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           Стиль керівництва — система принципів, норм, методів і прийомів впливу на 
підлеглих з метою ефективного здійснення управлінської діяльності та досягнення 
поставлених цілей. Стиль відображає усталені способи діяльності певного типу 
керівника; тісно пов'язаний з психологічними особливостями його мислення, прийняття 
рішень, спілкування. Головними у структурі стилю керівництва вважала такі 
елементи:спосіб прийняття рішення;спосіб розподілу функцій у розв'язанні 
завдань;форми контролю;оцінювання виконання рішень;розподіл 
відповідальності.Авторитарний стиль – це поведінка керівника, який має достатній 
обсяг влади для нав’язування своєї волі підлеглим. Основними позитивними 
характеристиками керівника-автократа є: відданість, ризикованість, оперативність, 
настирливість тощо. Негативним у керівника-автократа є: надмірна централізація 
влади, свідоме обмеження контактів з підлеглими, нетерпімість до заперечень, 
формальне проведення нарад, перевищення меж законів, часте застосування 
адміністративних стягнень. Демократичний стиль – це поведінка керівника, який 
намагається не нав’язувати свою волю підлеглим, а створює клімат у колективі, де 
працівники мотивують себе самі до праці через потреби вищого рівня. Основними 
позитивними характеристиками керівника-демократа є справедливість, повага до 
підлеглих, турбота про них, делегування другорядних питань підлеглим, 
прислуховування до думок підлеглих, доведення вказівок підлеглим у вигляді 
пропозицій, порад і навіть прохань, інформування колективу про стан справ та 
перспективи розвитку організації . Ліберальний стиль – це поведінка керівника, який 
надає своїм підлеглим майже повну волю у виборі завдань та контролю за ними. 
Основними позитивними характеристиками керівника-ліберала є: ввічливість, 
добродушність до підлеглих, готовність вислуховувати пропозиції і навіть критику 
підлеглих .Негативним у керівника-ліберала є: відсутність ініціативи, очікування 
вказівок зверху, невпевненість, легкість впливу оточуючих, невимогливість до 
підлеглих, легко роздає нереальні обіцянки, безконтрольність, якщо вказівка не 
виконується підлеглим, може виконувати її сам. 
        Стиль керівництва — явище суто індивідуальне, тому що він визначається 
специфічними характеристиками конкретної особистості, відображає особливості 
роботи з людьми та технологію прийняття рішень саме цією особистістю. Стиль 
керівництва регламентується особистими рисами керівника, менеджера. У своїй основі 
стиль об'єктивний, але він формується завдяки індивідуальним властивостям 
особистості керівника. Ось чому стилю керівництва,як ефективному засобу здійснення 
управлінської діяльності,приділяється так багато уваги. 


