
«Лідерство в організації: 
стратегічний підхід»

… функція лідерства полягає в тому, щоб продукувати більше 
лідерів, а не послідовників.

Ральф Нейдер



Основні цілі лекції:

 Визначити місце лідерства як феномену в управлінні компанією, що 

забезпечує високу ефективність прийняття управлінських рішень; розкрити 

елементи успішного управління компанією на засадах лідерства.

 Підвищити рівень самостійності та впевненості вищого управлінського 

персоналу корпорації «ТСМ Груп» на основі ознайомлення з 

найважливішими факторами ефективного керівництва.

 Розглянути компетенції керівника (базові та спеціальні) як основу лідерських 

позицій та досягнення успіху.

 Визначити нові підходи до успішного лідерства на основі навиків емоційного 

інтелекту (самоаналізу, самоменеджменту, соціальної свідомісті та 

соціальних навиків).

 Допомогти в опануванні технологіями посилення своєї харизми щодо 

цільових аудиторій; вивчити й проробити ключові правила «харизматичної» 

поведінки. 

 Розглянути феномени прийняття індивідуальних та колективних рішень з 

метою мінімізації помилок у процесі прийняття та реалізації управлінських 

рішень. 

 Сформувати навички прийняття управлінських рішень (у тому числі й 

стратегічних) на основі розгляду та аналізу прикладів застосування 

стратегічного підходу в управлінні вітчизняними та зарубіжними 

компаніями.

 Зблизити теорію та практику управління (з використанням можливостей 

корпорації «ТСМ Груп» та потенціалу фахівців економічного факультету 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка).



1. Лідерство в організації – сутність феномену

Якщо працівники керуються тільки 

правилами й потребами, встановленими 

керівництвом, вони можуть працювати 

приблизно на 60 або 65% своїх можливостей, 

просто виконувати свої обов’язки досить 

задовільно, щоб утриматися на роботі. Щоб 

досягти повного використання можливостей і 

здібностей працівників, керівник повинен 

викликати в них відповідний відгук, 

здійснюючи лідерство.

Г. Кунц, О’Доннел1.1. Суть лідерства.

1.2. Теорія ролей лідера (Роберта Квіна)



Якщо ваші дії надихають інших людей мріяти про

більше, навчатися більшому, робити більше й

ставати кращим, то це означає, що ви – лідер.

Джон Адамс

 
Компетенції Інтелект 

Стиль 

Креативність Відповідальність 

Інтуїція 

Харизма 

Психотип 

Лідерство 

Лідерство – мистецтво, яке багато в чому ґрунтується на життєвій активності й 
творчості людини.

Лідер завжди не тільки виражає себе, але й є виразником потреб своєї групи або 
організації.

1. Лідерство в організації – сутність феномену

Елементи феномену лідерства



«Один з нас» – спосіб життя 

лідера ідентичний способу 

життя будь-якого члена 

соціальної групи

«Кращий з нас»: лідер – це 

приклад для всієї групи як 

людини і професіонала.

Моделі сприйняття лідера

«Утілення чеснот»: лідер є 

носієм загальнолюдських 

норм моралі; розділяє з 

групою соціальні цінності й 

готовий їх відстоювати.

«Виправдання наших 

очікувань» – сталість 

поведінкових дій лідера 

незалежно від мінливої 

обстановки, вірність слову, 

недопущення відхилень від 

схваленого групою курсу 

поведінки.

1.1. Суть лідерства

Моделі сприйняття лідера



1.1. Суть лідерства

Елементи лідерського стилю Джима Коллінза 

Елементи управлінського стилю, властиві лідерам:

1. Щирість (демонструйте свої переконання; будьте зразком для наслідування; 

підкріплюйте слова справами). 

2. Рішучість (не дозволяйте масі інформації, різноманітним можливостям, 

нескінченним міркуванням і чужим думкам збити вас із користі й зробити нерішучим. 

) 

3. Концентрація; 

4. Особиста участь (лідери, що створюють великі компанії, уважні до всього, що 

відбувається в компанії. Для них було б непробачно дозволити собі 

дистанціюватися, самоусунутися, віддалитися й не вникати); 

5. Уміння працювати з людьми (лідери, що будують великі компанії, уміють 

балансувати між твердістю й м'якістю. Вони вимагають від людей неймовірно 

високих результатів роботи (твердість), одночасно витрачаючи серйозні зусилля на 

те, щоб допомогти співробітникам пишатися собою й бути впевненими у своїх 

здатностях (м'якість);

6. Комунікації (успішні керівники заохочують постійні й стабільні комунікації); 

7. Прагнення вперед (керівники успішних компаній завжди рухаються вперед  –

розвиваються – як особистості (здійснюють особистісний ріст) і заражають цим 

настроєм усю компанію; вони дуже енергійні й ніколи не зупиняються на 

досягнутому). 



1.2. Теорія ролей Роберта Квіна (1996)

Виробник
Виробник сприяє створенню робочої 

обстановки, що розташовує до 
активних дій, захоплений 

роботою, високо мотивований і 
відданий, готовий брати на себе 

зобов'язання й доводить 
доручення до прийнятних 

результатів. 
Для виробника єдиними критеріями 

ефективності організації слугують 
продуктивність і прибутковість.

Директор
Директор визначає цілі, вибирає вірну 

стратегію, проясняє очікування групи, 
встановлює політику й правила, визначає 
вузькі місця, вибирає рішення, визначає 

завдання й дає вказівки. Отже, директор –
це  дизайнер організації. Для директора 
єдині критерії ефективності організації –
продуктивність і прибуток. При ухваленні 

рішення враховуються кінцевий результат і 
максимальна віддача від нього. Працівники 

заохочуються лише в тому випадку, коли 
вони вносять істотний вклад у реалізацію 

цих цілей. 



1.2. Теорія ролей Роберта Квіна (1996)

Координатор 
Координатор зосереджує свою увагу 

переважно на делегуванні 
завдань у систематизації програм 
роботи й кризовому управлінні. 

Він приділяє багато уваги 
технологічним питанням 
проблем. Лідер у цій ролі 
повинен бути надійним і 

викликати довіру. Координатор 
надає особливого значення 

підтримці й зміцненню бізнес-
процесів. У цьому випадку 
організаційне управління 

характеризується переважно 
ієрархічною і бюрократичною 

структурою 

Контролер 
Контролер знає, що відбувається в 

компанії, перевіряє, чи 
дотримуються працівники правил. 

Він уважний до деталей, виконує 
адміністрування й 

документування й здійснює 
регулярні перевірки. 

Контролер надає особливого 
значення підтримці й зміцненню 

бізнес-процесів; організаційне 
управління в цьому випадку 

характеризується ієрархічною й 
бюрократичною структурою. 



1.2. Теорія ролей Роберта Квіна (1996)

Стимулятор 
Стимулятор заохочує кооперацію, 

залучення працівників у діяльність 
організації й згуртованість, реалізує 

командну роботу, вирішує проблемы 
співробітників, вносить вклад в 
етичний розвиток, демонструє 

відкритість і знає, як дійти згоди. 
Це коуч, порадник і компаньйон. Він 

може ініціювати процес навчання й 
зміцнити здатності учасників до 

спільної роботи. 
Стимулятор цінує людей за те, що вони 

такі, які є.

Наставник 
Наставник орієнтований на розвиток 

навичок співробітників за допомогою 
уважного й доброзичливого ставлення до 

них і готовності допомогти. Наставник 
уміє вислухати своїх співробітників, 

виразити їм подяку й похвалити. 
Наставник допомагає співробітникам 

структурувати їх бачення так, щоб вони 
могли розглянути сутність за зовнішніми 

обставинами й не обмежувалися 
поверхневими уявленнями. Він цінує 

людей за те, що вони – люди. 
Керівництво організацією спрямоване 

всередину й досить гнучко. Центральне 
місце тут займають розвиток людських 

ресурсів і зміни культури організації. 



1.2. Теорія ролей Роберта Квіна (1996)

Інноватор
Інноватор уможливлює безперервне 

вдосконалювання, має стратегічний 
погляд на майбутнє організації, 

зауважує важливі зміни ринкових 
вимог, задоволення цих вимог, 

прогнозує необхідні зміни й 
допускає ризик. Крім того інноватор 

– творча й розумна людина, яка 
може дивитися в майбутнє. Якщо 
лідер – інноватор, то в центрі його 

уваги такі питання як 
конкурентоспроможна позиція 

організації, зростання, безперервне 
вдосконалювання, уміння організації 

адаптуватися до змін, 
впровадження.

Посередник
Посередник – гарний політик, він 
використовує свою владу й вплив на 
інших для одержання ресурсів ззовні 
й уміє ефективно вести переговори. 

Для нього важливі репутація й імідж. 
Такий лідер звичайно виступає в ролі 

посередника між групою і її 
оточенням, представляючи інтереси 

своєї групи.



2. Компетенції керівника як основа його 
лідерських позицій
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2.1. Базові компетенції 

2.1. Базові компетенції. 

2.2. Спеціальні  компетенції.



 

– уміння схоплювати суть справи інтуїтивно й швидко, виділяючи істотні сторони 

ситуації;  
– уміти бачити вглиб, розуміти суть і підґрунтя речей;  
– схильність до навчання й відкритість новому.  

 
 

– уміння виділяти ціле й бачити тонкі зв’язки між його частинами;  
– уміння формулювати ідеї й адекватно передавати їх іншим людям;  
– здатність сприймати й ефективно оцінювати інформацію;  
– уміння налагоджувати й підтримувати стосунки з колегами й підлеглими;  
– уміння говорити з людьми їх мовою, роз’ясняти, навчати, враховуючи їхній розвиток. 

 
 

– уміння підніматися над ментальними догмами й ухвалювати точні рішення, виходячи з 
реальних обставин;  

– уміння ухвалювати стратегічні рішення, базуючись на своїх цінностях;  
– здатність інтуїтивно ухвалювати адекватне рішення в умовах дефіциту інформації й 

часу;  
– здатність слідувати подійному потокові в інтересах справи, жертвуючи ритуальністю, 

регламентованістю й особистими амбіціями;  
– здатність бути незалежним від соціальних стандартів і від страху оцінки.  

 
 

– здатність жити сьогоденням і рухатися вперед;  
– здатність діяти в обраному напрямку всупереч думці людей;  
– здатність утримувати високий рівень зусиль і енергійності;  

1. Сприйняття – уважність, відчування тонкощів і вміння навчатися. 

2. Взаємозв’язки – інтелект, мова й комунікація.  

3. Вибір – чутливість до «правильного», адекватного шляху.  

.  

4. Активність – перетворюючі дії й тактична активність.  

.  

2.1. Базові компетенції



2.1. Базові компетенції

 

 
– здатність самостійно ухвалювати рішення;  
– здатність концентрувати свою увагу на пріоритетних цілях;  
– здатність піти назустріч своїм страхам, зберігаючи усвідомленість і свободу вибору;  
– здатність зберігати свій намір у будь-яких зовнішніх умовах, при будь-якій поведінці 

партнерів, у тому числі в умовах стресу й конфлікту;  
– здатність мати натхнення на нові справи.  

 
 

– віра у власні сили;  
– здатність брати на себе відповідальність, зберігаючи присутність волі й духу;  
– здатність покладатися на інших людей і делегувати повноваження;  
– здатність підтримувати інших людей без страху, і бути жалісливим без жалості;  
– здатність своїм внутрішнім спокоєм давати опору колегам і підлеглим;  
– здатність прийняти допомогу там, де в чомусь некомпетентний або неумілий;  
– здатність бути вільним від почуття власної важливості.  

 
 
 

– здатність бути бездоганним (робити краще, що можна зробити в даній ситуації – однак, 
без прихильності до зовнішнього виграшу);  

– терпимість до людських недоліків та обмежень;  
– здатність прийняти природну швидкість виконання проектів, змін у своїй команді й у 

собі самому;  
– стримано ставитися до перемог і програвати без почуття поразки.  

5. Воля – воля, усвідомленість і вміння концентруватися.  

.  

6. Віра – віра в себе, у людей, у Світ.  

.  

7. Мудрість – відчування обмежень, почуття часу, дисципліна й стійкість, витримка й 

терпіння.  
.  



2.2. Спеціальні компетенції

Компетентність іде набагато далі 

слів. Вона означає здатність 

лідера  сформулювати те, що 

потрібно, спланувати те, що 

потрібно, і зробити те, що 

потрібно, причому, таким 

чином, коли іншим зрозуміло, що 

вам відомо, як треба діяти, і їм 

зрозуміло, що вони бажають іти 

за вами.

Джон Максвелл, 
письменник, публіцист

Показники-

характеристики 

компетентності
Ознаки компетентності

1. Пошук 

інформації:

збирає інформацію самого різного характеру та використовує 

широкий набір джерел для створення цілісного інформаційного 

середовища при підготовці до прийняття рішень в організації.

2. Формування 

концепції:

створює моделі або формує концепції, гіпотези чи ідеї на основі 

отриманої інформації; завдяки аналізу різнобічної інформації має 

освіченість про масштаб подій, тенденції і причинно-наслідкові 

зв’язки. 

3. Концептуаль-

на гнучкість:

при плануванні й прийнятті рішень визначає відповідні 

альтернативи або багатосторонні варіанти, одночасно тримає під 

своїм спостереженням різні варіанти та оцінює доводи «за» та 

«проти». 

4. Спілкування з 

персоналом:

використовує прямі та опосередковані запитання, узагальнення, 

перефразування і т.п. для того, щоб зрозуміти ідеї, концепції і 

настрій інших; може розуміти події, питання, проблеми, можливості 

з точки зору інших осіб.

5. Управління 

взаємодією:

захоплює інших і може організувати групи співробітництва, 

причому учасники груп відчувають, що їх цінують, їм довіряють і, 

що у них є загальні цілі.

6. Орієнтація на 

розвиток:

створює позитивний клімат у колективі, при якому його члени 

краще усвідомлюють свої можливості та недоліки, а також 

забезпечує наставництво, як засіб для розвитку, з метою 

покращення виконавської дисципліни. 

Модель управлінської компетентності Т.Кокереля



Стандарти компетентності менеджера МСI

Стандарти компетентності менеджера МСI представляють собою модель комплексу знань 

і навичок, управлінського репертуару, необхідного й достатнього для безумовного й 

успішного виконання менеджером конкретних ролей і задач для виконання, у 

відповідності з вимогами, що ставляться до заданого рівня управлінської 

компетентності. Стандарти розроблені згідно з вимогами британського 

професійного стандарту компетентності менеджерів (Management Charter Initiative 

Management 1). 

Управлінська компетентність оцінюється за такими основними блоками:

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

1. Супровід і вдосконалення 
виробничих і/або сервісних 

операцій 

2. Участь у здійсненні змін 

послуг, товарів і систем. 

3. Розподіл і контроль 

ресурсів 

Управлінська 

компетентність 4. Участь при найманні 

та відборі кадрів 

5. Удосконалення команди, 
підвищення власної 
кваліфікації та працівників 

для покращення показників 

6. Планування, розподіл й 
оцінювання роботи окремих 

працівників та власної 

7. Налагодження, підтримка 
та зміцнення ефективних 
робочих зв’язків 

8. Збір та оцінювання інфор-
мації для прийняття рішень, 
її фіксування та збереження 
 

9. Обмін з колегами інформа-
цією для рішення проблем і 

прийняття рішень. 

2.2. Спеціальні компетенції



Лідерство починається з особистих якостей лідера.  
         Франц Хесселбайн 

Модель  «Три по сім» Я.В. Михайлова  

(вимоги до професійної кваліфікації керівника) 

1-й рівень 
найважливіші вимоги, обумов-
лені функціональним змістом 
управлінської праці (визнача
ються якості керівника (ме-
неджера), без яких немож-
ливий успіх роботи) – функ-
ціональні вимоги до квалі-
фікації керівника (менедже-
ра). 

2-й рівень 
включає основні сервісні 
вимоги, які носять обслугову
ючий характер стосовно функ
ціональних вимог  

3-й рівень 
об’єднує сервісні вимоги мен
шої значимості в порівнянні з 
основними вимогами 

2.2. Спеціальні компетенції



2.2. Спеціальні компетенції

  

1.1. Розуміння людей. Психологічна інтуїція – уміння зрозуміти психічні 
властивості й стан особистості. Психологічний такт – уміння знайти потріб
ну форму спілкування. Комунікабельність, що розуміється як здатність до      
підтримки контактів і зв'язків. 

1.2. Якості лідера. Здатність зрозуміти, виразити й відстояти інтереси лю
дей. Бажання брати відповідальність на себе. Здатність керівника (мене-
джера) неформально впливати на оточуючих. 

1.3. Знання основ сучасного менеджменту й уміння застосовувати їх 
на практиці. Грамотний вибір стилю керівництва. Ефективна мотивація. 
Уміння організувати підготовку й прийняття розв'язків. 

1.4. Компетентність. Знання спеціальних питань, обумовлених профілем і 
специфікою роботи організації. Знання основ трудового й господарського за
конодавства. 

1.5. Здатність керівника (менеджера) передбачати розвиток подій. 
1.6. Уміння ставити цілі. 
1.7. Здатність керівника (менеджера) організувати взаємодію й налаго

дити оптимальний контроль. 
 

Функціональні вимоги

Модель Я.В. Михайлова «Три по сім»



2.2. Спеціальні компетенції

Основні сервісні вимоги

Модель Я.В. Михайлова «Три по сім»

 
2.1. Ясно усвідомлювані й чітко сформульовані особисті цілі, пов'язані з осо

бистим життям і роботою. Усвідомлення цілей дає змогу керівникові (менеджерові) 
судити наскільки важливе для нього те, що він робить, як вписується робота в стра
тегію його життя. Це формує його мотивацію, сприяє послідовності й обґрунтованості 
в рішеннях. Керівник (менеджер), який не здатний прояснити особисті цілі, не зуміє 
грамотно ставити цілі й перед колективом. 

2.2. Прагнення керівника (менеджера) до вдосконалювання себе й організації на 
противагу почуттю самодостатності, самозадоволення, заспокоєності. Проявляється 
в безперервному пошуку резервів, прагненні до обґрунтованих нововведень. 

2.3. Енергійність, ініціативність, рішучість і наполегливість керівника (мене-
джера) у досягненні цілей. Якості, необхідні у зв'язку з тим, що менеджер у своїй ро
боті зустрічає не тільки підтримку, але й опір, який доводиться долати. 

2.4. Володіння керівником (менеджером) стратегією ефективного мислення. 
Мається на увазі здатність концентруватися на головному, виявляти істотне, відки
дати другорядне. 

2.5. Ефективне використання часу керівником (менеджером), як синтетичний 
показник рівня організації праці. 

2.6. Моральні якості керівника (менеджера) адекватні рівню моралі, що панує в 
колективі, у тому числі: єдність слова й справи, вимогливість до себе й інших, не
примиренність до недоліків, але терпимість до людей, турбота про персонал. 

2.7. Здоров'я керівника (менеджера) – фізичне й психічне, достатнє для забез
печення вимог до менеджера. 

 



2.2. Спеціальні компетенції

Сервісні вимоги меншої значимості

Модель Я.В. Михайлова «Три по сім»

 
3.1. Особиста організованість керівника (менеджера) і висока культура власної 

праці, уміння розподілити сили. 
3.2. Об'єктивність керівника (менеджера) і реалізм оцінки подій у комбінації з 

прагненням знати думки інших. 
3.3. Гнучкість керівника (менеджера) як здатність швидко перебудуватися, від

мовитися від неефективної стратегії й тактики. 
3.4. Здатність керівника (менеджера) зберігати витримку та врівноваженість 

у непередбачених ситуаціях. 
3.5. Здатність керівника (менеджера) знаходити необхідну інформацію. 
3.6. Знання керівником (менеджером) технічних можливостей сучасної орг-

техніки. 
3.7. Здатність керівника (менеджера) коротко і ясно говорити про справу. 

 



Розум – не тільки в знанні, а в умінні 

застосовувати знання на ділі... 

Арістотель

3. Інтелект та емоційний інтелект

 

Дуже високий рівень інтелекту 2.2 % 

Високий рівень інтелекту 6,7 % 

Нормальний рівень інтелекту  16,1 % 

Середній рівень інтелекту 50 % 

Низький рівень інтелекту 16,1 % 

Граничний рівень інтелекту 6,7 % 

Розумовий дефект 2.2 % 
 

Класифікація рівня інтелекту за Векслером 

3.1. Навики емоційного інтелекту.

3.2. Стилі керівництва на основі навиків 

емоційного інтелекту (за Д. 

Гоулманом).

3.3. Ситуаційна концепція лідерства 

(У. Реддіна)



3.1. Навики емоційного інтелекту

«Самою коштовною своєю якістю я 

вважаю вміння викликати в людей 

ентузіазм і розбудовувати те, що є 

кращого в людині, за допомогою 

визнання його достоїнств і 

заохочення». 

Чарлз Шваб – один з «найдорожчих» у 

світі менеджерів

Німецький психолог Вільям Штерн у 1912 р. 

запропонував інтелектуальні здібності людини 

вимірювати за допомогою коефіцієнта – IQ 

(intelligence quotient – коефіцієнт розумового 

розвитку).

Згідно з результатами досліджень Гоулмана (1998) для 

ефективності управлінської роботи EQ (емоційний 

показник інтелекту) має вирішальне значення – її 

успіх на 85% визначається цим коефіцієнтом і 

тільки на 15% – IQ.

Емоційне лідерство мотивує членів команди й 

підтримує в них високу відданість справі, сумлінне 

відношення, готовність до співробітництва. 

Засноване на управлінні за слабкими сигналами, 

що вловлюється емоційним лідером, лідерство 

зміцнює, а не руйнує згуртованість соратників.

Ховард Гарднер, гарвардський психолог визначає 7 видів 

інтелекту:

1. Просторовий інтелект (здатність розпізнавати моделі й 

форми, мислення в образах, легка орієнтація в 

просторі, та створювати внутрішні просторові карти).

2. Фізичний інтелект(використовують своє тіло як 

інструмент пізнання світу).

3. Музикальний інтелект

4. Лінгвістичний (мовний) інтелект.

5. Логіко-математичний інтелект. (IQ)..

6. Міжособистісний інтелект (здатність налагоджувати 

відносини з людьми та маніпулювати ними).

7. Внутріособистісний інтелект (розуміння власних 

відчуттів, інтуїція тощо) 



Набір емоційних 

компетенцій 

керівника                        

за Д. Гоулменом

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самоаналіз – знання своїх 
внутрішніх станів, переваг, 
ресурсів та інтуїції:  
 емоційний самоаналіз: 

визнання своїх емоцій та їхніх 
наслідків; 
 адекватна самооцінка: 

знання своїх сильних сторін й 
обмежень; 
 упевненість у собі: стійке 

почуття самодостатності й 
переконаність у своїх здібнос
тях. 
 

Самоменеджмент – управління внутрішніми 
станами, імпульсами й ресурсами: 
 самоконтроль: стримування руйнівних емо

цій і почуттів; 
 надійність: підтримка установки на чесність і 

єдність; 
 свідомість: відповідальність за власні вчин

ки; 
 адаптивність: гнучкість при змінах; 
 орієнтація на досягнення: прагнення до дос

коналості; 
 ініціативність: готовність діяти за обстави

нами. 
 

Соціальна свідомість – 
усвідомлення почуттів і пот
реб оточення: 
 емпатія: співчуття й ак

тивний інтерес до проблем 
людей; 
 організаційна свідомість: 

відчуття емоційного настрою 
групи й владних відносин; 
 орієнтація на послуги: 

передбачення, визнання й за
доволення потреб клієнта. 
 

Соціальні навики – уміння викликати в люди
ни бажану реакцію: 
 розвиток здібностей інших людей: уловлю

вання потреб удосконалення й підтримка здібно
стей; 
 керівництво: натхнення й спрямування 

окремих людей і груп; 
 вплив: володіння ефективними способами 

переконання; 
 спілкування: відкрите вислуховування й 

трансляція правильних думок; 
 каталізатор зміни: введення змін або управ

ління ними; 
 управління конфліктами: ведення перегово

рів й усунення розбіжностей; 
 формування зв’язків: створення ефективних 

відносин; 
 робота в команді й співробітництво: спільна 

діяльність у вирішенні задач; організація групо
вих занять для досягнення загальних цілей. 

«Внутрішнє» керівництво 
 

«Зовнішнє» керівництво 
 

Особистісні  

Соціальні  



3.2. Стилі керівництва на основі навиків емоційного 
інтелекту (за Д. Гоулманом)

Для одних стиль – це складний спосіб говорити про просте, для інших –

простий спосіб говорити про складне. 

Жан Кокто (французький письменник, художник, театральний діяч

Стиль Ситуації та умови застосування 

«Примус» 

Використовується в крайніх випадках, при виникненні кризи. Це діючий засіб, коли необхідно 
терміново внести зміни, однак його потрібно пом’якшувати іншими стилями для досягнення 
довгострокових позитивних результатів. При надлишковому застосуванні викликає стрес і 
недовіру (як побічні ефекти). 

«Авторитаризм» 

Корисний, коли має бути розворот на сто вісімдесят градусів, а керівник повний ентузіазму й ви-
кликає довіру. Це стиль ефективного лідерства. Даний підхід спрацьовує тільки, якщо співробіт-
ники поважають керівника, а той виявляє підвищену цікавість до змін. У гарних умовах 
авторитаризм дає чудовий ефект. 

«Залучення» 

Даний стиль допомагає відновити розірвані відносини та зв’язки й викликати довіру. Корисний, 
коли ситуація заходить у глухий кут і люди важко реагують на зміни. Однак при визначенні 
напрямку й досягненні прогресу перетворень його необхідно застосовувати разом з іншими 
стилями. 

«Демократія» 
Ефективний засіб, коли команда розуміє ситуацію краще, ніж керівник. Співробітники одержують 
можливість висувати свої ідеї й розробляти плани. Однак недосвідчені члени команди можуть 
ходити колами й провалювати доручення. 

«Задавання  
тону» 

Даний стиль застосовується в компетентних командах з високою мотивацією, але сам по собі не 
слугує досягненню довгострокових результатів. Зловживання призводить до виснаження 
персоналу, який, не одержуючи винагороди, не розуміє, куди рухатися. При виникненні змін 
лідерові варто застосовувати інший стиль. 

«Навчання» 
Підходить, якщо співробітники повинні засвоїти нові знання в процесі змін. Недоліком підходу є 
те, що він може виявитися  малоефективним, якщо керівник – поганий наставник або мотивація 
співробітників – на низькому рівні. 



3.3. Ситуаційна концепція лідерства (У. Реддіна)

Модель керівництва за Реддіним – одна з останніх ситуаційних концепцій лідерства, запропонована У.Реддіним, який 

розглядає три виміри: стиль керівництва – ситуація – результат. Залежно від виробничої та кадрової орієнтованості він 

розрізняє чотири основні стилі:

 

Сполучний                                 
стиль 

Об’єднуючий                          
стиль 

Відокремлюючий 
стиль 

Стиль відданості 
справі 
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Кожен із чотирьох основних стилів може бути ефективним у різних ситуаціях управління. 

Найважливішими ситуативними умовами за Реддіном є:

1) вимоги, що випливають із природи виконуваного виробничого завдання, фахові знання, потрібні для виконання цього 

завдання, загальний режим роботи підприємства, а також організаційні принципи прийняття рішень;

2) розуміння організації як принципового способу керівництва трудовим загалом, від якого залежить мікроклімат на 

підприємстві;

3) стиль керівництва безпосереднього начальника;

4) співпраця з сумісними ланками, яка набуває особливого значення в період найтіснішої взаємодії;

5) співробітники, що перебувають у безпосередньому під-по-ряд-куванні.



3.3. Ситуаційна концепція лідерства (У. Реддіна)

Залежно від характеру кожного із ситуативних елементів випливають різні управлінські ситуації.

Оскільки керівники постійно стикаються з мінливими управлінськими ситуаціями, то від них постійно 

потрібна управлінська гнучкість, тобто керівники повинні діяти як виробничо-, так і кадрово-

орієнтовано.

Так, якщо стиль лідерства вибраний правильно, то підлеглі будуть сприймати керівника у відповідності 

з характеристиками, наведеними на рис. зліва. Якщо ж неправильно, то керівник сприймається 

згідно з рис. справа.
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Місіонер                                  

Прихильник 
компромісу 

Дезертир Автократ 

 

  Низька             Висока                

Виробнича орієнтованість 
  (орієнтація на задачу) 



Харизма – це особлива властивість, завдяки якому 

людину оцінюють як обдаровану надприродними 

якостями й здатну впливати на інших. 

Поняття «харизма» походить з давньогрецької 

міфології – означає привертати до себе увагу 

(харити – давньогрецькі богині краси, грації й 

витонченості).

4. Харизма і лідерство

4.1. Харизма як здатність притягувати 

людей.

4.2. Харизматичні стратегії.

4.1. Харизма як здатність притягувати людей



4.2. Харизматичні стратегії

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 Відрізнятися від інших Пережити осяяння 

 Здивувати 

прихильників 

Харизматичні 

стратегії  Придумати ритуал 

 Бути радикальним (по 
відношенню до своїх ідей – 
відноситися до них як до 

чогось особливо цінного 

 Перемогти «ворогів» – ха-
ризматичний лідер повинний 
завжди бути готовий вступи-

тися за інтереси групи 

 Розбудити особливі емоції 
– для харизматичного впли-
ву дуже важливо, щоб одно-
часно взаємно протилежні 
емоційні знаки були вира-
жені по можливості сильно. 

 Бути успішним 



РоЛюди готові брати на себе 

відповідальність. Коли їм довіряють, 

вони розцвітають і починають 

зростати. Але якщо відноситься до 

них, як до недотепних малят, вам 

доведеться до кінця життя міняти їм 

підгузки й годувати з ложечки. Якщо 

авторитет буде йти поряд з 

відповідальністю, люди почнуть 

проявляти разючу креативність. 

Люди завжди креативні настільки, 

наскільки це дозволяє їм структура.

Рік Уоррен

5. Креативність як необхідний атрибут лідера

5.1. Феномен креативності лідера.

5.2. Складові креативності та етапи 

креативного процесу

http://mircitat.net/quote/aforizm/435


Щоб б не значила креативність, вона є 
частиною вирішення  проблеми.

Брайан Олдіс

5. Креативність як необхідний атрибут лідера

5.1. Феномен креативності лідера

Креативність (creativity) – (від лат. creatura – створення, 

творіння) – здатність вирішувати творчі, у значній мірі 

невизначені та неформалізовані задачі. Креативність –

творче начало, винахідливість, продуктивна 

оригінальність інтелекту й мислення людини, суб’єктивна 

сторона творчості. Креативність виступає як спосіб 

самореалізації особистості. 

Креативність = здатність абстрактно мислити + широта 

поглядів + оригінальність + незалежність мислення + 

допитливість + воля + уважність. 

Креативність – здатність породжувати незвичайні ідеї, 

відхилятися в мисленні від традиційних схем, швидко 

вирішувати проблемні ситуації. Креативність охоплює 

певну сукупність розумових і особистісних якостей, 

необхідних для становлення здатності до творчості.



5. Креативність як необхідний атрибут лідера

5.2. Складові креативності  та етапи креативного 

процесу

Інструмент «5І» – визначає п’ять складових 

креативності: 

1) інформацію (Information)  

2) інкубацію (Incubation)  

3) осяяння (Illumination) 

4) інтеграцію (Integration)  

5) ілюстрацію (Illustration).

Осборн А. (автор мозкового штурму): 

1) орієнтація: визначення конкретної мети  

2) підготовка: збір необхідної інформації  

3) аналіз: класифікація наявних даних 

4) фільтрація: відсівання зайвих варіантів ідей 

5) інкубація: тимчасова пауза, що стимулює прихід 

осяяння  

6) синтез: об’єднання «фрагментів мозаїки»  

7) оцінювання: критичне судження про отримані ідеї.



5.2. Складові креативності  та етапи креативного процесу

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 Нестача натхненного 
бачення майбутнього 

 Нестача прагнення до 

досягнень 

 Байдужність до 
викликів 
 

Що заважає 
людям бути 
креативними? 

 

 Нестача веселощів 
 

 Нестача бунтівливості 

 Недостатня 

впевненість у собі 

 Недостатня впевненість у собі 

 Нестача захопленості 

 Нестача цікавості 
 

 Нестача широти знань 
 
 

 Слабке володіння техніками креативного мислення 
 

9 заповідей винахідника, розроблених в американській винахідницькій асоціації. Вони мають 

підзаголовок: «Як утримати в голові перспективну ідею»: 

1. Тримай під рукою блокнот. Эдісон мав його навіть у ванною. 

2. Ніколи не сподівайся, що втримаєш у пам'яті гарну ідею. 

3. Запиши ідею й зроби начерк. Графічний образ, як правило, запам'ятовується краще. 

4. Відкинь усі справи й сконцентруй увагу на ідеї та її розвитку. 

5. Нову ідею легше відтворити в пам'яті, коли є вихідна база, до якої можна повернутися. 

6. Нові ідеї завжди сполучені з ризиком, а ризик суперечить людській натурі. Пам'ять зітре ідею, якщо 

будеш неуважний. 

7. На стадії обмірковування ідеї не міркуй «чому?» і «чи можливо це?». Твори. Твої керівники й підлеглі 

згодом скажуть тобі, у чому твої помилки. 

8. Націлюй ідею на майбутнє. Записуй усе, що може згодитися. Пізніше щось відсіється, але дещо й 

залишиться. 

9. Охолонь. Повернися до своїх записів наступного дня.



Без інтуїції та ризику не обійтися. 
По-перше, тому що навіть найбільш правильне 

рішення може в будь-який момент стати помилковим, 
якщо ви забарилися з його прийняттям. 

По-друге, немає такого поняття, як абсолютна 
впевненість, її просто не існує в природі.

Лі Якокка, 
американський підприємець, менеджер.

6. Інтуїція

6.1. Інтуїція як атрибут сучасного керівника-лідера

6.2.Трикутник прийняття управлінських рішень

За Платоном. Споглядаючи ідею (прообрази речей чуттєвого світу) існує вид безпосереднього 

знання, яке приходить наче раптове осяяння, якому передувала довго-тривала робота розуму. 

За Декартом. «Під інтуїцією я розумію не віру в хитке свідчення чуттів і не оманливе судження 

безладної уяви, але поняття ясного та уважного розуму, породжене лише натуральним світлом 

розуму та дякуючи своїй простоті більш достовірно, ніж сама дедукція». За допомогою інтуїції 

істина відкривається розуму людини шляхом прямого вдивляння без використання логічних 

визначень та доказів як проміжних ланок пізнання. 

За Гегелем: інтуїція – пізнання у вигляді чуттєвого споглядання. Вона дає знання як «ясне, як 

сонце…лише чуттєве», таємниця інтуїтивного пізнання та … «зосереджена в чуттєвості». 

За Бергсоном: інтуїція – це інстинкт, вона виникає безпосередньо, без попереднього научіння як 

визначаючої форми поведінки. Вона не виражається через аналіз чи синтез.



Організаційна ефективність будь-якого 

підприємства базується зовсім не на вузькій і 

недалекій ідеї, що називається раціональністю. 

Вона ґрунтується на комбінації 

тверезомислячої логіки й потужної інтуїції.

Генрі Мінцберг із Університету Макгілла

6.1. Інтуїція як атрибут сучасного керівника-лідера

Інтуїція – стихійне, безпосереднє відчуття, чуття, яке базується на попередньому досвіді та, яке підказує вірне 

розуміння осягнення істини безпосереднім шляхом, без її аргументації. 

Інсайт – (від англ. insight – проникливість в суть) – (поняття, введене в гештальтпсихологію в 1925 році В. 

Келером) раптове бачення суті проблемної ситуації.

Момент осяяння (інсайту), народження ідеї є кульмінацією інтуїтивного творчого процесу.

Розвиток інтуїції – «щоб розвивати та побуджувати» інтуїцію необхідно:

1. Не застрявати надовго у малих, побутових питаннях та проблемах. Кожного дня знаходити час, щоб «вивищити 

свідомість». Відсікати непотрібні думки, емоції та накручування. 

2. Навчитись «не думати» у важливі моменти. Інтуїція починає працювати тоді, коли притупляється логічне 

мислення. 

3. Відмовлятись від стереотипних підходів. Кожного разу переосмислювати по-новому, що вже знаєш. У будь-яку 

дію привносити творчість 

4. Проявляти зусилля та ініціативу. Не перебувати в бездії. Коли виникає любе питання, робити все, щоби знайти 

на нього відповідь самому.



Ефективний процес прийняття рішень базується на балансі трьох елементів: логіки, 
інтуїції та досвіду. Кожен з них важливий для зрозуміння задіяних чинників та 
формулювання висновків.

6.1. Трикутник прийняття управлінських рішень

 

 

 

 

      Логіка                            Досвід 

 

 

 

 
                       Інтуїція  

Трикутник прийняття рішення



Коли лідер звертається до оточуючих 

з пристрастю, то зазвичай зустрічає 

відповідну пристрасть

Джон Максвелл

7. Лідер і команда – індивідуальні та 

колективні управлінські рішення 

7.1. Напрями діяльності лідера в 

команді

7.2. Псиохологічні аспекти роботи в 

команді ( модель Майєрс-Брігс).

7.3. Феномени індивідуальних та 

колективних рішень



7.1. Напрями діяльності лідера в команді

1. Формування загального бачення майбутнього: об'єднання зовнішнього й 

внутрішнього стану організації; комбінація негативного й позитивного бачення 

майбутнього; участь працівників у формулюванні образа майбутнього (загальне 

бачення формується під впливом бачення окремих працівників; негативне 

бачення виконує роль прогнозування несприятливих умов зовнішнього 

середовища). 

2. Виявлення й аналіз ментальних моделей. Гарні ідеї часто залишаються 

нереалізованими в силу того, що ініціативи суперечать укоріненим стереотипам 

мислення або ментальним моделям.

Виявлення ментальних моделей здійснюється за допомогою:

 виявлення стрибків абстракції (підміна спостережуваних фактів узагальненнями);

 усвідомлення відмінностей між декларованими поглядами, й такими, що 

проявляються на практиці;

 досягнення балансу думок (сполучати мистецтво переконання з мистецтвом 

сприйняття);

 руйнування захисних механізмів (спочатку розпізнати захисний механізм, далі 

зрозуміти, як він діє, потім відключити його).

3. Розвиток у людях системного мислення. Навіть слабкі, але системно націлені 

впливи можуть принести істотні й тривалі поліпшення. Навички системного 

мислення полягають в наступному:

 бачення взаємозв’язків (цілісне бачення) процесів – уміння бачити взаємозв’язки 

частин системи;

 відмова від обвинувачень (причини невдач шукати не в зовнішньому середовищі, а 

в першу чергу в собі самому);

 позначення складності динамічних процесів (причина й слідство на практиці часто 

рознесені в часі й просторі);

 пошук потужного важеля ( тобто місце додатка зусиль, що дають найвищий 

результат);

 відмова від простих рішень (не поспішати почати боротися із проявами проблем, а 



7.1. Напрями діяльності лідера в команді

Стратегія створення команди

Як стверджують психологи, не загальна мета робить команду командою, а спільна 

праця з формулювання й наступної реалізації цієї мети.

Загальні принципи роботи в команді:
 колективні рішення надійніше індивідуальних; у групах звичайно виникає біль-ше 

рішень і кращої якості, реалізується синергічний ефект системи, що складається 

з різних фахівців;

 групові рішення підсилюють атмосферу співробітництва, знижують опір 

незгодних з ухваленим рішенням;

 групові рішення відрізняються більшою продуманістю можливих наслідків 

ухвалених рішень. 

Переваги роботи в команді полягають в знанні завдання у цілому, у відповідальності 

за кінцевий результат, у сприйнятливості до нових ідей і високої адаптивності.

Недоліки роботи в команді: низька стабільність, вимагає високої самодисципліни, 

обмеженість у розмірах. Крім того, колективні рішення вимагають більше часу 

для їхнього прийняття й підвищують ступінь конформізму членів групи.

Щоб зробити роботу команд успішною, необхідно:

 формувати команду, орієнтовану на успіх;

 членів команди відбирати ретельно;

 здійснювати навчання, націлене на успіх;

 ініціювати «плаваюче» лідерство в команді;

 забезпечувати заохочення за роботу в команді.



Е                   Шкала енергії                   І  – Екстраверт – Інтроверт 
 

S              Шкала сприйняття                 N – Сенсорний – Інтуїтивний 
 
T          Шкала прийняття рішень            F –  Думаючий – Чуттєвий  
 

J                Шкала стилю життя              P  – Вирішуючий – Сприймаючий   

   

Відновлення 
енергії 

Екстравер (Е)  
Надає перевагу черпати енергію 
із зовнішнього світу (людей, 
занять, речей)  
 

Інтроверт (І) 
Надає перевагу черпати енергію 
із свого внутрішнього світу 
(думок, емоцій, вражень) 

Збір інформації 

Людина сенсорного типу (S)  
Надає перевагу черпати 
інформацію за допомогою п’яти 
органів чуття (звертає увагу 
перш за все на реальне) 

Людина інтуїтивного типу (N) 
Надає перевагу черпати 
інформацію за допомогою 
«шостого чуття) (звертає увагу 
на можливості) 

Прийняття 
рішень 

Людина мислячого типу (Т)  
Приймає рішення «головою», 
грунтуючись на логіці та 
об’єктивних міркуваннях 

Людина чуттєвого типу (F)  
Приймає рішення «серцем», 
грунтуючись на особистих  
міркуваннях та суб’єктивних 
цінностях 

Спосіб життя  
Людина вирішуючого типу (J)  
Надає перевагу упорядкованому 
та спланованому способу життя 

Інтроверт (І) 
Надає перевагу спонтанному та 
гнучкому способу життя 

7.2. Психологічні аспекти роботи в команді 

(модель Майєрс-Брігс)



Комбінація параметрів шкал дає 16 типів (варіантів) особистостей: ESTJ, ESFJ, ENFJ, ENTJ, ENTP, 

ENFP, ESFP, ESTP, ISTJ, ISFJ, INFJ, INTJ, INTP, INFP, ISFP, ISTP.

Очевидно, що команда, що складається з абсолютно однакових типів особистостей, мало чим буде 

відрізнятися за своїм потенціалом від потенціалу однієї людини з команди. Така команда – слабкий 

помічник керівника. Імовірно й те, що команда формується для вирішення конкретного завдання, а в 

цьому випадку домінувати в команді повинні ті або інші типи особистості. В ідеалі склад команди 

повинен мінятися залежно від стадії вирішення завдання або перехід до рішення нового завдання.

 

Місія N 

T 

S 

Цілі 

План 

F 

F 

– Інтуїція, пошук нового 

– Прийняття рішення на основі аналізу 

– Орієнтація на конкретні відношення 

– Підтримка взаємовідносин 
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Для створення синергічного ефекту в команді керівник повинен стати своєрідним 

диригентом, який керує процесом розробки рішень. Такий процес найчастіше ніким з 

членів керуючої команди не усвідомлюється. Як виявилося, оптимальні рішення, які 

ведуть до бізнес-проривів, відбуваються за певним алгоритмом.

Цей алгоритм (або «Z-модель») був запропонований у роботах американських 

дослідників Катаріни Бріггс та Ізабель Майєрс. Розробляючи теорію типів, вони виявили, 

що правильне рішення проблем вимагає виконання обов’язкових чотирьох дій:

1. Збір фактів. Для цієї мети слід використовувати властивості Сенсорних (S) типів 

особистості, щоб розглянути всі деталі й дрібниці проблеми.

2. Вивчення можливостей. Використовуючи властивості Інтуїтивних (N) типів, 

розробіть можливі варіанти і способи вирішення проблеми.

3. Об’єктивний аналіз. Використовуючи властивості Логічних (T) типів, досліджуйте 

варіанти й наслідки кожного із запропонованих рішень.

4. Оцінювання впливу. Використовуючи властивості Етичних (F) типів, оцініть, як 

люди, залучені в проблему, сприймуть запропоновані рішення.
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(модель Майєрс-Брігс)



 

(S) – сенсорика 
Розгляньте факти  

й деталі 

 (N) – інтуїція 
Які альтернативи  

випливають з фактів? 
   

 Які факти? 
 Будьте конкретні й займайтесь 
поточним моментом. 
 Визначте всі потрібні  
деталі. 
 Намагайтесь бути  
точними. 

  Задійте уяву й будьте 
креативними. 
 Проведіть мозковий штурм 
(brаіn storming). 
 Розгляньте варіанти            
можливих рішень. 

   

(T) – логіка 
Чи можна все це про-

аналізувати об’єктивно? 

 (F) – етика 
Який вплив це буде 

здійснювати на людей, яких 
це зачіпає? 

   

 Розгляньте наслідки кожного з 
варіантів рішень. 
 Якби ви були людиною «зі 
сторони», що б ви 
запропонували? 
 Які варіанти й наслідки кожної 
дії? 

  Чи можна це пережити? 
 Яке ваше відношення  до цієї 
дії? 
 Якої реакції можна очікувати 
від інших? 

 

Z-модель вирішення проблем 
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(модель Майєрс-Брігс)



1. Закрита модель управління

Тип керівника, характерний для реалізації закритої парадигми, відповідає типу особистості SJ. 

Керівники цього типу орієнтовані на стабільність і порядок; прагнуть установлювати офіційні 

взаємостосунки з персоналом; цінують у підлеглих працьовитість, ретельність і дисципліну; схильні 

більше критикувати підлеглих за помилки, чим винагороджувати за заслуги.

2. Відкрита модель управління

Тип керівника, характерний для реалізації відкритої парадигми, відповідає типу особистості NF. 

Керівники цього типу орієнтовані на людей і прагнуть ураховувати соціальні наслідки управлінських 

рішень; мають талант переконувати й надихати підлеглих; схильні ухвалювати рішення, ґрунтуючись 

на особистих симпатіях і антипатіях; але в той же час схильні закривати очі на проблеми в надії, що 

все залагодиться саме собою.

3. Модель випадкового управління

Тип керівника, характерний для реалізації випадкової моделі управління, відповідає типу особистості 

SP. Керівники цього типу орієнтовані на дії за рішенням реально виникаючих проблем; мають талант 

ведення переговорів, особливо в кризових ситуаціях; гнучкі й терпимі до підлеглих, з якими прагнуть 

встановити стосунки співробітництва; багато уваги приділяють своєчасному виявленню й усуненню 

неполадок у роботі організації.

4. Модель управління типу «ідея» 

Тип керівника, характерний для реалізації моделі управління типу «ідея», відповідає типу особистості 

NT. Керівники цього типу орієнтовані на стратегічні можливості, що відкриваються, і мають талант 

системного мислення; проявляють ентузіазм до ідей підлеглих; з наснагою приймаються за нові 

проекти, але найчастіше не доводять їх до кінця.
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Феномени прийняття рішень 

Феномени індивідуальних рішень Феномени колективних рішень 

Ефекти 
оцінювання 
ймовірно-

стей 
випадкових 

подій 

Ефекти 
оцінюва

ння і 
вибору 
альтер-
натив 

Оціночні 
еффекти після 

ухвалення 
рішення 

Ефект  
поляризації 

ризику 

Феномен  
«завченого 
дисонансу» 

Явище  
«навмисної 

експансії 
конфлікту» 

Евристика 
репрезентатив

ності 

Ефект 
сприйнят-
тя ризику 

Ефект надмірної 
впевненості 

Феномен 
«group-think» 

Ефект 
«соціальних 

лінощів» 

Ефект хибної 
згоди 

Евристика 
доступності 

Якірний 
ефект 

Ефект  
трудності-лег-

кості 

Ефект «соці-
альної 

фасилітації»  

Феномен 
«віртуального 
вирішувача» 

Ефект 
«асиметрії 

якості рішень» 

Ілюзія 
контролю 

Інерційни
й ефект 

Феномен 
дисонансу після 
важкого рішення 

Явище 
«експансії 

області 
рішення» 

Явище 
конформізму 

Ефект 
«додаткової 

альтернативи» 

Феномен 
валентності 

Феномен 
деіндивідуалі

зації 

Явище 
«експансії 

області 
рішення» 

Феномен 
складних 

подій 

Ефект 
реак-

тивного 
опору 

Ефект поведінки, 
що суперечить 

відношенню Ефект 
величини та 
складу групи 

Феномен 
ідіосинкрази

чного 
ефекту 

Ефект 
«асиметрії в 

оцінці адекват-
ності власних і 

чужих аргу-
ментів» 

7.3. Феномени індивідуальних та 

колективних рішень



Евристика репрезентативності – завищення ОПР у процесі прийняття рішень оцінки підсумків чи імовірності 

випадкових подій, що більше відповідають її особистому досвіду й сформованим уявленням (події –

репрезентативні досвіду людей).

Феномени індивідуальних рішень

7.3. Феномени індивідуальних та 

колективних рішень

Евристика доступності – оцінка імовірності подій ОПР у процесі прийняття рішень у залежності від того, 

наскільки легко ці події чи подібні їм згадуються, уявляються, приходять на думку.

Ілюзія контролю – феномен, пов’язаний з тим, що суб’єктивна оцінка ОПР імовірності випадкової події
залежить від того, наскільки сама ОПР вірить, що своїм діями вона може вплинути на результат даної події,

тобто оцінка імовірності тієї чи іншої події залежить від віри особи, яка приймає рішення, у контрольованість

цієї події.

Феномен «валентності» (ефект Ф.Ірвіна), пов’язаний з тим, що суб’єктивна оцінка ймовірності випадкової

події залежить від її «валентності», тобто позитивної чи негативної оцінки ОПР результату цієї події (люди

завищують імовірність подій з позитивними підсумками і занижують імовірності подій з негативними

підсумками).

Феномен складних подій полягає в тому, що люди, зазвичай, завищують імовірність добутку й

занижують імовірність суми декількох простих подій.

Ефект сприйняття ризику (феномен М.Старра) спостерігається в умовах невизначеності, коли прийняття

рішень пов’язане з ризиком. У цих ситуаціях схильність до ризику ОПР може змінюватися в залежності від

того, яким чином ОПР виявилася в проблемній ситуації. Якщо ОПР добровільно ставить перед собою

ціль і приймає рішення для її досягнення, то схильність ОПР до ризику збільшується (ОПР сприймає

ризик позитивно й готова примиритися з ним заради можливості досягнення значимої для себе цілі). У

ситуаціях «примусового» ризику, в які ОПР попадає не за своїм бажанням, її відношення до ризику

змінюється на протилежне.



Ефект прив’язки (якірний ефект) виникає в задачах прийняття рішень при оцінюванні людьми як імовірності 

випадкових подій, так і наслідків альтернатив. Його сутність полягає в тому, що в процесі оцінювання люди 

мимоволі «прив’язуються» до деяких вихідних оцінок, що були дані кимсь раніше чи взагалі отримані 

випадковим чином (оцінки, що відіграють роль «якоря», мовби притягують до себе думки людей, які нічого не 

підозрюючи, підганяють під них свої судження).

Феномени індивідуальних рішень

7.3. Феномени індивідуальних та 

колективних рішень

Ефект інерційний (феномен «самозміцнення першої альтернативи») – явище, яке полягає в тому, що ОПР, як

правило, переоцінює значимість тієї альтернативи чи ідеї, що першою прийшла їй на думку при рішенні

проблеми, і в багатьох випадках не утруднює себе пошуком інших варіантів рішення, й процес ухвалення

рішення на цьому закінчується. Якщо ж для рішення проблеми генеруються нові ідеї, то вони оцінюються з

погляду достоїнств і переваг першої альтернативи. Така оцінка носить критичний, упереджений характер, що

може бути причиною відмови від цих ідей і самозміцнення першої альтернативи.

Ефект реактивного опору – соціально-психологічне явище, яке полягає в тому, що будь-який зовнішній тиск,

що виражається в обмеженні волі чи дій вибору, породжує сильну відповідну реакцію з боку ОПР, яка

виражається через прагнення ОПР зробити саме ту дію і прийняти саме те рішення, на які накладаються

обмеження чи заборона (суб’єктивна цінність і привабливість «заборонених» рішень значно вища, хоча

об’єктивно вони можуть бути гіршими, ніж інші рішення проблеми) або, якщо людині нав’язувати чи

«посилено рекомендувати» яке-небудь рішення, то виникає реактивний опір не приймати це рішення

(суб’єктивна цінність такого рішення різко падає, хоча насправді воно може виявитися найкращим).

Ефект надмірної впевненості – явище, пов’язане з оцінкою пра-вильності ОПР вже прийнятого рішення (у

більшості випадків люди переоцінюють правильність своїх рішень).

Ефект «складності – легкості» пов’язаний з тим, що оцінка ОПР правильності прийнятого рішення

залежить від складності розв’язуваної задачі (при збільшенні складності число правильних рішень

скорочується, але ступінь упевненості ОПР у їх правильності зростає; при зменшенні складності задачі

число правильних відповідей природно збільшується, але ступінь упевненості людей у їх правильності

знижується).



Феномени індивідуальних рішень

7.3. Феномени індивідуальних та 

колективних рішень

Феномен «дисонансу після важкого рішення» пов’язаний з тим, що після ухвалення рішення ОПР переживає

когнітивний дисонанс, тобто протиріччя між тим, що в обраному варіанті є негативні властивості, і тим, що у

відкинутих варіантах є щось позитивне.

Ефект поведінки, що суперечить переконанням, пов’язаний з тим, що ОПР, добровільно приймаючи

рішення, чинить так, що це не відповідає її принципам і переконанням. Наслідком цього може бути дисонанс

між знанням ОПР про прийняте рішення чи вчинену дію та її індивідуальними перевагами й переконаннями.

У цьому випадку когнітивний дисонанс може бути знятий двома способами. По-перше, людина може

виправдати свої рішення, що йдуть у розріз з її переконаннями, тим, що ці рішення спрямовані на

досягнення важливих зовнішніх цілей, заради яких «можна поступитися своїми прин-ципами». По-друге,

якщо прийняте рішення не має достатньо розумного й сильного виправдання, то надалі переваги, цінності,

переконання можуть самі змінитися так, що вони будуть відповідати реальній поведінці людини.
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Ефект поляризації ризику полягає в тому, що прийняте групою рішення виявляється більш чи менш ризикованим у

залежності від того, яке було в групи «в середньому» відношення до ризику до обговорення проблеми. Якщо спочатку

група була більш консервативною, аніж схильною до ризику, то в результаті колективного рішення вона стає ще більш

консервативною й обережною (ефект «зсуву до обережності»). Якщо ж спочатку група була більш ризикованою, ніж

обережною, то після обговорення її схильність до ризику збільшується, і група прий-має ще більш ризиковане рішення

(ефект «зсуву до ризику»).

Феномен «group-think» (термін «group-think» використаний для позначення деформацій чи перекручувань групового

мислення, що виникають при колективному прийнятті рішень) – явище, яке спостерігається у процесі колективного

вибору, коли пошук згоди стає настільки домінуючим у згуртованій групі, що починає пересилювати реалістичну оцінку

можливих альтернативних дій.

Ефект «соціальної фасилітації» – явище, яке полягає в тому, що присутність чи участь у рішенні проблеми інших людей

робить «полегшуючий» вплив на виконання індивідуальних дій і прийняття індивідуальних рішень. Однак пізніше було

встановлено, що це вірно лише наполовину. Як показали експерименти, поведінка людей у присутності спостерігачів стає

більш упевненою й точною тільки при вирішенні достатньо простих і знайомих задач. Коли ж потрібно вирішити складну

задачу, то присутність інших людей «сковує» та заважає. У цих умовах людина діє більш точно й впевнено, якщо вона

працює одна. Таким чином, феномен «соціальної фасилітації» описує вплив групи на якість індивідуальних дій і рішень –

група полегшує правильне рішення простих і утрудняє правильне рішення складних задач.

Явище «експансії області рішення». Воно має дві основних ознаки. 

 По-перше, у групи виникає ілюзорне представлення про свою високу роль у рішенні тих чи інших задач, що дійсно 

входять у її компетенцію, тобто про те, що ніхто, крім цієї групи, їх не вирішить. 

 По-друге, у групі спостерігається тенденція до необґрунтованого розширення своїх повноважень. Це призводить до 

того, що рішення вищих органів іноді підмінюються власними груповими рішеннями, і в такий спосіб область 

розв’язуваних задач, що входять у компетен-цію даної групи, розширюється.
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Феномен деіндивідуалізації – у певних групових ситуаціях люди схильні до того, щоб відкинути нормативні обмеження,

втратити почуття індивідуальної відпові-дальності, відчути те, що психолог Леон Фестінгер з колегами назвали

«деіндивідуалізацією». Таким чином, під феноменом деіндивідуалізації розуміють втрату самосвідомості й остраху

оцінки, коли нормативне стримування значно слабшає.

Феномен ідіосинкразичного кредиту – явище, пов’язане з наявністю своєрідного дозволу групи на девіантну поведінку, 

тобто поведінку, що відрізняється від загальноприйнятих норм. При цьому різним учасникам групи може бути дозволене 

різне відхилення від групових норм. Величина такого відхилення звичайно залежить від статусу членів групи та їхнього 

минулого внеску в досягнення загальногрупових цілей: чим вище положення суб’єкта усередині групи, тим більшу 

свободу поведінки й висловлювань він може мати.

Феномен помилкової згоди – явище, що найчастіше спостерігається в ієрархічних групах, у яких учасники рішення 

проблеми займають різне положення та наділені різними правами. Полягає в тому, що в ході дискусії деякі члени групи 

можуть займати своєрідну позицію угодовства з лідером чи з більшістю. Однак це пояснюється не тим, що їхні погляди 

дійсно збігаються, а зовсім іншими причинами: недостатньою компетентністю, слабкістю характеру, відсутністю 

особистих поглядів, небажанням думати й витрачати сили на рішення проблеми.

Явище конформізму. Цей добре відомий соціально-психологічний ефект часто спостерігається в процесах прийняття 

колективних рішень і полягає в тому, що багато людей приймають рішення й виносять судження тільки на підставі думки 

оточуючих, навіть якщо воно суперечить їх власній. Для дослідження цього ефекту проводилися численні експерименти, 

які показали, що в людей з’являється схильність до конформізму, коли їм протистоїть навіть незначна більшість групи. 

Таким чином, це явище можна інакше назвати ефектом згоди з більшістю.

Явище «навмисної експансії конфлікту» – явище, суть його полягає в тому, щоб за допомогою навмисного нагнітання 

напруженості досягти такої ситуації, при якій на заключних фазах ухвалення рішення головну роль грали б не змістовні 

аргументи, а емоційні й міжособистісні фактори. У результаті маскується очевидна (поза посиленням напруженості) 

некомпетентність деяких членів групи, найбільш зацікавлених у такому посиленні.
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Ефект «соціальних лінощів» полягає в тому, що в умовах колективної діяльності особисті старання й продуктивність

кожного учасника групи зменшуються. Швидше за все, головна причина «соціальних лінощів» – це «розпилення»

відповідальності за кінцевий результат між усіма членами групи. Крім того, у цих умовах люди не так ясно відчувають і

розуміють зв’язок між своїми індивідуальними зусиллями й загальним результатом діяльності, що й призводить до

зниження їхньої активності.

Ефект «додаткової альтернативи» пов’язаний з тим, що якщо в процесі ухвалення рішення кимось «з боку» пропонується

нова, додаткова альтернатива, то під її впливом суттєво зростає привабливість «старих», наявних альтернатив (ОПР

пручається нав’язуванню додаткових альтернатив, підвищуючи суб’єктивну цінність «основних» альтернатив, що більш

звичні й знайомі).

Ефект «асиметрії якості рішень» – явище, пов’язане з розходженнями в тому впливі, що може здійснювати група на якість

індивідуальних рішень людей у залежності від їхнього статусу усередині цієї групи.

Ефект «асиметрії в оцінці адекватності власних і чужих аргументів» – явище, яке полягає в суб’єктивному завищенні

учасниками дискусії цінності й обґрунтованості своїх власних думок й оцінок й одночасно – у недооцінці значимості й

адекватності аргументів інших членів групи.

Феномен «завченого дисонансу» – явище, яке виникає через те, що багато учасників групи ще до початку обговорення чи

в ході колективного рішення проблеми розуміють неможливість вплинути на остаточне групове рішення, тобто

заздалегідь передбачають, що в підсумковому рішенні групи не будуть враховані їхні індивідуальні міркування й

переваги і, як наслідок, це рішення буде суперечити їхнім особистим інтересам. Подібна психологічна установка надалі

закріплюється у свідомості людей («вивчається»), що призводить до помітного зниження їхньої творчої активності в

процесі прийняття колективних рішень.

Феномен «віртуального вирішувача». У даному випадку «віртуальний вирішувач» – це людина, якої реально немає в

групі, але яка, на думку групи, «повинна з’явитися й вирішити проблему». Звичайно це явище сприймається й оцінюється

людьми негативно, тому що воно призводить до того, що ухвалення рішення затягується чи відкладається на

невизначений термін.
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Ефект Рінгельмана – ефект, який спостерігається при груповому вирішенні проблеми. Згідно з ним при збільшенні числа 

учасників відбувається поступове зменшення середніх індивіду-альних внесків у підсумки групової роботи. Дане явище 

можна описати такою формулою: S=100-7(N-1), де  S– середній індивідуальний внесок,  N – число членів групи.

Модель Лоджа і Соломона (Lorge & Solomon, 1955) – модель для порівняння ефективності роботи групи з ефективністю 

роботи індивідуумів при вирішенні проблем. Дає змогу обчислити ймовірність  PG того, що група з  осіб відшукає 

рішення за умови, що довільний член групи з імовірністю  P1 зможе відшукати це рішення самостійно й що імовірність 

вирішення проблеми індивідуумом не залежить від соціальної ситуації. Це емпіричне правило має такий вигляд: PG=1-(1-

P1)^n. Згідно з цією формулою переваги групи порівняно з індивідуумом при вирішенні проблеми зростають при 

збільшенні складності проблеми й величини групи.



Успіхів 

усім співробітникам 

корпорації ТСМ-груп

у досягненні індивідуальних 
та корпоративних цілей !!!


