
Е
К
О
Н
О
М
ІК

А
	

	П
РО

БЛ
ЕМ

И
 П

ІД
П

РИ
ЄМ

Н
И

Ц
ТВ

А

75БІЗНЕСІНФОРМ № 5 ’2022
www.business-inform.net

УДК 37.091.113 
JEL: D23; O15 
DOI: https://doi.org/10.32983/2222-4459-2022-5-75-83

РОЛЬ ЛІДЕРСТВА ТА КОМУНІКАЦІЙ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ РОЗВИТКУ СУЧАСНИХ 
ПІДПРИЄМНИЦЬКИХ СТРУКТУР

2022 ГРИНЬКО Т. В., ГВІНІАШВІЛІ Т. З., ЗАГИНАЙЛО В. А. 

УДК 37.091.113
JEL: D23; O15

Гринько Т. В., Гвініашвілі Т. З., Загинайло В. А. Роль лідерства та комунікацій у забезпеченні розвитку сучасних 
підприємницьких структур

У статті узагальнено головні аспекти формування бізнес-комунікацій за сучасних умов ведення бізнесу; визначено зв’язок між лідерством і 
комунікативними навичками керівника компанії та обґрунтовано форми здійснення підприємницької діяльності на засадах лідерства та біз-
нес-комунікацій. Проаналізовано складові лідерства, зокрема організаційну, тактичну та стратегічну сфери. На основі дослідження сутності 
гештальтного підходу визначено, що формування ефективного лідерства та бізнес-комунікацій відображається в урахуванні індивідуальних і 
колективних цілей та базується на визначенні конкурентних переваг членів команди та ключових учасників бізнес-процесів. У статті обґрун-
товано важливість володіння навичками електронної комунікації (нетикетом), на засадах чого будуються сучасні бізнес-процеси, проводяться 
переговори та забезпечуються інші форми онлайн-комунікації. Особливу роль лідерству та бізнес-комунікаціям відведено в провадженні інно-
ваційної діяльності організації, адже створення істотно нового продукту вимагає більшої організованості в прийнятті управлінських рішень, 
що забезпечується, передусім, якісними комунікативними навичками керівника компанії. За результатами дослідження особливостей бізнес-
комунікацій у роботі визначено проблеми побудови міжособистісної комунікації всередині інноваційної організації. Встановлення специфічних 
характеристик та особливостей ведення бізнесу в нових умовах цифрової економіки дозволило визначити головні умови розвитку інноваційного 
лідерства в сучасних організаціях, якості ефективного лідера, набір його навичок і компетенцій. Визначено роль лідерства, що по-новому актуа-
лізується у зв’язку з постійними змінами в бізнес-середовищі та розвитком багатьох сфер діяльності людини, а також сфери впливу лідерства 
та комунікацій у забезпеченні розвитку сучасних підприємницьких структур.
Ключові слова: комунікації, бізнес-комунікації, лідерство, команда, цифровізація, інноваційне лідерство. 
Рис.: 4. Бібл.: 13.
Гринько Тетяна Валеріївна – доктор економічних наук, професор, декан факультету економіки, Дніпровський національний університет імені 
Олеся Гончара (просп. Гагаріна, 72, Дніпро, 49010, Україна)
E-mail: greisy25@gmail.com
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7882-4523
Researcher ID: https://publons.com/researcher/2300976/tetiana-grynko/
Scopus Author ID: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56786484800
Гвініашвілі Тетяна Зурабівна – кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри економіки, підприємництва та управління підприємствами, 
Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара (просп. Гагаріна, 72, Дніпро, 49010, Україна)
E-mail: gvintanya@gmail.com
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7961-2549
Researcher ID: https://publons.com/wos-op/researcher/2086731/tetyana-gviniashvili/
Scopus Author ID: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56786197300
Загинайло Владлена Андріївна – здобувач вищої освіти, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара (просп. Гагаріна, 72, Дніпро, 
49010, Україна)
E-mail: zaginailovladlena@gmail.com
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3925-5927

UDC 37.091.113
JEL: D23; O15

Grynko T. V., Hviniashvili T. Z., Zahinaylo V. A. The Role of Leadership and Communications in Ensuring the Development of Modern Business Structures
The article summarizes the main aspects of the formation of business communications under modern business conditions; the connection between leadership 
and communication skills of the head of company is determined and the forms of entrepreneurial activity on the basis of leadership and business communica-
tions are substantiated. The components of leadership, in particular organizational, tactical and strategic spheres, are analyzed. Based on a study of the es-
sence of the gestalt approach, it is determined that the formation of effective leadership and business communications is represented by taking into account 
individual and collective goals and is grounded on determining the competitive advantages of team members and key participants in business processes. The 
article substantiates the importance of mastering the skills of electronic communication (netiquette), on the basis of which contemporary business processes 
are built, negotiations are conducted and other forms of online communication are provided. A special role of leadership and business communications is as-
signed in the implementation of innovative activities of the organization, because the creation of a significantly new product requires greater organization in 
making managerial decisions, which is ensured, first of all, by high-quality communication skills of the head of company. According to the results of the study 
of the peculiarities of business communications, the problems of building interpersonal communication within an innovative organization are identified. The 
identification of specific characteristics and features of doing business in the new conditions of the digital economy allowed to determine the main conditions for 
the development of innovative leadership in modern organizations, the quality of an effective leader, the body of his skills and competencies. The role of leader-
ship is determined, which is updated in a new way in connection with constant changes in the business environment and the development of many spheres of 
human activity, as well as the sphere of influence of leadership and communications when ensuring the development of modern entrepreneurial structures.
Keywords: communication, business communication, leadership, team, digitalization, innovative leadership.
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На сьогоднішній день важливою передумовою 
створення успішного бізнесу все частіше 
стає необхідність упровадження ефектив-

них засобів бізнес-комунікацій на засадах лідерства 
та партнерства. Глобальні зміни, що відбуваються в 
економіці розвинених країн світу, ставлять під сумнів 
існуючі традиційні системи управління, адже досяг-
нення вагомих результатів підприємницької діяль-
ності неможливе без періодичного перегляду старих 
постулатів та заміни їх істотно новими ефективними 
методами ведення бізнесу. Тому все більшу увагу на-
разі приділяють дослідженню лідерства як каталіза-
тора ефективності діяльності організації в тандемі з 
використанням актуальних сьогодні дієвих форм біз-
нес-комунікацій. 

Дослідженню феномену лідерства та бізнес-ко-
мунікацій приділяли увагу багато зарубіжних і вітчиз-
няних науковців, серед них варто виділити роботи Га-
люк І., Вербовської Л., Карманенко В., Гузар О., Міл-
лер В., Йохансон К., Богардус Е., Шегди А., Ходаків-
ського Є., Винник Т., Лизанець А. та інших фахівців. 
Крім того, в рамках проблеми формування сучасних 
бізнес-комунікацій на засадах лідерства та можливих 
напрямків її вирішення ми виходили з ключової ідеї, 
що міститься в методології визнаного у світі фахівця 
у сфері менеджменту І. Адізеса. Вона полягає в тому, 
що не існує ідеального керівника, а є поєднання лю-
дей у комплементарні команди, які реалізують різні 
стилі керівництва на відповідних стадіях життєвого 
циклу компанії [1]. Постійні зміни вимагають нових 
форм поведінки менеджерів і співробітників на осно-
ві розвитку лідерства та бізнес-комунікацій. У зв’язку 
з цим необхідною є розробка практичних рекоменда-
цій щодо формування ефективних команд під керів-
ництвом ефективного лідера, здатного привнести в 
менеджмент лідерський синергетичний ефект. 

У зв’язку з постійною мінливістю бізнес-середо-
вища, змін умов функціонування сучасних підприєм-
ницьких структур, одним із основних завдань постає 
перед керівниками компанії зміна методів і стилів 
управління, реалізація лідерської позиції, при якій 

однією з головних функцій керівника є саме розвиток 
персоналу, реалізація та нарощування інноваційного 
потенціалу співробітників, а також формування креа-
тивної та інноваційної команди, що здатна ефектив-
но вирішувати різні завдання на шляху до реалізації 
стратегії розвитку підприємства. 

Мета статті – узагальнення головних аспек-
тів, на яких формуються бізнес-комунікації в сучас-
них умовах ведення бізнесу, визначення зв’язку між 
лідерством і комунікативними навичками керівника 
компанії та обґрунтування ефективних форм здій-
снення підприємницької діяльності на засадах лідер-
ства та бізнес-комунікацій.

У широкому розумінні лідерство являє собою 
якісні комунікативні й організаційні навички 
керівника компанії. Маючи високий рівень ко-

мунікаційної компетентності, володіючи глибокими 
знаннями щодо закономірностей міжособистісного 
спілкування, лідер має змогу суб’єктивно здійснюва-
ти вплив на своїх підлеглих, мотивуючи їх досягати 
поставлених цілей діяльності підприємства чи ор-
ганізації. За умови якісної комунікації між керівни-
цтвом і співробітниками компанії виявляється зако-
номірність між визначенням і урахуванням потреб, 
особистої мети й інтересів підлеглих і, на основі цих 
даних, побудовою оптимальної й ефективної систе-
ми управління персоналом, що, своєю чергою, стане 
каталізатором підвищення продуктивності праці та 
сприятиме успішному веденню бізнесу. 

У сучасній економічній науці дослідниками лі-
дерства в бізнесі окремо виділяється представниць-
ка комунікативна компетентність як основна харак-
теристика комунікативної компетентності лідера. Її 
сутність полягає у володінні такими комунікаційними 
технологіями, що дозволяють репрезентувати компа-
нію при взаємодії з іншими економічними суб’єктами, 
засобами масової інформації, громадськістю, тобто з 
елементами зовнішнього середовища. До таких нави-
чок включають вербальні, поведінкові, невербальні 
та інші комунікаційні технології. Варто зазначити, що 
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існує тісна взаємозалежність між результативністю й 
ефективністю концепції комунікативного лідерства 
та обраним стилем керівництва, що застосовується в 
процесі управління організацією, вибору стратегії роз-
витку компанії, побудови міжособистісної взаємодії з 
командою та інших форм управлінської діяльності. 

Головною проблемою, яка постає перед керівни-
ком бізнесу в розрізі формування команди спе-
ціалістів, є фокусування виключно на знаннях, 

навичках і професійних компетенціях кадрового 
складу підприємства. У більшості випадків омина-
ються увагою особисті принципи та життєві цінності, 
які зрештою і є основою поведінки співробітника на 
робочому місці та визначають характер міжособис-
тісної взаємодії в команді. Через цей фактор сьогодні 
відбувається зміщення акценту в теорії лідерства, що 
обумовлює рух від принципу «управління за цілями» 
до принципу «управління за цінностями» [4]. Важли-
вою складовою комунікативної компетентності ке-
рівника бізнесу постає вміння формувати потенційні 
кадри за ознакою спільності життєвих цінностей, по-
глядів та єдності позицій і принципів. 

Лідер виступає важливою ланкою всіх процесів 
управління в організації, адже він здатний забезпечи-
ти той рівень комунікації, наслідком якого стане інте-
грація до команди осіб, що володіють високим рівнем 
компетентності, збільшення мотивації співробітни-
ків та, в результаті, досягнення або перевищення пла-
нових показників діяльності компанії. 

Теорія лідерства визначає основні постулати, 
яких повинен дотримуватися керівник організації 
задля успішного її функціонування на основі активі-

зації в команді співробітників різних форм комуніка-
ційних процесів (рис. 1).

Розглянемо більш детально кожен з вищенаведе-
них комунікативних постулатів, які необхідно 
використовувати керівнику компанії для під-

тримання позиції лідера. Важливим елементом біз-
нес-комунікацій є окреслення бажаного результату, 
який потрібно досягти в підсумку наради або спілку-
вання з командою. Тобто має місце чітке визначення 
мети та напрямку руху міжособистісної комунікації, 
що відкриє перед лідером «больові точки» командної 
взаємодії та дозволить вибудувати ефективну комуні-
кативну стратегію. 

Наступний постулат передбачає визначення 
точки зору співрозмовників щодо питання, поданого 
на розгляд, і бажаного результату комунікації. У цьо-
му випадку важливо уникати донесення інформації 
виключно із власної позиції, адже такий підхід нерід-
ко викликає супротив до об’єктивного сприйняття 
інформації. Водночас прийняття лідером відмінних 
точок зору учасників комунікації приведе до виник-
нення в опонентів відчуття важливості та приналеж-
ності до управлінських рішень, викличе прихильність 
до керівника та вдячність за повагу до їх позиції. 

Визначення «енергетичного» потенціалу ко-
манди передбачає розуміння рівня зацікавленості 
співробітників в ефективній комунікації. На основі 
оцінки даного потенціалу можна сформувати опти-
мальні шляхи міжособистісної взаємодії в колективі, 
що приведе до позитивного ефекту при використанні 
професійних компетентностей членів команди. 

Окреслення бажаного
результату

Розуміння позиції
учасників комунікації

стосовно питання,
яке розглядається

Емоційне 
налаштування

команди

Сприйняття
конфліктної ситуації

з позиції «+»  

Правило
комунікативного

«виграшу»

Визначення
«енергетичного»

потенціалу команди

Комунікативні постулати
лідера

 

Рис. 1. Постулати якісної комунікації лідера
Джерело: авторська розробка на основі [8].
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Вагомим аспектом серед комунікативних посту-
латів лідера виступає емоційне налаштування 
команди та мотивація співробітників досягати 

поставлених цілей і результатів. Важливо використо-
вувати різноманітні методи заохочення, акцентувати 
увагу учасників комунікації на їх досягненнях і нала-
штовувати їх на позитивний лад. 

Сприйняття конфліктної ситуації з позиції «+» 
передбачає пошук позитивних моментів конфлікту 
задля виявлення проблеми. У результаті цього вда-
ється подолати спірні моменти, наслідком чого стає 
підвищення рівня інтеграції співробітників у команд-
ну взаємодію. 

Правило комунікативного «виграшу» є одним із 
найефективніших постулатів, який важливо дотри-
муватися лідеру при комунікації всередині організа-
ції. Дане правило базується на принципі «виграв-ви-
грав», тобто кожен із учасників спілкування сприй-
має командне рішення як єдине найкраще, адже воно 
прийнято відповідно до його власних цінностей і пе-
реконань. Такого компромісного рішення досягти не-
легко, але справжній лідер, який зацікавлений, перш 
за все, у побудові якісних міжособистісних стосунків 
у команді, має навчитися поєднувати різні точки зору 
на проблемну ситуацію в єдине оптимальне рішення. 

Завдання ж інноваційного лідерства – здійсню-
вати управління інноваціями в компанії за допомо-
гою такої поведінки (стилю лідера), яка б забезпе-
чувала прояв з боку всіх членів команди ентузіазму, 
творчості, креативності, ініціативи, мотивації, від-
повідальності, встановлення довіри та командної 
єдності, що є факторами та способами досягнення 
синергетичного ефекту та конкурентоспроможності 
в умовах постійних змін зовнішнього середовища.

Доцільно приділити увагу гештальтному підходу 
до формування ефективного лідерства та бізнес-ко-
мунікацій. Його сутність відображається в урахуван-
ні індивідуальних цілей та інтересів усіх зацікавлених 
сторін при створенні стратегії публічного управлін-
ня. За допомогою гештальтного підходу в тандемі з 
механізмом публічних комунікацій можна сформува-
ти концепцію ефективного лідерства, основою якої 
є визначення конкурентних переваг членів команди 
та ключових учасників бізнес-процесів. Особливістю 
даного підходу є філософія людиноцентризму, яка 
проявляється через прийняття унікальності та значу-
щості для організації кожного окремого індивіда, що, 
зазвичай, підкріплюється використанням на практи-
ці брендингу особистості (спеціаліста) та брендингу 
самої компанії через її команду [9]. Істотною пере-
вагою використання комунікативної орієнтації на 
працівників у розрізі гештальтного підходу виступає 
досягнення максимальної корисності у пропонуванні 
ефективних та інноваційних управлінських рішень з 
боку кожного учасника комунікації. 

Досліджуючи бізнес-комунікації в сучасних 
умовах, неможливо оминути важливість володіння 

навичками електронної комунікації, адже існуючі 
сьогодні інформаційні процеси та диджиталізація 
суспільства вимагають пошуку об’єктивно нових 
правил міжособистісного спілкування. 80-ті роки XX 
століття ознаменовані появою так званого нетикету 
(мережевого етикету), на засадах якого будуються су-
часні бізнес-процеси, проводяться переговори та за-
безпечуються інші форми онлайн-комунікації [3]. 

Таким чином, упровадження мережевого етике-
ту як однієї з форм бізнес-комунікацій в межах та поза 
межами організації є ефективним методом комуніка-
ційного процесу, що здійснює позитивний вплив на 
становлення успішного ділового іміджу компанії. 

В епоху повномасштабної інформатизації та 
цифровізації економіки велике значення приділяється 
інноваціям, здатним створити ефективні та конкурен-
тоспроможні бізнес-структури. Упровадження цифро-
вих технологій стає звичайною справою, проте потре-
бує особливих навичок і компетенцій, здатних чинити 
позитивний вплив на адаптацію персоналу до сучас-
них умов функціонування підприємницьких структур. 
Доцільно виділити декілька важливих напрямів фор-
мування інноваційного лідера, що пов’язано зі стрім-
ким розвитком цифрових технологій.

Упровадження цифрових технологій у бізнесі. 
Завданням саме лідерів тут є переконати керівників 
у тому, що цифрові технології є виключно корисним 
інструментом для бізнесу. Фокус на якості лідера в 
умовах цифровізації різко змінюється, зосереджу-
ючись на професійних знаннях і вміннях з погляду 
інноваційних рішень. За таких обставин формування 
інноваційних лідерів, які можуть управляти організа-
ційними змінами незалежно від професійної прина-
лежності, забезпечує становлення й ефективний роз-
виток бізнесу.

Бізнес-комунікації здійснюють безпосередній 
вплив як на формування лідерства всередині самої 
організації, так і на розвиток компанії в цілому. Вмі-
ле використання форм міжособистісної комунікації 
в межах підприємницької діяльності здатне забезпе-
чити не лише досягнення планової результативності 
господарської діяльності, а й розширити коло лояль-
них суб’єктів господарювання до бренду компанії че-
рез особистий бренд лідера організації. Розглянемо 
основні завдання бізнес-комунікацій (рис. 2). 

Отже, вміле застосування бізнес-комунікацій 
у господарській діяльності суб’єкта підпри-
ємництва дозволить розширити можливості 

для розвитку бізнесу та привнести в компанію істот-
но нові форми міжособистісної взаємодії. Крім того, 
лідерство та бізнес-комунікації відіграють вирішаль-
ну роль у діяльності інноваційних організацій, адже 
створення істотно нового продукту вимагає більшої 
організованості в прийнятті управлінських рішень, 
що забезпечується, передусім, якісними комунікатив-
ними навичками керівника компанії. Можна виділи-
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Формування та підтримка іміджу компанії

Дослідження впливу зовнішніх чинників
на діяльність організації

Налагодження відносин між суб’єктом господарювання
та його цільовими аудиторіями 

Забезпечення сприятливого соціально-економічного
клімату всередині компанії

Забезпечення отримання релевантної та повної
інформації про зовнішнє середовище

Забезпечення знання бренду (компанії) при виході
на нові сегменти ринку

Пошук і виявлення нових можливостей
для розвитку бізнесу  

Рис. 2. Основні завдання бізнес-комунікацій
Джерело: авторська розробка на основі [7].

ти декілька ризикових ситуацій, з якими стикається 
лідер при побудові міжособистісної комунікації все-
редині інноваційної організації [2]: 
 першочергова проблема полягає в дефіциті 

фінансових ресурсів при створенні стартапів, 
що відображається в нестачі коштів для гідної 
оплати праці, створення комфортних умов 
роботи, забезпечення навчання або перена-
вчання спеціалістів тощо;

 провадження інноваційної діяльності, ство-
рення нового продукту зазвичай відбувається 
в умовах невизначеності, адже даний процес 
майже неможливо регламентувати та планува-
ти. Також на початку діяльності часто виникає 
явище нерівномірного розподілення трудових 
ресурсів, що ставить під загрозу задоволеність 
персоналу роботою та компанією в цілому;

 очевидним є існуючий постійно високий рівень 
ризику, властивий інноваційним процесам, на-
слідком чого може стати негативний результат 
комерціалізації інноваційного проєкту;

 кадровий ризик є характерною особливістю 
діяльності інноваційних компаній, що про-
являється в можливості втрати інтелекту-
ального капіталу підприємства, потенційних 
ноу-хау при втраті цінних кадрів (звільнення 
креативних спеціалістів).

Нова цифрова економіка ставить перед іннова-
ційними лідерами підприємств широкий діапазон за-
вдань, що мають різноспрямовану дію. Використання 
цифрових технологій у господарській діяльності під-
приємства, бізнес-процесах, бізнес-комунікаціях тощо 
вимагає високого рівня інтелектуального кадрового 
потенціалу та унікальних здібностей лідерів, які б мо-

гли прогнозувати необхідність інноваційних змін, вес-
ти за собою команду та спрямовувати її на позитив-
ний результат і, в кінцевому підсумку, на досягнення 
стратегічних цілей організації. Враховуючи зазначене, 
можна визначити головні умови розвитку інновацій-
ного лідерства в сучасних організаціях (рис. 3).

Таким чином, для інноваційних підприємств 
впровадження бізнес-комунікацій у контексті 
лідерства є необхідною умовою для успішного 

їх функціонування, мінімізації ризиків та побудови 
бренду компанії. Таким чином, лідерство представляє 
собою форму ефективної комунікації між суб’єктом 
управління та його об’єктом, використовуючи всі 
можливі сучасні технології та механізми. Ефектив-
ному лідеру притаманні такі якості: високий рівень 
розвитку емоційного інтелекту, здатність перекону-
вати, талант встановлення позитивних відносин у со-
ціально-психологічній групі та великому колективі, 
здатність впливати на поведінку об’єктів управління. 

Ефективний лідер вміє успішно використову-
вати всі типи комунікацій, усі комунікативні канали. 
Для формування навичок ефективного лідера необ-
хідно, щоб соціальний суб’єкт був «комунікативною 
особистістю». Лідерство можна представити як сфе-
ру взаємодії, як міжособистісний феномен. Важливе 
завдання лідера полягає в побудові міцних комуніка-
тивних відносин із іншими членами команди. Оскіль-
ки лідерство ґрунтується на неформальному впливі 
лідера, він чинить вплив на послідовників, але цей 
ресурс впливу має виражений особистісний компо-
нент (а не просто формальний, посадовий) [6]. Таким 
чином, проблеми лідерства не перестають хвилювати 
теоретиків та практиків, що спеціалізуються на різ-
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Умови розвитку інноваційного лідерства в сучасних організаціях  

Відчуженість влади: ступінь обмеженої залученості керівників різних рівнів від процесів 
управління проєктами, змінами тощо   

Впевненість в успіху: ступінь довіри професійним якостям та компетенціям лідера,
який не порушує встановленні правила та норми корпоративної культури  

Суспільний колективізм: ступінь готовності колективу до змін, створення інноваційних 
групових об’єднань та перепрофілюванню з метою впровадження інноваційних проєктів  

 

Внутрішньокомандний колективізм: ступінь готовності членів команди до змін, навчання, 
ступінь гордості за приналежність до команди  

Сприйняття тиску по досягненню цілей: ступінь прагнення команди до мети в поєднанні 
з вимогливістю та наполегливістю інноваційного лідера  

Орієнтація на результат: ступінь відповідності винагороди та зусиль спрямованих
на вдосконалення та високий рівень якості інноваційної діяльності   

Рівноправність: тенденції корпоративної культури до зменшення відмінностей щодо виконання 
соціальних та організаційних ролей у команді   

Спрямованість у майбутнє: ступінь готовності працювати на «майбутнє», винагорода, 
планування та розвиток кар’єри   

Рис. 3. Умови розвитку інноваційного лідерства в сучасних організаціях
Джерело: авторська розробка на основі [11].

них аспектах управління. Вони по-новому актуалі-
зуються у зв’язку зі змінами в навколишньому світі, 
розвитком багатьох сфер діяльності людини тощо. 
Безперервні дискусії відбуваються з приводу того, 
кого дійсно вважати лідером, які якості він повинен 
мати перш за все та яку роль лідер відіграє у бізнес-
процесах компанії [5]. Структуру сфери впливу лідер-
ства та комунікацій в забезпеченні розвитку органі-
зації наведено на рис. 4. 

Складові лідерства – три сфери: організаційна 
(тактична), сфера відносин і стратегічна 
сфера. Традиційний керівник (менеджер) ви-

являє себе в першій та другій сферах. У першій він 
реалізує управлінські функції, зокрема планування, 
організації, прийняття рішень та контролю, у другій –  
комунікації та мотивації, застосовуючи при цьому 
різні методи управління. Мета діяльності традицій-
ного керівника привнесена ззовні – він діє на основі 
доручень вищого керівництва, відповідно до затвер-
дженої в організації стратегії та планів. На відміну від 
традиційного керівника – лідер формує власне ба-
чення майбутнього, він діє насамперед у стратегічній 

сфері діяльності організації. Лідер повинен активно 
діяти в усіх трьох сферах: він формує своє бачення 
мети, захоплює їм послідовників та організує про-
цеси, що ведуть до реалізації стратегічного бачення. 
У цьому організаційне лідерство – це необов’язково 
позиція лише топ-менеджменту. Звичайно, перші 
керівники насамперед повинні вміти мислити стра-
тегічно, проте лідерів ми можемо виявити серед ке-
рівників на нижчих ланках управлінської ієрархії. Їх 
легко впізнати за головною ознакою: вони носії ідей, 
реалізація яких спрямована на розвиток процесів у 
зоні їхньої відповідальності, тобто вони не просто 
менеджери – вони лідери процесів та лідери змін. Та-
ких лідерів відрізняє захопленість, якою вони нади-
хають підлеглих, пристрасність у роботі, націленість 
на найкращий результат. Вони мислять категоріями 
«ефективність» і «розвиток». Ефективний стиль ке-
рівництва, що дозволяє досягати не тільки планових 
результатів, а й перевищувати їх, заснований на пере-
конливій концепції (баченні) діяльності – управління, 
можна назвати стилем лідерства. Як вважає І. Адізес, 
кінцева мета менеджменту – зробити організацію 
результативною й ефективною в найближчій і довго-
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Лідер

Група Вплив Мета

Організаційна
(тактична) сфера

Сфера відносин
(взаємодії)

Стратегічна сфера (місія,
бачення, стратегія)

Управління Культура Розвиток

Дислокація ролей

Менеджер, організатор,
координатор 

Неформальний лідер Керівник

Методи управління

Організаційне лідерство

Стилі лідерства

Забезпечення результативності та ефективності

У короткостроковій
перспективі

У середньостроковій
перспективі

У довгостроковій
перспективі

 
 

 

Рис. 4. Структура сфери впливу лідерства та комунікацій у забезпеченні розвитку підприємницьких структур
Джерело: авторська розробка на основі [12].

строковій перспективі [1]. Досягти результативності 
й ефективності в довгостроковій перспективі можли-
во, формуючи стратегію розвитку, – це під силу лише 
керівникам з лідерськими якостями.

ВИСНОВКИ
Отже, лідерство являє собою вміння керівника 

суб’єктивно здійснювати вплив на своїх підлеглих, 
мотивуючи їх досягати поставлених цілей діяльності 
підприємства чи організації, що забезпечується ви-
соким рівнем компетентності лідера компанії в ко-
мунікації та володінням глибокими знаннями зако-
номірностей міжособистісного спілкування. З метою 
підвищення іміджу компанії при взаємодії з іншими 
суб’єктами господарювання й елементами зовнішньо-
го середовища важливим є формування в керівника 
представницької комунікативної компетентності на 
основі використання актуальних комунікаційних тех-
нологій. На основі дослідження сутності гештальт - 

ного підходу визначено, що формування ефективно-
го лідерства та бізнес-комунікацій відображається 
у врахуванні індивідуальних і колективних цілей та 
базується на визначенні конкурентних переваг членів 
команди та ключових учасників бізнес-процесів. 

У статті обґрунтовано важливість володіння 
навичками електронної комунікації (нетикетом), на 
засадах чого будуються сучасні бізнес-процеси, про-
водяться переговори та забезпечуються інші форми 
онлайн-комунікації. Особливу роль лідерству та біз-
нес-комунікаціям відведено в провадженні іннова-
ційної діяльності організації, адже створення істотно 
нового продукту вимагає більшої організованості в 
прийнятті управлінських рішень, що забезпечується, 
передусім, якісними комунікативними навичками ке-
рівника компанії. 

Перспективами подальших досліджень є визна-
чення резервів зростання конкурентоспроможності 
компанії на основі застосування концепції лідерства 
та сучасних методів бізнес-комунікації.                   
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