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ДІЯЛЬНІСТЬ УПРАВЛІНСЬКОЇ КОМАНДИ В ОРГАНІЗАЦІЯХ 

ТА РОЛЬ ЛІДЕРА В НИХ 

 

Ми живемо у час постійних змін і невпинного розвитку 

технологічного процесу. На сьогодні існує багато різних компаній, 

організацій та установ, які функціонують у різних сферах економіки, 

але не всі вони є прибутковими та мають сталий дохід. Одні 

організації досягають успіху, виходячи на світовий ринок, тим самим 

збільшують свій капітал, а інші потерпають занепад, або знаходяться 

на межі банкрутства.  

Однією з головних причин успіху компаній є ефективне та 

динамічне керівництво та правильно обраний стиль керівництва. 

Лідерство є тим видом діяльності, який пронизує всю систему 

управління. Неможливо ефективно виконувати усі функції, якщо немає 

ефективного керівництва і лідерів, здатних заохочувати інших 

працівників, вести за собою, тим самим досягаючи високих кінцевих 

результатів. 
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Управлінське лідерство являє собою тип менеджменту, при 

якому менеджер тісно пов'язує свої індивідуальні мотиви і цілі з 

організаційною діяльністю. 
Управлінський лідер, виконуючи безліч соціальних ролей, по-

винен мати різноманітні навички і відносини. Компетентність його як 
менеджера передбачає особливу компетентність у розв'язанні 
найскладніших для менеджменту проблем: посилення ролі і впливу 
менеджменту у ствердженні і розвитку певного типу організаційної 
культури; побудову ефективної комунікації в організації; сучасну реакцію 
на динаміку зовнішнього середовища й управління змінами та ін. 

Важливим компонентом організаторської діяльності є професійне 
мислення керівника-лідера, яке дозволяє знаходити оптимальні шляхи для 
досягнення максимальних результатів і великих вигод при менших 
витратах і зусиллях, приводить ідеї в дію.  

Команда – це ефективний засіб реалізації більш складних і 
важжких організаційних завдань. Для ефективного функціонування ко-
манди управлінському лідеру потрібно проведення послідовних змін 
процедури ухвалення рішень, розподілу повноважень і відповідально-
сті, виконання завдань [1]. 

У сучасному бізнесі вже недостатньо бути тільки керівником – 
менеджером – людиною, яка організовує та структурує. Очевидно, що 
сьогодні потрібні лідери – люди, які уміють управляти змінами у 
динамічному невизначеному діловому світі. Як одні, так і інші виконують 
управлінські функції, але спосіб реалізації цих функцій відрізняється. 

Якщо керівник як лідер визначає напрямок, візію, стратегію і цілі 
організації, то керівник як менеджер планує найбільш оптимальні, 
конкретні шляхи досягнення поставлених цілей і створює під це бюджет. 

Коли мова йде про створення мережі підтримки, лідер повинен 
спрямовувати людей, доносити до них стратегію організації, її 
цінності, об’єднувати всіх в одну команду і зацікавлювати. При цьому 
мережа підтримки знаходиться не тільки зовні (споживачі, акціонери, 
постачальники, державні органи тощо) але й всередині організації 
(управлінська команда, підлеглі і колеги). 

Існують такі критерії оцінки лідерства: 
1.  Вроджене прагнення вести за собою. Лідер прагне вести їх 

за собою, а послідовники хочуть іти за ним. 
2.  Мотивація першості. Першість передбачає кращі, ніж в інших, 

життєві результати, що є наслідком зусиль людини, які демонструють її 
професіоналізм, компетентність, здібності, таланти та інші видатні якості. 
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3.  Впливовість. Щоб стати лідером і вести людей за собою, 
потрібно бути впливовою людиною.  

4.  Зануреність і закоханість у свою справу. Лідер вміє 
витримати межу між своїм покликанням та різними захопленнями.  

5.  Компетентність і креативність. Лідер розуміється на своїй 
справі і використовує творчий підхід у розв’язанні проблемних питань та 
ситуацій. 

6.  Психологічна надійність – здатність, за словами вченого, 
підтримувати потрібний рівень «я хочу», «я можу» і «я повинен». 

7.  Адекватна самооцінка і саморегуляція. Справжній лідер 
вільний від заздрощів і вміє щиро радіти за успіхи інших. 

8.  Самовдосконалення. Справжній лідер хоче вчитися, набувати 
досвіду, вдосконалювати свої вміння і навички [2]. 

Отже, лідерство є складним феноменом, що потребує подальшого 
поглибленого вивчення. Людина, що прагне стати лідером, повинна 
володіти певними якостями, які в різних ситуаціях повинні бути різними. 
Ефективність управління безпосередньо пов'язана з оптимальним 
використанням ресурсів організації при вирішенні нагальних проблем і її 
здатністю гідно зустріти вимоги найближчого майбутнього.  

У стабільній ситуації ефективність функціонування організації 
може бути забезпечена менеджментом без урахування відносин лідерства. 
Але у нестабільних умовах, що вимагає від організації постійної 
готовності до змін відповідно до нових обставин і запитами, ефективність 
організаційної діяльності залежить від потенціалу лідерства. 
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Міністерство освіти і науки презентувало План модернізації 
професійної освіти в Україні. Згідно з документом пропонуються нові 


