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 Успішний лідер. У 

чому його секрет?

Які підходи до 

лідерства 

використовує успішний 

лідер?

Для чого лідер 

використовує 

емоційний  інтелект?

Чи потрібен він йому?



(англ. Emotional intelligence) —

група ментальних здібностей, які 

беруть участь в усвідомленні та 

розумінні власних емоцій і емоцій 

оточуючих.

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BC%D0%BE%D1%86%D1%96%D1%97




усвідомлення своїх емоцій

уміння керувати власними 
емоціями

усвідомлення емоцій інших 
людей

управління емоціями інших 
людей







Ідеалістичний стиль

Ідеалістичний лідер веде людей до спільної 
мети. 

Допомагає команді зрозуміти загальну 
тенденцію і вселяє бажання йти до такої 
мети. 

Відмінна риса такого лідерства - це 
автономність членів команди і можливість 
інновацій та експериментів на шляху до 
спільної мети. 

Команда випробовує нові підходи, які 
допоможуть наблизитися до мети.



Будьте 
сміливим

Не бійтеся
пробувати

нове і 
експери-

ментувати

Створіть одну 
амбітну мету, 

на якій
зосередиться
вся команда



Навчання команди з 
метою поліпшення її 

роботи. 

Розмови віч-на-віч з 
окремими членами 

команди.

Потрібно пояснити свій 
підхід, нагадати 
команді, що їм 

вирішувати, як діяти в 
конкретній ситуації, 

лідер допомагає їм або 
дає поради, якщо це 

необхідно.

Помилка лідера -
зосередитися на 

виправленні слабких 
сторін членів команди.

Лідер досягає 
результатів від 
команди, якщо 

сфокусується на їх 
сильних сторонах.



Часто зустрічайтеся з кожним членом вашої 

команди і приділяйте час їх навчанню. Якщо ви 

Навчаючий лідер, ви повинні дати можливість 

кожному члену команди стати найкращою 

версією себе.



Цей стиль об’єднує команду. Він створює гармонію у

команді, де кожен особисто знайомий і добре

співпрацює з усіма. Часто серед членів команди

виникають розбіжності і неприязнь. Цей підхід

покликаний виправити такі труднощі. Якщо в команді

немає взаємної довіри, цей стиль допоможе виправити

ситуацію.



 Створіть в команді культуру взаєморозуміння.

Згодом це об'єднає команду і допоможе

побудувати більш тісні відносини. До речі,

тренінги та тімбілдингові заходи – це відмінний

спосіб об'єднати команду.



Цей стиль лідерства найкраще використовувати,

коли ви не на 100% впевнені в тому, яким шляхом

йти, і коли ви хочете скористатися «мудрістю

натовпу» для прийняття рішення.

У таких ситуаціях від

лідерів очікується

прийняття остаточного

рішення для команди, а

також впевненість у

своєму рішенні.



Вчіться довіряти 
команді і 

працюйте над 
своїми навичками 

спілкування.

Демократичний 
лідер вміє 
вислухати 

кожного, і кожен 
в такій команді 
відчуває свою 
важливість в 

процесі прийняття 
спільного 
рішення.



Амбіційни
й лідер
задає
ритм в 
команді

Він
встановлює

цілі та 
чекає, що
команда їх

досягне
попри всі

перешкоди

Лідер
багато

вимагає
від своєї
команди

Лідер або
зовсім не 

дає
вказівок, 
або дає їх

вкрай
мало, 

чекаючи, 
що члени 
команди і 

так все 
повинні
знати



Максимально уникайте цього стилю, але якщо

вже користуєтеся їм – не забувайте про

мотивацію команди.

 Якщо ви хочете йти семимильними кроками,

надихніть свою команду можливими

результатами їх тяжкої праці.



 Авторитарний лідер управляє через страх. 
Такі лідери холодні і неемоційні. 

Краще зовсім уникати цього стилю.
Якщо ви помітили, що у вашому підході
більше авторитарності, зробіть все, щоб
змінити свій стиль поведінки.
Нікому не подобається, коли ним
командують. Натхнення страхом у нашому
суспільстві не працює.












