки її фахівців та 

менеджерів. 

Безсумнівно, формуванню організаційної культури чи 

культури групи значний вплив надає індивідуальна культура 

лідера. Можна сказати, що лідер (разом із групою його 

послідовників) грає визначальну роль формуванні групової 

культури. 

Про ефективне формування корпоративної культури в 

організації можна говорити тільки в тому випадку, коли суб'єкти 

управлінської діяльності, що займають лідерські позиції, 

виступають як зразки та зразки бажаних форм корпоративних 

відносин, корпоративного духу та корпоративної культури. 

 

Питання для самоперевірки знань. 

1. У чому заключається важливість формування корпоративної 

культури в організації? 

2. Що таке етика, етичні цінності? 

3. Яким чином лідер впливає на організаційну культуру 

 

 

Тема 11. Імідж лідера. Створення і просування особистого 

бренду лідера 

Зміст. Поняття «іміджелогія». Поняття «імідж». Зовнішній та 

внутрішній імідж. Імідж ділової людини. Фактори, що впливають 

на імідж керівника. Зовнішні та внутрішні складові іміджу. 

Створення іміджу. Важливі якості для досягнення успіху. 

Гештальтпсихологія для практики іміджології. Технологія 

створення і просування особистого бренду лідера. Цінність 

управлінського консультування. 

Компетенції: 

Здатність створювати та організовувати ефективні комунікації 

в процесі управління. 
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Здатність формувати та демонструвати лідерські якості та 

поведінкові навички, зокрема у сфері самоменеджменту. 

Програмні результати навчання: 

Демонструвати навички взаємодії, лідерства, командної 

роботи, самоменеджменту. 

Загальні положення. Сьогодні, коли більшість країн світу 

перейшли до інформаційної ери, роль особистісних комунікацій 

надзвичайно зросла. Люди майже завжди перебувають у стані 

спілкування (ділового, особистого), прагнуть донести до інших 

свої думки та ідеї, вплинути на оточуючих. Імідж – це 

комплексний інструмент, що дозволяє зробити комунікаційну 

практику ефективнішою. 

Іміджелогія - це наука про імідж, що досліджує питання, 

пов'язані зі зміною та створенням іміджу.  

Імідж керівника - це сукупність певних якостей, які 

асоціюють з певною індивідуальністю особистості. Імідж 

керівника може бути позитивним, негативним та нечітким 

(завуальованим). 

Особливого значення у формуванні іміджу організації має 

імідж її першої особи, так званого «лідера організації». Саме від 

першої особи компанії багато в чому залежить прийняття 

важливих рішень, а також те, як буде сприйнято громадськістю. 

Особистий бренд керівника – це спосіб «білого» піару і самого 

керівника та його компанії. Побудова особистого бренду 

дозволяє підвищити впізнаваність, сформувати сприятливе 

враження про компанію, методи її роботи та особистість 

керівника. 

 
 

Зовнішній образ Експертність

Соціальна роль Особистість
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Рис. 6. Складові іміджу керівника 

 

 
 

Рис. 7. Технологія формування іміджу 

 

Шляхи формування особистого бренду керівника: 

    - Виступати на тематичних конференціях та семінарах. 

    - Організовувати власні тренінги та семінари. 

    - Бути наставником для молодих спеціалістів. 

    - Виступати перед студентами. 

    - Брати участь у некомерційних заходах. 

    - Вести особистий блог. 

    - Збирати свою базу e-mail адрес і робити регулярну 

розсилку новин. 

    - Виступати на телебаченні та радіо. 

    - Вести аудіоподкасти на інтернет-радіо. 

    - Проводити вебінари. 

    - Писати статті та давати інтерв'ю в онлайн та офлайн ЗМІ. 

    - Вести відеоблог на власному каналі на YouTube. 

 

 

Питання для самоперевірки знань. 

1
•Формулювання іміджевих цілей

2
•Аналіз іміджевої аудиторії

3
•Формування образу

4
•Вибір засобів, інструментів, технік

5
•Імітаційний образ (програється в уяві)

6
•Рольовий образ (практичне освоєння образу, аналіз реакцій оточуючих)

7
•Життєвий образ (стереотип поведінки, злиття особистості з образом)
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1. У чому заключається важливість формування іміджу 

керівника? 

2. Що впливає на формування іміджу? 

3. За якими етепами відбувається формування іміджу? 

4. Як можна сформувати особистий бренд керівника? 

 

 

2. ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ 

 

1. Оберіть з запропонованих груп 2 особи, яких можна назвати 

лідерами (для порівняння - з різних століть): військові лідери; 

ділові (бізнес) лідери; політичні лідери; релігійні лідери; 

суспільні лідери; лідери в галузі шоу-бізнесу; спортивні лідери; 

науковці; студентські лідери та ін. Провести аналіз, визначити 

природу та походження лідерства, особливості поведінки, риси 

характеру.  

2. Подумайте, якими рисами має володіти справжній лідер 

(наведіть хоча б 10 рис), запишіть їх в стовбець шаблону «риси 

лідера». Згадайте людину, яка на Вашу думку є справжнім 

втіленням лідера. У другому стовбці шаблону оцініть за 10-

бальною шкалою на скільки у цієї людини розвинені ці риси. У 

третьому стовбці оцініть розвиненість цих рис особисто у Вас. 

 

 

 

 

 

Таблиця 1. 

Особистість лідера 
Якості лідера Оцінка якостей лідера 

(за 10-бальною шкалою) 

Оцінка власних якостей 

(за 10-бальною шкалою) 

   

   

 

3. Скласти перелік ваших: а). Внутрішніх установок: 

принципи, цінності, мотиви, потреби, цілі; б). Спрямованості: 
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схильності, таланти, здібності. На основі списку зробити 

висновки про найбільш підходящу або бажану  галузь 

професійної діяльності, посади, професійна сфера, пріоритетні 

умови майбутньої роботи.  

4. Скласти план заходів з формування вашого власного іміджу.  

5. Складіть список з 3-5 осіб, яких можна назвати лідерами. Не 

потрібно обмежуватись лише хорошими лідерами. Ваше 

завдання – визначити сильних лідерів. Проаналізуйте типи особи, 

основні риси. Визначте подібні риси та відмінності. Чим вони 

викликані? 

6. Гендерні аспекти лідерства. З якими проблемами 

зіштовхуються сучасні жінки на шляху до лідерства? Як можна 

подолати ці труднощі? 

7. Проаналізувати психологічну структуру професійної 

діяльності менеджера. Дослідити особливості професіографії, 

професіограми і психограми. Обгрунтувати використання 

професіограм і психограм при доборі кадрів.  

8. Дослідити феномен успішного керівництва як своєрідність 

поєднання вроджених задатків і набутого досвіду особистості. 

9. Нестандартне використання предметів. Протягом трьох 

хвилин придумати якнайбільше нестандартних способів 

використання звичайного предмета (лінійка, цеглина тощо).  

10. Які якості потрібен мати керівник, щоб бути успішним? 

Складіть список. 

11. Проаналізуйте свій імідж. Як Ви вважаєте, що треба 

змінити і чому? 

12. Опишіть, як Ви вважаєте, який імідж (особистісні якості, 

зовнішній вигляд, тощо) потрібен бути у людей таких професій:  

менеджер з персоналу; генеральний директор великої компанії. 

13. Напишіть коротке есе на тему: «Як створити компанію, де 

люди люблять свою роботу?» 

14. Згадайте ситуацію, у якій Ви працювали з людиною, яка 

займала вищу позицію щодо вас. Це може бути наставник, 

шкільна вчителька, викладач, лідер команди, близький родич. Що 

ця людина робила неправильно у ставленні до Вас? Напишіть 

кілька речень про те, що саме, на Вашу думку, лідер робив 

неправильно взагалі та безпосередньо стосовно вас.  



 36 

15. Визначте, яка проблема є для Вас найактуальнішою на 

сьогодні (вона може бути як віртуальною, так і реальною). Щоб 

зрозуміти її складність, розбийте цю проблему на кілька 

компонентів. Запишіть. Спробуйте визначити, що потребує 

негайної уваги. Приступіть до виконання того, що потрібно зараз, 

поступово, крок за кроком, проробляючи кожен компонент. 

16. З’ясуйте, що вам заважає краще використовувати свій час. 

До кожного із запропонованих висловів напишіть щонайменше 

два закінчення: 

1). У мене занадто мало часу, тому що ... 

2). У мене було б більше часу, якби... 

3). Я витрачаю занадто багато часу марно, тому що... 

4). Я дуже мало можу впливати на планування свого часу, 

тому що... 

Добре обміркувавши ці питання, Ви зможете з’ясувати, що 

заважає Вашій оптимальній роботі. 

17. Підготуйте коротку презентацію (на 5–7 хв) про ідею чи 

захоплення, якими б Ви хотіли викликати в аудиторії позитивні 

емоції та бажання вас підтримати. Обдумайте й використайте всі 

можливі вербальні та невербальні методи комунікації. 
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