
Ласкаво просимо

на тренінг:

“ Лідерство як фактор 

стратегії розвитку 

регіонів ”



Один у одного питаєм:

Нащо нас мати привела?

Чи для добра? 

Чи то для зла?

Нащо живем? Чого бажаєм?

І, не дознавшись, умираєм,

А покидаємо діла. 

Т.Г.Шевченко



Есть многое на 

свете, друг Горацио,

что и не снилось 

нашим мудрецам

Шекспир



Ресурси керівника

Мате

ріальні

Примі

щення

Облад

нання
Фінанси

Не 

мате

ріальні

Ноу-

хау
Час H R



Інновації
Ноу-хау

 Три етапи

 Підняти всіх до себе

 Переконанісить! 

(не дозволяти забруднювати ідею)



Шлях до успіху

Основні кроки

 Де ми є зараз ?

 Чого нам потрібно 
досягти ?

 Як туди дістатися ?

 Якими нам 
потрібно стати ? 

 Які індикатори 
успіху ?

Формула  досягнення

Результату

 ВАК-и

 Емоції

 Думки

 Дії



Цикл функцій управління

1
Постановка 

мети

2
План

Задачі

3
Умови

4
Зворотній

звя’зок

5 

Контроль

6

Винаго

рода



Піраміда якостей керівника

К.Л.Вілсона

СПЕЦІАЛЬНІ
галузеві

СОЦІАЛЬНІ
Мікроклімат групи

МЕНЕДЖЕРСЬКІ
Планування, рефлексія, контроль

ЛІДЕРСЬКІ
Пердбачення, надихання, вплив на інших

АДМІНІСТРАТИВНІ
Доручення, стратегічне планування, створення умов,

Розбір конфліктів, навчання



Опис діяльності керівника

Як  МЕНЕДЖЕРА
 Цілі встановлюються 

зверху

 Слідкує за 
дисципліною

 Основа – план

 Ставить завдання

 Покладає

 Покладається на 
структуру

 Приймає рішення

 Вибириє стратегію

 Контролює

 Шанований 
співробітниками

Як ЛІДЕРА
 Цілі ставить особисто

 Використовує особистий 
приклад

 Основа - бачення

 Впливає на інших, 
надихає веде за собою 
людей

 Спирається на цінності

 Відповідає за свій вибір

 Довіряє людям

 Енергічний і 
авторитетний

 Виклакає довіру у 
співробітників



Баланс менеджерських і лідерських 

якостей
Рівень 

управління
менеджер лідер

1-й рівень

засновник

До 100%

2-й рівень

Топ-менеджер

30% 70%

3-й рівень 
керівник 

підрозділу

45% 55%

4-й рівень 
керівник 

групи

70% 30%

5-й рівень

старший спеціаліст

До 100%



ЛІДЕР
Бачення Стратегія

Мета й напрям

Цінності

Усвідомлення того, куди ви 

прямуєте, що хочете досягнути й 

що справді має значення



Приклади формулювання 

успішного бачення

Наша мрія – світ, в якому кожен на зв'язку 

(Nokia)

Бути й отримати - визнання найкращої компанії 

в світі із забезпечення споживчими товарами й 

послугами (Proctor and Gamble)

Допомагаємо людям у всьому світі

їсти і жити краще (Kraft)

Створювати заново, переробляти й докорінно

змінювати управління економікою в державі 

(державна служба Великої Британії)



Філософія успіху –

ресурси лідера

 Цілісності і єдності

 Гармонії 

 Результату

 Моделювання

 Прецесії

 Наміру

 Поведінки

 Управління



Зробити бідність історією
(НУО та релігійні групи)

В мене є мрія
(Мартін Лютер Кінг)

Знищіть Adidas
(Nike)

Що у них спільного?

Які з них найкраще 

спрацьовують і чому? 



Коли бачення не надихають і 

бувають не успішними

•Надто конкретизовані – нерухомі, немає 

гнучкості

•Надто розмиті

•Нереалістичні – завдання, яке 

неможливо виконати

•Не мають зв'язку з теперішнім

•Розроблені без участі зацікавлених 

сторін і без досягнення консенсусу

•Лідери говорять одне, а роблять інше



Які риси успішного 

формулювання бачення?

•Чітка картина майбутнього

•Веде за собою, надихає

•Основні цінності

•Кидає виклик

•Зміни



Запишіть

одну з важливих

цілей 

Вашого підрозділу в межах 

повноважень

Сьогодні, коли надворі 2015 рік ...



Критерії гарного визначення 

цілей – “SMART”:

конкретні

вимірювані

досяжні

реалістичні

визначені в часі



Тайм-менеджмент –

ресурс керівника
ЧАС  - КОМПАС

 ОПИШІТЬ ОСНОВНІ ПОДІЇ 
ВАШОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЗА  

МИНУЛИЙ МІСЯЦЬ

 ОПИШІТЬ ПОДІЇ ЗА  МИНУЛИЙ 
ТИЖДЕНЬ

 СКЛАДІТЬ ФОТОГРАФІЮ 
ВЧОРАШНЬОГО ДНЯ  



Що із перераховаших 

подій за місяць, тиждень, 

день,

- на крок наближує

Вас до Вашої МЕТИ?



Мотивація – ієрархія потреб 
за Маслоу

Самореалізація, 

творчість

Самооцінка, досягнення, 

майстерність, визнання, 

повага

Приналежність, любов, друзі, 

сім’я

Фізіологічні: безпека, надійність, стабільність, 

свобода від страху, їжа, притулок, тепло



Золота      нитка

 Кожен підрозділ і кожен 
працівник окремо повинні 
пов'язувати те, чим вони 
займаються, із загальною 
метою і баченням організації

 Їм слід знати, чим, як і
наскільки добре вони 
примножують загальний успіх



Рух в однаковому напрямку

Завдання д\с в суспільстві

Плани державного 

органу

Плани  

підрозділу

Особистий 

план дій

Оцінка



SWOT-аналіз

______________________

Сильні 

сторони
Слабкі 

сторони

Можливості Загрози



SWOT - аналіз

 Що він розкриває перед вами 
на шляху до втілення 
задуманого?

 Що найважливіше вам 
потрібно зробити в першу 
чергу?



Розмістіть картки-самоклейки STAKEHOLDER-ів у 

відповідне поле на схемі впливу та влади

Сильні 

Зацікавлені
Основні гравці

Слабкі 

зацікавлені
інформуйте

Сильні  не

Зацікавлені
Задовольняйте потреби

Слабкі 

не зацікавлені
Мінімум уваги



Вміння  працювати разом
(Гра Роджера)

І знову про дискримінацію...
(“Голубі очі”)



Принцип

віри і вдячності !

NB! Два правила досягти успіху або 

стати не успішним


