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ЛІДЕРСТВО В СУЧАСНІЙ 
УПРАВЛІНСЬКІЙ ПАРАДИГМІ

Лідерство та його класифікації

Слова “лідер” (“leader”) і “лідерство” (“leadership”) утворені від англосак
сонського кореня “lead” (в перекладі українською — “шлях”), який походить від 
дієслова “leaden” , що означає “подорожувати”, “йти” . Перебуваючи у морських 
плаваннях, англосакси використовували цю назву для визначення курсу судна в 
морі. Таким чином, лідерами називалися люди або кораблі, я к і вказували шлях1. 
За свідченням Оксфордського словника англійської мови (1933), саме слово “л і
дер” виникло в X I I I  ст. Проте поняття “лідерство” вчені не знаходять аж до по- 

* чатку X IX  ст.2
Це зовсім не означає, що не було самого явища — лідерства. Воно закономір

но виникає в будь-якій групі, яка об’єднує дві й більше осіб, а тим паче великій 
організації чи інш ій  соціальній структурі. Російський учений Ю . Платонов за
значає, що “феномен лідерства, відносини лідерства виникають завжди, коли 
групі людей доводиться вирішувати які-небудь проблеми, які зачіпають інтереси 
всіх або більшості членів групи. Найбільш помітними лідерські відносини ста
ють у тому випадку, коли перед групою стоїть завдання розподілу ресурсів (ре
сурси в цьому контексті розуміються в широкому плані: матеріальні, фінансові, 
продовольчі, інф ормаційні і т. ін ., аж до репродуктивних). Таке широке розумін
ня лідерства, яке може зачіпати сфери соціального життя (політику, економіку, 
культуру, науку тощ о), а також м ікро- й макрорівні взаємодії людей (від взаємо
відносин в малих групах до управління державою й міжнародною політикою ), 
дає змогу охоплювати формальні й неформальні організації”3.

1 Евтихов О.В. Стратегии и приемы лидерства: теория и практика /  О.В. Евтихов. — 
С П б.: Речь, 2007. -  238 с. -  С. 15.

2 Кудряшова Е.В. Лидер. Исследования лидерства в современной западной обще
ственно-политической мысли /  Е.В. Кудряшова. — Архангельск : Изд-во Поморского 
междунар. пед. ун-та им. М.В. Ломоносова, 1996. — 256 с. — С. 12.

3 Платонов Ю.П. Психологические феномены поведения персонала в группах и ор
ганизациях : в 2 т. /  Ю.П. Платонов. — Т. 1. — С П б.: Речь, 2007. — 416 с. — С. 202—203.
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Лідерство в сучасній управлінській парадигмі

Зрозуміло, що найбільш “помітним” лідерство стає за умов, коли потрібна 
мобілізація усіх зусиль тієї чи інш ої спільноти, групи чи організації для захис
ту своїх інтересів, подолання кризових явищ, проведення складних соціальних 
реформ чи організаційних змін. Невипадково людей, які їх очолювали, у різних 
народів від найдавніших часів називали героями, вождями, шанували їх майже 
на рівні богів, визнаючи їхню владу й авторитет при здійсненні ф ункцій управ
ління.

Враховуючи надзвичайно важливу роль, яку відігравали лідерство і лідери 
в ж итті суспільства, дослідники з давніх-давен намагалися знайти відповідь на 
питання про сутність лідерства, які причини, сили, здібності чи навички визна
чають шлях особистості до вершин лідерства, чим лідери різняться м іж  собою, 
чи можна навчитися лідерству і т. ін . Спроби знайти відповіді на ц і питання за
фіксовані в найдавніших епосах усіх народів, релігійних вченнях, філософських 
трактатах стародавніх мислителів, працях доби Відродження і видатних просві
тителів. В X IX  — на початку X X  ст. ця тема полонила філософів і істориків, пись
менників і соціологів, психологів і біологів. Зрештою в X X  ст. вона стала пред
метом численних наукових досліджень. Особливо інтерес до проблеми лідерства 
посилився у зв’язку з поширенням професії менеджера і зростанням ролі орга
нізаційного управління.

За підрахунками Р. Дафта, є понад 350 визначень лідерства1. “В результаті, 
— зазначають К . Оуен, В. Ходжсон, Н . Газзард, — з’явилося безліч відповідей, 
кожна з яких була по-своєму правильною. Ц і відповіді були найрізноманітніш и
ми, починаючи від твердження видатного ученого, політолога й письменника 
Воррена Бенніса, який сказав, що “лідерство схоже на красу — йому складно 
дати визначення, але коли ви бачите його, то точно знаєте, що воно — перед 
вами” , й закінчую чи словами Кена Бланшгарда, ученого й письменника, який  
стверджує, що сенс лідерства — рухатися до чогось, а не блукати безцільно”2.

Підкреслюючи труднощі, з яким и стикаються дослідники, даючи визначен
ня сутності лідерства, відомий американський фахівець з менеджменту, дирек
тор Центру креативного лідерства Д . Кемпбелл писав: “Лідерство — це загадко
ва, вислизаюча якість. Існування його легко визнати, важко описати, ще важче 
використати на практиці і вже неможливо створити цю якість в інш их”3.

Невипадково лідерство має досить складну класифікаціях

1 Дафт Р.Л. Уроки лидерства/Р.Л. Дафт; при участии П. Лейн; [пер. с англ. А.В. Коз
лова ; под ред. проф. И.В. Андреевой]. — М .: Эксмо, 2006. — 480 с. — (Бизнес-бестсел- 
лер). — С. 19.

2 Призвание — лидер: полное руководство по эффективному лидерству: пер. с англ. /  
X. Оуэн, В. Ходжсон, Н. Газзард. — Днепропетровск: Баланс Бизнес Букс, 2005. — 384 с. 
- С .  6.

3 Зуб А. Т. Лидерство в менеджменте /  А.Т. Зуб, С.Г. Смирнов. — М. : Воскресенье : 
Принт-Ателье, 1999. — 216 с. — С. 3.
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Лідерство в сучасній управлінській парадигмі

Зокрема, лідерство може бути формальним (оф іційне керівництво) і нефор
мальним.

Формальні лідери — це люди, яких члени організації обирають чи признача
ють на яку-небудь формальну посаду. Вони пов’язані з офіційною організацією і 
представляють всю групу в цілому або всю організацію, захищаючи їхн і інтереси.

Неформальні лідери — це авторитетні в групі люди. Вони можуть бути: во
жаками (ватажками) — найавторитетніші з даром переконання й навіювання; 
лідерами (у вузькому значенні) — менш авторитетними, н іж  вожаки, можуть 
поширювати свій вплив тільки на частину групи, спонукаючи до дій не лише 
навіюванням і переконанням, а й особистим прикладом; ситуативними лідера
ми — володіють особистісними якостями, які мають значення лише за певних 
обставин.

Окрім  формального та неформального лідера соціальний психолог Д ж . М о 
рено виділяє ще один тип — соціометричний. Соціометричний лідер — це по
єднання в одній особі формального й неформального лідера.

Залежно від того, я к  лідера сприймає група, вирізняють такі типи лідерів:
1) “один з нас” — сприймається як “перший серед рівних” ;
2) “кращий серед нас” — виділяється з-пом іж  ін ш их своїми якостями і є зраз

ком для наслідування;
3) “хороша людина” — сприймається й цінується я к реальне втілення кращих 

моральних якостей;
4) “служитель” — прагне виступати в ролі виразника інтересів своїх прихиль

ників і групи в цілому, орієнтується на їхню думку і діє від їх  імені.
Американський соціолог Ф . Селзнік виокремлює такі типи лідерів:
1 ) інституційний лідер — захищає цінності, цілі, норми, правила, групи, від

повідає за вирішення соціальних завдань, поставлених перед групою адміністра
цією;

2) міжособистісний лідер — пов’язаний більше з людьми й гармонізацією від
носин у групі, н іж  із завданнями групи.

Ц і два типи лідерів майже дзеркально відображаються в діловому та популяр
ному лідерах, за класифікацією інш ого американського ученого — Р Бейлза. Н а  
думку німецького соціолога М . Гофштеттера, вони паралельно керують групою, 
іноді заважаючи, іноді допомагаючи один одному під час виконання завдань.

Процесуальний підхід до типології лідерства пропонує соціальний психолог 
ІО , Хешф іл, який вирізняє:

1. П робне лідерство, яке виникає на початку діяльності групи. Згода чи від
мова групи підкорятися пробному лідерові визначає його успішність.

2. Успішне лідерство — коли група йде за лідером і підтримує визначений ним  
курс.

3. Ефективне лідерство — лідер залучає групу до взаємодії й сприяє груповому 
вирішенню завдань.
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Лідерство в сучасній управлінській парадигмі

Дещо інш у типологію запропонував Р. Кетелл, який розрізняє фокусоване й  
розсіяне лідерство.

Фокусоване лідерство має місце в тому випадку, коли всі члени групи згурту
валися навколо однієї особистості.

Розсіяне лідерство має місце в тому випадку, коли різні лідерські ф ункції ви
конують різні люди, коли немає чіткої організаційної ієрархії взаємовідносин1.

Ц і та ряд інш их класиф ікацій лідерства ґрунтуються насамперед на аналізі зо
вніш ніх ознак статусу лідера в групі чи організації. Значно важче класифікувати 
реальні вияви лідерського статусу, їх зміст і спрямованість, взаємодію з різними  
сферами й напрямками застосування, особистісними характеристиками лідерів 
та їх послідовників і підлеглих. Саме тут і спостерігається найбільше розмаїття 
визначень лідерства, яке й до сьогодні не дозволяє дати йому чітке й однозначне 
визначення. За справедливим зауваженням А. Браймена, “відсутність загально
прийнятого визначення лідерства означає, що початок обговорення теми може 
дуже легко призвести до занурення в болото деф ініцій, демонструючи читачеві 
малопривабливий вступ до багатообіцяючої теми”2.

Аби не скотитися на цей шлях, обмежимося конспективним викладом най
більш послідовної класиф ікації лідерства, яку в 1974 р. запропонував американ
ський учений Р Стогділл. З того часу вона набула досить широкого визнання і 
не втратила своєї актуальності й до сьогодні. Р. Стогділл класифікував усі визна
чення лідерства за одинадцятьма ключовими ідеями, які дали змогу згрупувати 
ці визначення3. Відтоді ця класифікація посіла чільне місце в підручниках із со
ціальної психології4 та лідерства5.

1. Лідерство як центр групових процесів. Цей підхід вирізняє той факт, що л і
дер є духовно-емоційним центром групи, уособленням влади всіх. В ін визначає 
групову структуру, атмосферу, ідеологію й групові інтереси, напрямок руху.

1 Платонов Ю.П. Психологические феномены поведения персонала в группах и ор
ганизациях : в 2 т. /  Ю.П. Платонов. — Т. 1. — С П б.: Речь, 2007. — 416 с. — С. 199—202.

2 Зуб А. Т. Лидерство в менеджменте /  А.Т. Зуб, С.Г. Смирнов. — М. : Воскресенье : 
Принт-Ателье, 1999. — 216 с. — С. 7.

3 Stogdill R. Handbook of leadership. A Surwey of Theory and Research /  R. Stogdill. — 
N-Y, 1974. -  P. 7 -16 .

4 Платонов Ю.П. Психологические феномены поведения персонала в группах и ор
ганизациях : в 2 т. /  Ю.П. Платонов. — Т. 1. — С П б.: Речь, 2007. — 416 с. — С. 203—205; 
Шейнов В.П. Психология лидерства и власти /  В.П. Шейнов. — М. : Ось-89, 2008. — 
608 с. -  С. 43-45.

5 Кудряшова Е.В. Лидер. Исследования лидерства в современной западной обще
ственно-политической мысли /  Е.В. Кудряшова. — Архангельск : Изд-во Поморского 
междунар. пед. ун-та им. М.В. Ломоносова, 1996. — 256 с. — С. 12—19; ЗубА.Т. Лидер
ство в менеджменте /  А.Т. Зуб, С.Г. Смирнов. — М. : Воскресенье : Принт-Ателье, 1999. 
- 2 1 6  с . - С .  7-10 .
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2. Лідерство як вияв особистісних рис. Ця група концепцій ставила перед со
бою мету виявити оптимальний набір особистісних рис, які дають змогу людині 
успішно досягати й утримувати лідерські позиції. Прихильники цієї концепції в 
основному описували лідерство як односторонній процес впливу лідера на по
слідовників. Лідерство розглядається як інструмент підкорення групи волі ліде
ра без врахування прав, потреб, інтересів самої групи.

3. Лідерство як мистецтво досягнення згоди. Тут робиться акцент На обо
в’язково притаманне ефективному лідерові уміння досягати згоди, порозуміння, 
консенсусу й співробітництва з боку послідовників, залагоджувати конф лікти. 
Таке лідерство іноді називають консенсусним. Лідерство тут також розглядаєть
ся я к інструмент підкорення групи волі лідера, але через вплив і норми моралі.

4. Лідерство як дія і поведінка. Тут акцент робиться на поведінкових аспектах 
лідерства. Лідерська поведінка — будь-які дії, які чинить лідер для управління й 
координації діяльності групи. Ц е, наприклад, розподіл обов’язків, заохочення 
чи критика окремих членів групи, зацікавленість у їх успіхах і допомога, мотива
ція досягнення результатів.

5. Лідерство як інструмент досягнення мети чи результату. Багато теорети
ків у свої визначення лідерства включали ідею досягнення мети. Д еякі з них 
пов’язували інструментальну цінність лідерства з досягненням результатів і за
доволенням потреб групи. В обох випадках лідерство визнається вирішальною  
функцією у складі групової діяльності.

6. Лідерство як взаємодія. Ряд авторів розглядали лідерство не як спрямуван
ня чи контроль з боку лідера, а як ефект групової взаємодії, як процес рівного 
чи взаємного стимулювання, який контролює й спрямовує енергію людей для 
досягнення спільної мети. Таким чином ця група дослідників привертає увагу 
до того факту, що лідерство виростає з активного процесу взаємодії, воно існує 
там і тоді, де і коли воно усвідомлюється і підтримується інш им и членами групи. 
Лідерство — це такі міжособистісні стосунки, коли члени групи виконують за
вдання тому, що вони хочуть це робити, оскільки сприймають лідера найбільш  
підходящим для ц ієї ролі.

7. Лідерство як уміння переконувати. Прихильники таких поглядів на лідер
ство виходять з його принципової відмінності від управління. Якщ о останнє є 
мистецтвом примусу й використання сили чи загрози її застосування, аби зму
сити людей рухатися в заданому напрямку, то лідер управляє за допомогою пере
конання, заохочення й спонукання до дій власним прикладом.

8. Лідерство як здійснення впливу. Концепт “впливу” враховує той факт, що 
індивіди відрізняються один від одного, окрім усього інш ого, рівнем їх впли
ву на поведінку групи. Тому вони визначають лідерство як процес, який впли
ває на діяльність організаційної групи в її спробах досягнути спільної мети, як  
міжособистісний вплив, який виявляється в певних ситуаціях і спрямований на 
досягнення конкретних результатів. Лідерство визнають рівнозначним сфері
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впливу або ж  елементом, який здійснює вплив. Відповідно, лідером вважають 
або ж  того, хто здійснює позитивний вплив на інш их, або ж  того, хто, порівняно 
з інш им и членами групи, має найбільший вплив. Якщ о при цьому ін ш і члени 
групи змінюються, то цей процес впливу тлумачать як успішне лідерство; якщ о  
ці зміни в інш их посилюються, підкріплюються і винагороджуються, то це буде 
ефективне лідерство.

9. Лідерство як відносини влади. Багато хто з дослідників лідерства визнача
ють його як владу, яка здійснюється “згори донизу” і характеризується здатністю  
одного індивіда домінувати над інш им и, змушуючи їх робити те, чого вони мо
гли б не робити взагалі. Причому лідерство як владні відносини може усвідом
люватися, а може й не усвідомлюватися лідером і послідовниками. Відносини 
ж  влади розуміються ними я к відносини нерівності. Якщ о один індивід в групі 
може домогтися зміни поведінки інш ого індивіда, то ми маємо справу з актом  
лідерства. Таким чином, влада в цих визначеннях розцінюється як форма лідер
ських відносин. Причому деякі лідери більше, н іж  ін ш і, трансформують можли
вості лідерства у владні відносини.

10. Лідерство як диференціація ролей. Ц і визначення ґрунтуються на рольовій 
теорії сучасної соціології, відповідно до яко ї всі члени суспільства, групи і гро
мадські організації посідають певне місце в системі соціальних статусів. Кож ен  
учасник взаємовідносин лідерства-підкорення відіграє певну роль, хтось кра
ще, хтось гірше. У  зв’язку з цим лідерство може бути представлене як рольова 
диференціація. Оскільки лідерство охоплює взаємодію м іж  індивідом і групою, 
а якщ о точніш е, то м іж  особистістю і членами групи, кожен з учасників ц ієї вза
ємодії виконує певну роль. Ц і ролі відрізняються одна від одної. Основою для та
ко ї диференціації є процес взаємного впливу: один індивід впливає на інш их, а 
інш і індивіди відповідають на цей вплив. Ролі можна також визначати в термінах 
очікування. Тоді лідерство — це особлива роль всередині системи взаємовідно
син, яка визначається взаємними очікуваннями лідера і послідовників один від 
одного. Причому до ролі лідера висуваються більші вимоги, на неї покладаються 
більші обов’язки, н іж  на інш і ролі.

11. Лідерство як ініціація чи запровадження структури. Лідерство розгляда
ється тут не я к пасивна позиція чи набуття ролі, а як активний процес, який  
породжує і підтримує рольову структуру групи. Лідер і послідовники мають різні 
стимули для структурування групи, але стимул лідера в цьому випадку сильні
ш ий, оскільки таким чином його влада легітимізується. У  термінах теорій очіку
вань і взаємодії цей тип лідерства описується як “ініцію вання і підтримка струк
тури очікувань і взаємодії” . Я к  стверджують прихильники такого розуміння л і
дерства, ц і процеси особливо важливі на етапах становлення нових колективів, 
структура яких ще не стабілізувалась.

Запропонована Р. Стогділлом класиф ікація, я к  вже зазначалося, загалом збе
рігає свою наукову актуальність і сьогодні. Проте від часу її створення пройшло
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майже сорок років. Світ змінився і продовжує змінюватися. Н а думку деяких 
учених, він переживає більш глибоку трансформацію порівняно з тією , яку він 
пережив в епоху промислової революції 500 років тому. Ш видкі зміни навко
лишнього середовища викликають фундаментальні зміни, які здійснюють коло
сальний вплив на організації і ставлять перед лідерами колосальні завдання. Це 
зумовило перехід до нової парадигми лідерства. Парадигма — спільна менталь
ність, яка становить основний спосіб осмислення, сприйняття і розуміння світу. 
Основні характеристики нової парадигми лідерства порівняно з попередньою 
Р. Дафт наводить у табл. 1.

Таблиця 1. Нова реальність лідерства1

Стара парадигма Нова парадигма
Стабільність Зміни й кризовий менеджмент
Контроль Делегування владних повноважень
Конкуренція Співробітництво
Одноманітність Різноманітність
Егоцентризм Більш високі цілі
Героїзм Скромність

Про необхідність зміни парадигми лідерства ще на початку 80-х років X X  ст. 
попереджали американські дослідники Т. Пітере та Р. Уотерман, які проголосили 
ідею комплексного підходу до управління організацією як соціальною системою 
на основі концепції 7-С: стратегії, структури, системи, складу кадрів, стилю ке
рівництва, сукупності навичок, спільних цінностей. Т. Пітере і Р. Уотерман на
стійливо проводять ідею про те, що “м ’яке — жорстке” , тобто людські, поведін- 
кові аспекти організацій, можуть і мають бути об’єктом управління. Більше того, 
за умов підвищення вимог до адаптивності, гнучкості, мінливості господарських 
організацій саме ц і характеристики і особливо спільних цінностей, на їхню дум
ку, виходять на перший план, цементують і дисциплінують організації не менш і 
навіть більше, н іж  їх формальні характеристики. “Відмінне” , “зразкове” управ
ління вони пов’язували з більш повним і ефективним використанням людського 
потенціалу організацій, розвитком у них правильних “цінностей” і “організа
ц ійної культури” , налагодженням духу “підприємництва” , “новаторства” , за
провадженням людинозорієнтованих стилів управління1 2.

1 Дафт Р.Л. Уроки лидерства /  Р.Л. Дафт; при участии П. Лейн; [пер. с англ. А.В. Коз
лова ; под ред. проф. И.В. Андреевой]. — М .: Эксмо, 2006. — 480 с. — (Бизнес-бестсел- 
лер). — С. 22.

2 Евенко Л. Кризис американского управления и поиск выхода (вступительная ста
тья) / /  В поисках эффективного управления (опыт лучших компаний) : пер с англ. /  
Т. Питерс, Р. Уотерман ; общ. ред. и вступ, статья Л.И. Евенко. — М. : Прогресс, 1986. 
- С .  12-13.
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Дійсність кінця другого — початку третього тисячоліть цілком підтвердила 
прогноз американських учених. Особливо високою виявилася динаміка змін. 
Ш видко змінюється саме суспільство, його вимоги до організацій, вони оволо
дівають новими технологіями, створюють нові продукти і т. ін . Змінились і темп, 
умови роботи, які потребують від співробітників динамізму й творчого підходу 
до виконання своїх обов’язків1. Лідери мають розуміти, що спроби зберегти ста
більність приречені на провал. У  рамках нової парадигми, яка узгоджується з 
теорією хаосу, вважається, що ми живемо у світі випадковостей і невизначеності, 
і незначні, на перший погляд, події здатні викликати досить суттєві й далеко
сяжні наслідки. Тому лідери повинні визнавати невідворотність змін і криз та 
шукати в них джерело енергії і самонавчання. Вони повинні ініцію вати зміни 
всередині організацій, щоб розвивати персонал і йти вперед. Ефективні лідери 
мають розуміти: стабільність — це міф, де немає змін, там немає життя2. Я к за
значав всесвітньо відомий менеджер Д ж . Велч, якщ о організації змінюються по
вільніше, н іж  змінюється навколишнє середовище, вони приречені на загибель3. 
Завдання лідерів — убезпечити їх від цього.

Щ е більш суттєві зміни відбулися у сфері людських ресурсів організацій, які 
потребують нових принципів і методів управління ними, мотивації і стимулю
вання, запровадження нових алгоритмів стосунків м іж лідерами та їхніми по
слідовниками.

Аналізуючи проблеми управління персоналом за умов глобалізації економі
ки , постійних технологічних, інформаційних та інш их змін і випробувань, яки 
ми позначений перехід людства з X X  у X X I ст., класик сучасного менеджменту 
Пітер Друкер дійшов висновку, що фундаментальне положення “про те, що іс
нує — або, в крайньому випадку, повинен існувати — один і лише один правиль
ний спосіб управління персоналом” , яке ґрунтується на уявленні, що всі, хто 
працює на організацію, є її працівниками і підлеглими, застаріло.

По-перш е, зростає кількість тих, хто працює на організацію тимчасово, не
повний робочий день, за гонорари чи на підставі контрактів. По-друге, зростає 
роль і значення співробітників розумової праці. Але ці працівники, наголошує 
П . Друкер, зі своїм величезним багажем знань аж н іяк не підлеглі, а скоріше за 
все “пом ічники” . Додайте до цього ту обставину, що сьогоднішні “начальники” 
вже не зобов’язані володіти усіма знаннями й навичками, яким и володіють їхн і 
“підлеглі” .

1 Стаут Л. У. Управление персоналом. Настольная книга менеджера : пер. с англ. /  
Л.У. Стаут. — М .: Добрая книга, 2006. — 536 с. — С. 506—507.

2Дафт Р.Л. Уроки лидерства /  Р.Л. Дафт; при участии П. Л ейн; [пер. с англ. А.В. Коз
лова ; под ред. проф. И.В. Андреевой]. — М .: Эксмо, 2006. — 480 с. — (Бизнес-бестсел- 
лер). — С. 23.

3 Спейтер Р. 31 секрет лидера от Джека Уэлча /  Р. Спейтер. — М .: Лори, 2008. — 214 с. 
-  С. 3 -4 .
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За таких обставин керівник може добре працювати лише в тому випадку, як
що так звані підлеглі беруть на себе відповідальність за його навчання. Проте ду
же часто вони вимагають такого стилю керівництва, який би створював відчуття, 
що вони працюють добровільно.

“Я кий з всього цього можна зробити висновок?” — ставить запитання 
П . Друкер і дає відповідь на нього: “Різними групами працівників потрібно ке
рувати по-різному; однією і тією ж  групою працівників слід керувати по-різному 
в різних ситуаціях. Все частіше “службовцями” варто керувати як “партнера
м и” , а партнерство вже виключає “управління” , оскільки передбачає рівність 
учасників. Партнери не можуть наказувати один одному. Вони можуть лише пе
реконувати один одного...

Людьми не потрібно “керувати”.
Завдання — спрямовувати людей” 1.
Таким чином, П . Друкер пропонує в управлінні персоналом змістити акцен

ти з відносин за типом “влади-підкорення” до відносин партнерства і співробіт
ництва, впливу і переконання, які б не просто змушували підлеглого виконувати 
волю керівника, а робили їх однодумцями, забезпечували відносини лідера і його 
послідовників.

У  зв’язку з цим лідери повинні прагнути не зосередити у своїх руках усю 
повноту влади, а наділяти нею підлеглих, створюючи умови для розвитку пер
соналу й залучення всіх співробітників до вирішення організаційних проблем. 
Відтак вони мають створювати середовище, сприятливе для співробітників і вза
ємної підтримки2. Особливого значення в лідерстві набувають етичні норми у 
стосунках м іж  лідером і його послідовниками. Лідери нової парадигми мають 
мислити і діяти в координатах і категоріях цінностей, доступаючись особистими 
інтересами й гординею3. Н а зміну “лідерам-героям” мають прийти скромні, але 
амбіційні щодо завдань організації лідери, здатні розкрити потенціал співробіт
ників і розвивати їх лідерські здібності. Д ж . Коллінз називає таких керівників  
“лідерами п ’ятого рівня”4.

1 Друкер П.Ф. Задачи менеджмента в XXI веке: учеб, пособие: пер. с англ. /  П.Ф. Дру
кер. — М .: Вильямс, 2004. — 272 с. — С. 34—40.

2Дафт Р.Л. Уроки лидерства /  Р.Л. Дафт; при участии П. Л ейн; [пер. с англ. А.В. Коз
лова ; под ред. проф. И.В. Андреевой]. — М .: Эксмо, 2006. — 480 с. — (Бизнес-бестсел
лер). — С. 24—25.

3 Кови С. Лидерство, основанное на принципах: пер. с англ. /  С. Кови. — М .: Альпи
на Бизнес Букс, 2008. — 302 с.; Кови С. Жить, используя семь навыков. История лидер
ства и вдохновения : пер. с англ. /  С. Кови. — М .: Альпина Бизнес Букс, 2009. — 257 с.; 
Кови С. Семь навыков высокоэффективных людей: мощные инструменты развития лич
ности : пер. с англ. /  С. Кови. — 6-е изд. — М .: Альпина Бизнес Букс, 2011. — 374 с.

4 Коллинз Д. От хорошего к великому: почему одни компании совершают прорыв, 
а другие нет : пер. с англ. /  Д. Коллинз ; Стокгольм, школа экономики. — 6-е изд. — 
С П б.: Питер, 2007. — 352 с.
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У  рамках нової парадигми лідерства виникли й розвиваються теорії емо
ційного, трансформаційного, обслуговуючого, функціонального, адаптивного, 
ціннісного лідерства і т. і н . , про які буде йти мова при вивченні наступних тем.

Узагальнюючи різні визначення лідерства і їх класиф ікації, російський уче
ний О. Євтіхов виокремлює загальні сутнісні характеристики цього феномену, 
які дають змогу, на його думку, визначити в кожному конкретному випадку, мова 
йде про лідерство чи ні:

1. Лідер повинен мати послідовників. Саме їх наявність відрізняє лідерів від 
нелідерів. Н іхто не стає лідером раніше, н іж  набуде послідовників.

2. Лідерство — це сфера взаємодії. Воно не зводиться до проблеми особис
тості лідера. Не її особистісні характеристики роблять людину лідером, а по
слідовники, які йдуть за ним. Вони першими помічають д ії і вчинки лідера і на 
цьому ґрунті формують його сприйняття.

3. Лідерство засноване на авторитеті, в основі якого лежать якості, що ма
ють високу цінність для членів конкретної групи. Необов’язково ними наділе
ний формальний керівник. Авторитет має психологічну природу й формується 
на основі спільної зацікавленості підлеглих у керівникові та переконанні в його 
особливих здібностях.

4. Лідерство складається із подій (актів) лідерства, які й підтверджують факт 
лідерства. Ц і події відбуваються як акти взаємодії лідера й послідовників за осо
бливих обставин.

5. Лідерство ґрунтується на неформальному впливові лідера. Ресурс впливу 
має яскраво виражений особистісний компонент.

6. Лідерство — когнітивний конструкт. Це не якість, яка фіксується експе
риментально. Воно когнітивно конструюється в міру того, як певні вчинки асо
ціюються з уявленням про лідерську поведінку1.

Наведені загальні характеристики, як і класиф ікації та визначення лідерства, 
зрозуміло, не вичерпують усієї складності цього феномену. Його аналізові, влас
не, й присвячено запропонований навчальний курс.

Лідерство, влада і вплив

“ Влада в групі складається з двох секторів: із лідерства й з групового канону. 
Ц і два види влади співвідносяться один з одним, так що член може апелювати 
від ріш ення лідера до канону, як від вердикту судді до кодексу законів, або може 
апелювати від канону до лідера, від покарання за законом до помилування гу
бернатором.

Є три типи лідерства, які відповідають трьом аспектам групової культури. Від
повідальний лідер — це той, хто перебуває попереду й на виду, той, хто виконує роль

1 Евтихов О.В. Стратегии и приемы лидерства: теория и практика /  О.В. Евтихов. — 
С П б.: Речь, 2007. -  238 с. -  С. 19-20.
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лідера в організаційній структурі. Ефективний лідер — той, хто насправді приймає 
рішення; він може мати свою роль в організації, а може й не мати. Він може пере
бувати на другому плані, але саме він — найважливіша особа в індивідуальній 
структурі. Психологічний лідер — той, хто має найбільший вплив на приватну струк
туру членів і займає ніш у лідерства в їх групових імаго. Всі три види лідерства мо
жуть бути зосереджені в одному індивіді, але бувають і різноманітні комбінації” ,
— так охарактеризував складність взаємодії влади і впливу в процесі лідерства та 
можливі “комбінації” використання лідером влади і впливу Е. Берн1.

Переважна більшість дослідників проблеми лідерства переконана в тому, що 
його неможливо відділити від влади і впливу, “оскільки влада виражає реальне 
лідерство.

Доступність (можливість використання) джерел влади приводить до збіль
шення числа дій, які забезпечують вплив на інш их людей. Чим доступніш і дже
рела (засоби) влади, тим частіш е суб’єкт прагне впливати на поведінку інш их”2. 
Саме тому й виникає необхідність дати хоча б коротке тлумачення понять “вла
да” і “вплив” .

Влада — явище багатовимірне. З давніх часів феномен влади й нерівність її 
розподілу м іж  людьми, соціальними групами й державними інститутами поро
джували стільки пояснень, обґрунтувань і сумнівів, скільки навряд чи викли
кало яке-небудь інш е явище. Відтак єдиного визначення влади в науці немає. 
Для одних влада — особливого роду вплив, для других — здатність досягати пев
них цілей, для третіх — можливість використання тих чи інш их засобів, для чет
вертих — особливі відносини м іж  керівником і підлеглими тощо. Д еякі автори 
пов’язують владу з підкоренням, наказами або залежністю, знеособленою волею 
обставин, а то і з взаємозалежністю3.

Загалом у науці склалося декілька підходів до пояснення феномену влади:
•  Біологічний підхід розглядає владу як природний стан суспільства, визна

чений самою природою. Основа влади в природі самої людини.
•  Антропологічний підхід поширює владу на всі соціальні утворення. Всі д ії, 

які спираються на владу й авторитет, визначаються організаційними. Н а цій під
ставі говориться про існування організаційної влади в будь-якому суспільстві. 
Носіями організаційної влади виступають вожді, ради старійшин, збори общини 
тощо.

1 Берн Э. Лидер и группа. О структуре и динамике организаций и групп /  Э. Берн ; 
[пер. с англ. А. Грузберга]. — М. : Эксмо, 2008. — 288 с. : ил. — (Психология общения).
-  С. 59.

2 Платонов Ю.П. Психологические феномены поведения персонала в группах и ор
ганизациях : в 2 т. /  Ю.П. Платонов. — Т. 1. — С П б.: Речь, 2007. — 416 с. — С. 225.

3 Кравченко А.И. Социология управления: фундаментальный курс : учеб, пособие для 
студ. высш. учеб, завед. /  А.И. Кравченко, И.О. Тюрина. — 4-е изд., испр. и доп. — М. : 
Академ, проект: Деловая книга, 2009. — 983 с. — (Gaudeamus). — С. 286.
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•  Психологічний підхід досліджує владу під кутом зору сприйняття її люди
ною. Суб’єктивне сприйняття або ґрунтується на особливих якостях безпосеред
нього носія влади, або випливає з особливостей психологічної природи людини.

•  Філософський підхід розглядає владу я к суспільну категорію, як вольові 
відносини м іж  людьми, джерела влади шукає в економічних відносинах, а сут
ність влади визначає я к панівну волю конкретного лідера або соціальної, етніч
ної, професійної, конф есійної групи.

•  Соціологічний підхід зводить владу до впливу однієї соціальної групи на 
іншу. Епіцентром влади вважається статусно-рольова система відносин, закрі
плена у правових та інш их соціальних нормах. У  межах цього підходу вирізняють 
такі напрями досліджень:

— біхевіористський — влада є особливим типом поведінки, заснованим на 
можливості зміни поведінки інш их людей;

— телеологічний — влада трактується як умова досягнення певних цілей, 
отримання намічених результатів;

— інструментальний — влада трактується як можливість використання пев
них засобів, у тому числі насилля; я к  особливі відносини м іж  керівником і під
леглими;

— ф ункціоналістський — розглядає владу під кутом зору ф ункцій, які вона 
виконує;

— конф ліктологічний — визначає владу з погляду форм і методів вирішення 
організаційних конф ліктів1.

Вплив — це “будь-яка поведінка одного індивіда, яка вносить зміни в по
ведінку, стосунки і т. ін . інш ого індивіда”. Засоби впливу можуть бути різнома
нітними: прохання, погрози, ідеї тощо. Керівник повинен здійснювати вплив 
у такий спосіб, щоб його було легко передбачити і який би мав наслідком дії, 
спрямовані на досягнення мети організації. Для того, щоб зробити своє лідер
ство і вплив ефективним, керівник повинен розвивати й застосовувати владу. З 
інш ого боку, влада — це також можливість впливати на поведінку інш их людей.

Влада і вплив, як інструменти лідерства, — це фактично єдині засоби, які є 
в розпорядженні керівника для вирішення організаційних, виробничих та інш их 
проблем. Якщ о керівник не володіє достатньою владою, щоб впливати на тих, від 
кого залежить ефективність його діяльності, він не зможе отримати ресурси, необ
хідні для визначення й досягнення цілей організації. Проте володіти владою дале
ко не завжди означає можливість нав’язувати свою волю, незалежно від почуттів, 
бажань і здібностей інш ої особи. Навпаки, в багатьох випадках підлеглі мають вла
ду над керівником: обрання його на посаду, інформація, необхідна йому для при
йняття рішень, зацікавленість співробітників у виконанні завдання, ентузіазм

1 Платонов Ю.П. Психологические феномени поведения персонала в группах и ор- 
ганизациях: в 2 т. /  Ю.П. Платонов. — Т. 1. — С П б.: Речь, 2007. — 416 с. — С. 225—226.
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чи пасивність під час його виконання тощо. Тому лідер повинен дуже обережно 
застосовувати владу, має вміло використовувати методи впливу. Таким чином, для 
того, щоб керувати, необхідно впливати, а щоб впливати — необхідно мати основу 
влади. Це один із найважливіших аспектів діалектики процесу лідерства1.

Американські дослідники в сфері влади впливу й лідерства Д ж . Френч і Б. Ра- 
вен розробили класифікацію основ влади, виділивши п ’ять її форм:

1) влада, заснована на примусі, передбачає можливість карати співробітників 
за непокору. Підлеглий вірить, що керівник, який здійснює вплив, може завади
ти задоволенню його нагальних потреб;

2) влада, заснована на винагороді. Керівник отримує її за рахунок сво'іх мож
ливостей призначати винагороду, а підлеглий вірить у те, що він може задоволь
нити його потреби;

3) експертна влада (вплив завдяки високому професіоналізму). Виконавець 
вірить, що той, хто здійснює вплив, володіє особливим експертним знанням, 
здатним задовольнити його потреби;

4) еталонна влада (влада прикладу). Лідер має такий вплив на послідовників, 
що вони ототожнюють себе з ним і хочуть бути схожим на нього;

5) законна (легітимна) влада. Виконавець вірить у те, що лідер має право від
давати накази, а обов’язок виконавця — підкорятися їм 2.

В концепції О. Тоффлера влада визначається силою, багатством і знаннями, 
які утворюють єдину систему. Сила є інструментом примусу, вона позбавлена 
гнучкості, функціонально обмежена. Якість влади забезпечується матеріальним 
багатством, яке дає як позитивні, так і негативні інструменти влади. Вищий р і
вень якості влади забезпечується знаннями, інформацією. В сучасному управ
л інні вони підкорили собі силу й багатство. Це більш сучасний, н іж  силовий 
тиск, інструмент, а переваги капіталу зберігалися лише до появи й розвитку ін 
формаційних технологій, реальну владу за яких дає контроль над інформацією3.

У  зв’язку з цим деякі вчені я к  окрему форму вияву влади виділяють владу 
інформаційну. Про її наявність можна говорити в тому випадку, коли суб’єкт во
лодіє інформацією, здатного змусити об’єкт побачити наслідки своєї поведінки у 
новому світлі. В повсякденному ж итті прикладами інформаційної влади нерідко 
виступають шантаж, компромат і т. ін .4

1 Мескон М.Х. Основы менеджмента: пер. с англ. /  М.Х. Мескон, М. Альберт, Ф. Хе- 
доури. — М .: Дело, 2002. — 704 с. — С. 463—467.

2 Кравченко А.И. Социология управления: фундаментальный курс: учеб, пособие для 
студ. высш. учеб, завед. /  А.И. Кравченко, И.О. Тюрина. — 4-е изд., испр. и доп. — М. : 
Академ, проект: Деловая книга, 2009. — 983 с. — (Gaudeamus). — С. 291—292.

3 Белящий Н.П. Основы лидерства : учебник /  Н.П. Беляцкий. — Минск : БГЭУ, 
2006. -  268 с. -  С. 70.

1 Платонов Ю.П. Психологические феномены поведения персонала в группах и ор
ганизациях : в 2 т. /  Ю.П. Платонов. — Т..1~= ВНЗ'Укоопішлї
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Все більшого значення набуває і влада спілкування ( “зв’язків”), яка реалізу
ється, зокрема, шляхом створення так званих мережевих структур, які сприяють 
підтримці ефективного лідерства на належному рівні, без кількісного зростання 
на основі неформальних комбінацій організації1.

Всі ц і основи влади є інструментом, за допомогою якого лідер може впли
нути на підлеглих задля досягнення мети організації. Проте вони можуть бути 
використані також неформальним лідером, аби завадити цьому. У  зв’язку з цим  
ефективним може бути лише лідерство, за якого застосування влади збалансо
ване впливом.

Так, владу примусу нерідко асоціюють із впливом через страх, пов’язаний із 
загрозою фундаментальним потребам особистості — виживанню чи захищенос
ті. Коли людині щось дуже потрібно і вона впевнена, що керівник може відібра
ти це у неї, методика примусу, справді, сприяє владі. Тому навіть у тих ситуаціях, 
де насилля як такого немає, люди — свідомо чи несвідомо — дозволяють на себе 
впливати2.

Робоче середовище дає ш ирокі можливості розвивати владу, використовую
чи страх і примус, адже багато наш их потреб задовольняється саме там. В органі
заціях можуть спостерігатися різні форми страху: втратити роботу, отримати по
ниження в посаді, страх помилки, змін, особистих чи статусних втрат, неповаги 
чи осуду з боку керівництва, страх перед босом і т. ін .

Проте всі вони можуть давати лише короткотерміновий ефект. Звернення до 
страху може стати ефективним методом впливу лише тоді, коли воно спрямоване 
на співробітника, який порушив регламентовану поведінку, а також пропонують
ся конкретні заходи. Загалом же будь-які форми страху заважають співробітни
кам розкривати свій потенціал, вносити удосконалення в роботу, запроваджувати 
необхідні зміни.

Страх знищує упевненість людини в собі і робить її безпорадною, послаблю
ючи лояльність, ентузіазм, уяву й мотивацію. Можливо, найбільш негативним ас
пектом в робочому середовищі є руйнування ним взаємної довіри й ускладнення 
спілкування. Страх висловити свою думку змушує співробітників приховувати 
проблеми й недоліки. Нерідко у людей з’являється прагнення свідомо обманюва
ти організацію. Порушуються зворотні зв’язки лідера з підлеглими, що нерідко 
має наслідком помилкові ріш ення3. Я к наголошується в передмові до хрестоматії

1 Белящий Н.П. Основы лидерства : учебник /  Н .П . Беляцкий. — Минск : БГЭУ, 
2006 .-268  с, -  С. 71.

2 Мескон М.Х. Основы менеджмента : пер. с англ. /  М.Х. Мескон, М. Альберт, Ф. Хе- 
доури. — М .: Дело, 2002. — 704 с. — С. 469.

3 Дафт Р.Л. Уроки лидерства /  Р.Л. Дафт; при участии П. Л ейн; [пер. с англ. А.В. Коз
лова ; под ред. проф. И.В. Андреевой]. — М .: Эксмо, 2006. — 480 с. — (Бизнес-бестсел
лер). -  С. 152.
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“Психологія лідерства” , “лідерство — це влада, яка не має необхідності в застосу
ванні сили, незважаючи на те, що володіє нею” 1.

Обіцянка винагороди — один з найстаріших і часто найбільш ефективних 
способів впливу на інш их людей. Влада винагороди здійснює вплив через по
зитивне підкріплення підлеглого з метою досягти його бажаної поведінки. Ви
конавцеві повинна пропонуватися така винагорода, щоб вона була адекватною  
згоді на вплив. М ож на посилити владу шляхом створення в інш их почуття вдяч
ності, періодично надаючи їм  особисті послуги, я к і зазвичай дуже високо ціну
ються підлеглими.

Для лідера головне — правильно визначити, що в очах виконавця є вина
городою, і запропонувати йому цю винагороду. Це зробити дуже непросто, тому 
лідер має навчитися використовувати й ін ш і способи впливу2.

Історично найбільш поширеним інструментом впливу була законна влада, 
заснована на посадовому статусі керівника.

Посадова влада визначається наявною системою субординації (підпорядко
ваності) і сукупності ф ункцій, прав та обов’язків у структурі управління, зокре
ма наданням керівникові повноважень приймати й реалізовувати управлінські 
ріш ення, видавати нормативні акти, змушувати підлеглих їх виконувати.

Всі керівники користуються законною владою. Виконавці вірять, що ліде
ри мають право віддавати накази, яким необхідно підкорятися. Такий стерео
тип став традицією. Можливість заохочувати й карати зміцнює повноваження 
керівника віддавати накази й домагатися їх виконання. За допомогою традиції 
підвищуються швидкість і передбачуваність впливу, спрощується процес при
йняття рішень. Традиціїї знеособлена. Тому виконавець реагує не на людину, а 
на посаду. Це підвищує стабільність. Але вплив через традицію визнавати закон
ну владу керівника можливий до того часу, доки керівник здатний задовольняти 
потреби підлеглого. В іншому випадку система влади, заснована на традиціїгх, 
зазнає краху3.

Влада прикладу дуже часто ґрунтується на авторитеті лідера — позитивній 
оцінці позитивних якостей керівника й переконаності підлеглих у правильності 
й точності рішень, які він приймає. Характеристики лідера настільки привабливі 
для виконавця, що він хоче бути таким же.

Реальний авторитет складається як єдність фахівця, посади й особистості. 
Його завойовує сам лідер, який постає перед колективом як людина, наділена

1 Психология лидерства : хрестоматия /  сост. К.В. Сельченок. — Минск : Харвест, 
2004. — 368 с. — (Библиотека практической психологии). — С. 5.

2 Мескон М.Х. Основы менеджмента: пер. с англ. /  М.Х. Мескон, М. Альберт, Ф. Хе- 
доури. — М .: Дело, 2002. — 704 с. — С. 472.

3 Шибалкин Ю.А. Влияние, власть, авторитет /  Ю.А. Шибалкин [Электрон, ресурс]. 
— Режим доступа: http://www.elitarium.ru/2006/09/22/vlijanie уіаві avtoritet.html.
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розумом, волею, принциповістю, вимоглива, але справедлива, моральна. Без ав
торитету немає гідного лідера.

Авторитет лідера-керівника часом набуває характеру авторитету особистості. 
Це влада, заснована на несвідомій вірі в особисті якості чи здібності лідера. Н а  
рівні підсвідомості підлеглий ототожнює себе з керівником. Це задовольняє 
його потреби в належності й повазі1.

Авторитет експерта-фахівця — це влада, заснована на розумній вірі в ком 
петенцію керівника. У  цьому випадку вплив вважається розумним і логічним. 
Вплив керівника досягається завдяки його видимим досягненням. Чим вони 
більші, тим більшої влади досягає лідер.

Ускладнення технологій прискорило й посилило використання розумної 
віри як механізму впливу в сучасних організаціях. Іноді групі людей достатньо 
сказати, що один з них є фахівцем-експертом, щоб група почала прислухатися 
до його рекомендацій, навіть якщ о він насправді й не має відповідних знань.

Експертна влада зміцнюється досить тривалий час, оскільки заснована на 
авторитеті фахівця, який завойовується роками. Вона й діє повільніше. Якщ о  
фахівець виявиться неправим, його порадами можуть певний час нехтувати. 
Іноді вплив розумної віри може змінювати баланс влади “керівник — підле
глий”. Натомість у підлеглого, в порадах якого зацікавлений лідер, може вияви
тися більше впливу і влади, н іж  у нього2.

У  міру того, як зменшуються інтелектуальні, фінансові, соціальні, фахові 
відмінності м іж  керівниками й виконавцями, все більш актуальними для ліде
рів стають методи впливу, засновані на співробітництві. Двома такими формами 
впливу, які спонукають виконавця до активного співробітництва, є переконання 
й участь.

Переконання — це такий спосіб впливу керівника на підлеглого, за якого 
останній свідомо прагне виконати роботу якнайкращ е. При цьому керівник 
звертається до інтересів і потреб підлеглого, насамперед до потреб у самоповазі 
й повазі, авторитеті. Зрозуміло, це потребує значного часу, вплив переконання 
обмежений кожною  конкретною  ситуацією. Ефективність переконання зна
чною мірою залежить від рівня довіри підлеглих до керівника. Його аргумента
ція має враховувати інтелектуальний рівень співробітників, не суперечити їхнім  
системам цінностей. Лідер повинен бути психологічно готовим до того, що ви
знаючи авторитет виконавців, залучаючи їх до прийняття рішень, він начебто 
передає їм  частину своєї влади.

1 Шибалкин Ю.А. Влияние, власть, авторитет /  Ю.А. Шибалкин [Электрон, ресурс]. 
— Режим доступа: http://www.elitarium.ru/2006/09/22/vlijanie УІавІ avtoritet.html.

2 Мескон М.Х. Основы менеджмента : пер. с англ. /  М.Х. Мескон, М. Альберт, Ф. Хе- 
доури. — М .: Дело, 2002. — 704 с. — С. 455—477.
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Водночас вплив шляхом переконання дає керівникові й суттєві результати. 
Головний з них — виконавці починають свідомо виконувати необхідні дії, які 
майже не потребують контролю.

Вплив через участь полягає в залученні персоналу до управління. Він більш 
ефективний, н іж  переконання, та апелює до таких потреб особистості, я к  влада, 
компетентність, успіх, самовираження, самовдосконалення. Тому такий підхід 
варто застосовувати лише в тих випадках, коли такі потреби є активними моти
вуючими факторами робітників1.

Для того, щоб влада лідера була ефективною, він має дотримуватися низки  
головних принципів:

1) збереження — вимагає ставлення до влади як до єдиної справжньої ц ін 
ності, за яку потрібно боротися до кінця;

2) своєчасності — доповнює попередній. Основна його ідея — не влада по
трібна лідерові, а лідер — владі;

3) підтримки дій керівника підлеглими;
4) потаємності — керівник повинен бачити все, але не повинен дозволяти 

“дивитися в себе” ;
5) розуміння — дії влади, її мета мають бути зрозумілими людям;
6) дієвості — влада стає безсилою, коли порядок підтримується, але не діє;
7) адекватності — передбачає необхідність враховувати позицію тих, хто пе

ребуває в опозиції до влади;
8) легітимності — забезпечує не лише юридичне, а й моральне визнання по

вноважень носія влади2.
У  будь-якому випадку лідер повинен виправдовувати очікування групи чи 

організації в діловій, емоційній та інф ормаційній сферах, уміло використовува
ти владу і вплив задля спільного досягнення мети.

Порушення визначених принципів може послаблювати владу і вплив лідера. 
Натомість гіперболізація якогось із них, особливо принципів збереження й по
таємності та адекватності, може мати ще більш згубні для організації наслідки.

Зокрема, лідери стають адиктами (адиктивність — звичка, залежність) до 
влади — свідомо чи підсвідомо. У  результаті їхня схильність до ц ієї спокуси ви
являється в патологічній поведінці — нарцисизмі чи агресії.

У  цьому випадку нарцисизм розуміється як сукупність форм зосередження 
на собі. Щ оправда, нарцисизм може мати й конструктивний характер: лідери, 
я кі досягли успіхів, відзначаються амбіційністю, енергійністю , готовністю йти 
на ризик, прагненням до суспільного визнання, контролю над ситуацією і т. ін .,

1 Скібіцька Л.І. Лідерство та стиль роботи менеджера: навч. посіб. /  Л .1. Скібіцька. — 
К . : Центр учбової л-ри, 2009. — 192 с. — С. 11—14.

2 Платонов Ю.П. Психологические феномены поведения персонала в группах и ор
ганизациях : в 2 т. /  Ю.П. Платонов. — Т. 1. — С П б.: Речь, 2007. — 416 с. — С. 229—231.
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поєднують ц і характеристики із раціональним аналізом ситуації і приймають 
конструктивні ріш ення на користь організації.

Проблеми починаються тоді, коли конструктивний нарцисизм переростає в 
деструктивний, тобто в “адиктивні форми, я кі виражаються в прагненні утрима
ти владу за будь-яку ц іну” й необгрунтованих претензіях на владу.

Агресія, відома як імпульс “втікати чи битися” , характеризує наступальні 
схильності особистості, які виявляються у самозбереженні і прагненні до збіль
шення своєї влади. Вона є зовнішнім виявом стану емоційної ворожості.

Я кщ о правильно використовувати агресію, вона може бути корисною і спри
яти підвищенню ефективності керівництва. Але такий ефект можуть давати ли
ше незначні дози й короткі терміни застосування агресії. Недозована й довго
тривала агресія проти всіх і всього, що може нести хоч-якусь загрозу владі ліде
ра, може дощенту зруйнувати організацію.

Очевидно, ніхто не зможе заперечувати той факт, що здатність людини до на
буття й утримання влади необхідна для ефективного ф ункціонування організації 
й спонукання підлеглих до роботи. Головне — вміло використовувати владу і 
вплив для досягнення спільної мети організації. Справжні лідери повинні це 
вміти.

Лідерство і менеджмент

Розглядаючи проблему діалектики лідерства й управління, менеджменту, ба
гато учених минулого століття зводили її до формули: лідерство — складова час
тина менеджменту. Утвердженню такої думки значною мірою сприяв авторитет 
Г. М інцберга, який у 1975 р. у статті “Професія — менеджер: міфи і реальність” 
визначив лідерство як одну із десяти ролей, які “менеджеру доводиться грати 
в ході повсякденної діяльності” і яка “випливає безпосередньо із його владних 
повноважень”. Щ оправда, Г. М інцберг визнавав, що “саме ця управлінська роль 
найбільш повно характеризує рівень впливу менеджера. Оф іційний статус, — 
наголошує він, — наділяє керівника величезною потенційною владою, і його 
здатність гідно справлятися з роллю лідера багато в чому визначає, наскільки 
успішно він зможе реалізувати ці повноваження” 1. П о-суті, на цій же точці зору 
стоять А. М ескон, М . Альберт і Ф . Хедоурі, стверджуючи: “Щ об бути ефектив
ним менеджером, необхідно бути і ефективним лідером”2.

Таким чином, лідерство і менеджмент нерідко розглядаються як синоніми  
або два боки однієї медалі. У  зв’язку з цим цілком логічним виглядає тверджен
ня про те, що успіх у менеджменті одночасно означає й успіх у лідерстві. Відтак

1 Минцберг Г. Профессия — менеджер: мифьі и реальность /  Г. Минцберг / /  Лидер- 
ство : пер. с англ. — М .: Альпина Бизнес Букс, 2006. — С. 22—23.

2 Мескон М.Х. Основи менеджмента : пер. с англ. /  М.Х. Мескон, М. Альберт, Ф. Хе- 
доури. — М .: Дело, 2002. — 704 с. — С. 105.
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лідерство визначається одним (поряд з менеджментом) із робочих інструментів 
у загальному процесі управління.

Впродовж останніх десятиліть ця концепція зазнала суттєвих змін. Все мен
ше теоретиків і практиків доводять, що лідерство й менеджмент одне і те саме. 
Основні аргументи спрямовані на доказ того, що лідерство і менеджмент мають 
різні цілі, завдання, теоретичні підвалини і перебувають на різних рівнях орга
нізаційного процесу. Так, іще в 1950-х роках Ф . Селзнік відділив завдання тих, 
хто управляє організацією в цілому, тобто лідерів-адміністраторів, від завдань 
звичайних менеджерів, які працюють у різних підрозділах всередині організації. 
Він визначив лідерську роль я к ціннісно-формуючу й інституційно-мінливу. Ця  
роль сприймається ним я к зріла. Згідно з Ф . Селзніком, у зрілому організаційно
му процесі перехід від менеджменту до лідерства полягає в переході від управлін
ського контролю до визначення й посилення інституційних цінностей1.

Зроблене Ф. Селзніком визначення відмінностей м іж  лідерством і менедж
ментом залишилося майже непоміченим науковцями й практиками, аж доки в 
1977 р. до цієї проблеми не привернув увагу А. Залезнік. У  статті “Менеджери 
і лідери: чи є різниця?” він дав позитивну відповідь на поставлене запитання. 
“М Е Н Е Д Ж Е Р И  І  Л ІД Е Р И  — люди зовсім різних типів, — досить категорично 
заявив він, — завдання, які доводиться вирішувати менеджерам, можна роз
глядати швидше я к наслідок зовніш ніх обставин, н іж  результат їх вільного ви
бору. Н іхто краще від них не вміє залагоджувати конф лікти м іж  відділами чи 
співробітниками, виступаючи в ролі миротворців, і одночасно піклуватися про 
повсякденні потреби організації. Порівняно з менеджерами лідери досягають 
своїх цілей більш емоційно й активно. У  будь-якій ситуації вони прагнуть зна
йти сприятливі можливості й переваги, заражаючи співробітників своїм ентузі
азмом і надихаючи їх на творчі звершення. Спілкування лідерів з підлеглими й 
колегами має емоційний характер, і тому їм  часто доводиться працювати в дещо 
безладній обстановці”2.

Культура менеджменту віддає перевагу раціональності й контролю. М ене
джер постійно опікується питанням: які проблеми потребують вирішення і як  
краще досягти бажаних результатів, не порушуючи злагодженості трудових про
цесів? Тому, “щоб бути менеджером, не потрібно геніальності чи героїзму. П о 
трібні лише наполегливість, твердість мислення, старанність, аналітичні здіб
ності і, мабуть, найважливіше — терпіння і доброзичливість” .

Зовсім по-інш ом у описується лідер, якому іноді приписують майже містичні 
риси. Відповідно — лише великі люди гідні нести тягар влади і пов’язаних з нею 
труднощів.

1 Кричевский Р.Л. Если вы руководитель /  Р.Л. Кричевский. — М. : Дело, 1993. — 
353 с . - С .  И.

2 Залезник А. Менеджеры и лидеры: есть ли разница? /  А. Залезник / /  Лидерство: пер. 
с англ. — М .: Альпина Бизнес Букс, 2006. — С. 76.
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Менеджери схильні ставитися до своїх завдань безпристрасно, іноді навіть 
пасивно, саме в силу того, що вони сприймають їх як нав’язані ззовні. Лідери 
сприймають свої завдання по-інш ому. Вони діють не рефлекторно, а усвідомле
но, самі генерують ідеї, а не реагують на зовніш ні подразники. Стосовно своїх 
завдань лідери займають не відсторонену, а цілком емоційну, діяльну позицію, 
їхн ій  вплив на настрій тих, хто їх оточує, вміння пробуджувати в людях розумові 
образи й очікування — все це визначає напрямок розвитку організації. Я к на
слідок, діяльність лідера змінює уявлення людей про їхні бажання, можливості 
й потреби.

Лідери й менеджери відрізняються також своїм ставленням до роботи. М е 
неджери дивляться на свою роботу я к на процес, розробляючи стратегії і при
ймаючи ріш ення, прагнуть згладити гострі кути. Тому проводять переговори і 
стимулюють. Менеджери прагнуть досягти рівноваги сил, щоб допомогти зна
йти компроміс людям з антагоністичними поглядами.

Зовсім по-інш ом у діють лідери. Вони не намагаються обмежити число варі
антів, а, навпаки, винаходять нові, нестандартні підходи до вирішення проблем 
і дають хід новим ідеям. Прагнучи досягти успіху, вони запалюють людей і ви
кликають у них ентузіазм.

Діїїльність лідерів завжди пов’язана зі значним ризиком. Вони психологічно 
готові до ризику й небезпек, особливо коли бачать заманливу перспективу і ви
соку ймовірність успіху. У  менеджера ж  потяг до ризику приглушується інстинк
том самозбереження, яке поєднується з буденною, практичною роботою. Лідери 
ж , навпаки, часто сприймають рутину як кару.

Менеджери надають перевагу праці в колективі. Вони остерігаються само
тності. Стосунки з людьми не беруть близько до серця, емоційно відсторонені 
від спілкування.

Ц і дві особливості, характерні для менеджерів, якраз і дають їм можливість 
згладжувати конф лікти, досягати компромісів, паритету сторін. Проте зазвичай 
їм  не вистачає чуйності чи інтуїтивного розуміння чужих думок і почуттів. М е
неджери ставляться до людей залежно від ролі, яку ті відіграють у ході будь-яких 
подій чи під час прийняття рішень. Інш а справа — лідери: їх більше захоплюють 
образи, у спілкуванні вони частіїле виявляють тонкі почуття і співчутливість. 
Отже, різниця м іж  цими двома типами в тому, що менеджер переймається тим, 
як виконується робота, а лідерів турбує те, що означають ті чи інш і події або р і
шення для їх учасників.

Дуже часто менеджери звертають увагу підлеглих на процесуальні питан
ня, а не на суть справи, говорять з підлеглими не прямо, а натяками, я кі можна 
трактувати по-різному, а отже, дають можливість уникати відповідальності в ра
зі невдачі. Менеджери стараються виграти час, відкладаючи прийняття рішень, 
особливо конф ліктних. Іноді процес прийняття ріш ення цікавить менеджерів 
більше, н іж  саме ріш ення.
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За таких обставин прямі й енергійні д ії стають непопулярними, а теплі люд
ські стосунки недоречними. Недаремно підлеглі часто характеризують менедже
рів як потаємних і неупереджених маніпуляторів. Таке сприйняття виникає від 
того, що підлеглі почувають себе складовою процесу, покликаного зберегти до
бре керовану структуру, раціональну й безсторонню.

Лідери, навпаки, викликають у підлеглих сильні почуття — солідарності чи 
протесту, любові чи ненависті. Від того міжособисті стосунки в колективі, який  
очолює лідер, часто здаються нерівними, емоційно насиченими, а то й хаотич
ними.

Менеджери сприймають себе як охоронців та інспекторів наявного поряд
ку, відчуваючи з ним внутрішню єдність і черпаючи з нього сили й радість. їхня  
самооцінка зростає, коли вони зайняті підтримкою та зміцненням традиційних 
підвалин.

Лідери відчувають свою відірваність від навколишнього світу. їхнє сприйнят
тя власного “я” не залежить від належності до тих чи інш их груп, посадового 
статусу, вони переживають постійний потяг до перетворень і змін. їх  мета — ко
рінним чином перетворити людські, економічні й політичні відносини.

Ж иттєвий шлях менеджера — формування особистості шляхом соціалізації, 
в процесі яко ї людина вчиться мати справу з суспільними інститутами і підтри
мувати рівновагу соціальних відносин. Становлення лідера відбувається через 
самостійне оволодівання знаннями, яке спонукає особистість відстоювати пси
хологічні й соціальні зм іни1.

Відомий американський дослідник проблем лідерства та управління Воррен 
Бенніс, спираючись на праці А . Залезніка та результати власних експериментів, 
таким чином визначає відмінності м іж  лідером і менеджером (табл. 2 )2.

Д ж . Коттер визначає різницю м іж  менеджерами й лідерами в контексті 
управління складними структурами та, відповідно, виживання за умов мінливих 
обставин.

Щ об успішно управляти складною структурою, менеджери насамперед роз
робляють найближчі перспективні плани, цілі, детально визначають етапи і 
шляхи їх досягнення, а потім розподіляють ресурси для реалізації цих планів. 
Лідери ж  прагнуть до конструктивних організаційних змін. Тому їхня робота 
розпочинається з вибору курсу розвитку — створення бажаного образу органі
зації у віддаленому майбутньому (бачення), а також розроблення стратегій для 
здійснення необхідних заходів, щоб втілити цей образ у життя.

1 Залезник А. Менеджеры и лидеры: есть ли разница? /  А. Залезник / /  Лидерство: пер. 
с англ. — М .: Альпина Бизнес Букс, 2006. — С. 77—91.

2 Стаут Л.У. Управление персоналом. Настольная книга менеджера : пер. с англ. /  
Л.У. Стаут. — М .: Добрая книга, 2006. — 536 с. — С. 529.
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Таблиця 2. Відмінності між лідером і менеджером, за В. Беннісом

Менеджер Лідер
Управляє Вводить інновації
Це — копія Це — оригінал
Зосереджений на системах і структурах Зосереджений на людях
Покладається на контроль Покладається на довіру
Досягає короткотермінових цілей Розглядає далеку перспективу
Запитує “Як?”, “Коли?” Запитує “Що?”, “Чому?”
Цікавиться результатами Дивиться за горизонт
Утримує статус-кво Прагне змінити статус-кво
“Хороший солдат” Незалежна особистість
Робить речі правильно Робить правильні речі

Приступаючи до здійснення плану, менеджери приділяють основну увагу ор
ганізації й підбору персоналу, розподіляють обов’язки. Лідери ж  розпочинають 
із пош уку союзників. Про певний курс повідомляється всім, хто може зібрати 
однодумців, які повірили у мрію й переповнені рішучістю зробити її реальністю. 
Вони надихають, а не адмініструють.

Нареш ті, щоб простежити за здійсненням плану, менеджери вдаються до 
контролю за вирішенням проблем, виявляють відхилення і потім знову займа
ються плануванням та організацією з урахуванням виявлених недоліків. Ліде
ри для втілення в життя ідеального образу підтримують у своїх прихильників 
мотивацію й ентузіазм. Вони переймаються насамперед тим, щоб під впливом 
труднощів люди не зійшли з правильного шляху, який веде їх до кращого май
бутнього. При цьому лідери апелюють до нагальних людських потреб, цінностей 
та емоцій1.

Визначаючи фундаментальні відмінності лідерства від управління, М . Ландс
берг наголошує передусім на тому, що ефективний лідер шукає ситуації, в яких 
необхідні які-небудь зміни. В ін робить все “як належить” і керує роботою, вико
ристовуючи особистий вплив. Він має більш чітке бачення і, як правило, краще 
уміє надихати людей.

Будь-яка організація, зауважує він, не може існувати я к без менеджерів, так 
і без лідерів. Без перших “організація ризикує опинитися в стані повного хаосу, 
але без ефективного лідера організація “впадає в летаргічний сон” і перестає роз
виватися” . Тому лідер має завжди і в усіх ситуаціях чинити як лідер, пам’ятаючи 
про ті відмінності, я к і відрізняють його від менеджера (рис. 1).

1 Коттер Дж.П. Истинная роль лидера /  Дж.П. Коттер / /  Лидерство : пер. с англ. — 
М .: Альпина Бизнес Букс, 2006. — С. 50—53.
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Відмінності з погляду БАЧЕННЯ
Менеджер Лідер

Робить те, що належить Робить, як належить
Сфокусований на сучасному: 

на короткотермінових і практичних 
результатах

Сфокусований на майбутньому: 
довготермінових і надзвичайно 

довготермінових результатах
Прагне до порядку Насолоджується змінами

Стримує ризик Залюбки ризикує
Апелює більше до розуму, ніж до емоцій Апелює як до емоцій, так і до розуму

Відмінності з погляду НАТХНЕННЯ
Менеджер Лідер

Використовує засоби управління Покладається на довіру
Визначає структуру команди 

й організовує її
Залучає людей і вказує їм 

новий напрямок
Застосовує методи стимулювання Надихає

Закликає до використання 
“офіційного підходу” Апелює до загальних причин

Робить наголос на структурі, 
тактиці й системах

Робить наголос на загальних цінностях, 
спільному добрі й філософії

Відмінності з погляду ЕНЕРГІЇ
Менеджер Лідер

Націлений на ефективність Націлений на результативність.
Переймається питанням “Як?”, “Коли?” Переймається питанням “Що?”, “Чому?”

Управляє Займається новаторством
Оптимізує процеси з урахуванням 

вузьких обмежень
Обходить правила й політику 

або змушує їх змінити
Реалізує позиційні повноваження Використовує особистий вплив

Рис. 1. Відмінність лідерства від управління

Наголошуючи на відмінностях м іж  лідерами і менеджерами, М . М ескон, 
М . Альберт і Ф . Хедоурі підкреслюють різні механізми досягнення ними їхніх  
статусних позицій. “Управляючий* — пишуть вони, — стає на чолі організації 
в результаті навмисної д ії формальної організації — делегування повноважень. 
Лідерами, з інш ого боку, стають не по волі організації, хоча можливості вести за 
собою людей також можна збільшити шляхом делегування повноважень. Члени 
організації знають, хто їх керівник, а ось ті, кого ведуть, не завжди знають, хто 
їх  веде. Нареш ті д ії лідерів не обмежуються рамками яких-небудь повноважень і
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структур. Дуже часто керівник є лідером зовсім без будь-якої прив’язки до його 
чи її формальної посади в ієрархії” 1.

Р. Дафт проводить порівняння лідерства й менеджменту в п ’яти сферах 
діяльності, кож на з яких має життєво важливе значення для організацій: визна
чення напрямку діяльності, організація групи, налагодження взаємовідносин, 
розвиток особистісних якостей лідера, досягнення результатів (табл. 3).

Таблиця 3. Порівняння менеджменту й лідерства

Показники Менеджмент Лідерство

Напрямок

Планування і складання бюджету 
Концентрація уваги на підсумкових 
результатах діяльності

Створення образу майбутнього 
і розробка стратегії. 
Концентрація уваги на майбутніх 
результатах діяльності

Орієнтація

Організація роботи й підбір 
персоналу.
Керівництво й контроль. 
Створення кордонів

Формування нормативної культури. 
Стимулювання професійного зрос
тання персоналу.
Усунення кордонів

Взаємовід
носини

Концентрація уваги на досягненні 
корпоративних цілей, пов’язаних 
з виробництвом.
Використання посадової влади. 
Виконання ролі боса

Концентрація уваги на людях: на
тхнення й мотивація членів групи. 
Використання особистої влади. 
Виконання ролі наставника, 
помічника, слуги

Особисті
якості

Емоційна дистанція. 
Ментальність експерта.
Уміння висловлювати свої думки. 
Конформізм.
Адекватна оцінка організації

Емоційні зв’язки (щирість). 
Відкритість (широкий світогляд). 
Уміння слухати співрозмовника 
(спілкування).
Нонконформізм (сміливість). 
Адекватна оцінка власних якостей 
(характер)

Результати
Збереження стабільності, форму
вання культури, в якій більше всьо
го цінується ефективність роботи

Ініціювання змін, формування 
культури, в якій більше всього 
цінується чесність

Водночас він наголошує: “ Не можна сказати, що лідери і менеджери станов
лять протилежні типи людей: багато менеджерів володіють задатками й якос
тями ефективного лідера. Лідерство не може замінити менеджмент — вони по
винні доповнювати одне одного”2.

1 Мескон М.Х. Основы менеджмента : пер. с англ. /  М.Х. Мескон, М. Альберт, Ф. Хе- 
доури. — М .: Дело, 2002. — 704 с. — С. 463.

2 Дафт Р.Л. Уроки лидерства/ Р. Л. Дафт; приучастии П. Лейн; [пер. с англ. А.В. Коз
лова ; под ред. проф. И.В. Андреевой]. — М .: Эксмо, 2006. — 480 с. — (Бизнес-бестсел
лер). -  С. 29-35.
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Тим самим він, по суті, погоджується із Д ж . Коттером, який ще в 1990 р. про
зорливо писав: “Лідерство не обов’язково важливіше за менеджмент і одне не 
замінює інш е.

Насправді лідерство й менеджмент — дві окремі, доповнюючі одна одну сис
теми дій. Кож на має свою функцію й характерні для неї види діяльності. Для 
успіху в сучасному діловому світі, все більш складному й швидкозмінному, необ
хідно опанувати обидві” 1.

Функції лідерства та управління 5

Враховуючи тісний діалектичний зв’язок лідерства й менеджменту, коротко 
зупинимося на їх основних ф ункціях, або точніше — на тих ф ункціях і ролях, які 
повинні виконувати лідери й менеджери. Стосовно менеджерів їхні базові ролі 
чітко визначив один із класиків адміністративної школи менеджменту А. Ф а- 
йоль. У  своїй теорії він виокремив таких п ’ять ф ункцій керівника: 1) плануван
ня; 2) організація; 3) робота з персоналом; 4) координація; 5) контроль2.

Незважаючи на те, що за декілька останніх десятиліть теорія менеджменту 
пережила величезні зм іни, його основи залишилися незмінними. В його основі 
лежать все ті ж  п ’ять функцій:

1. Планування — це постановка мети і завчасне визначення місця й часу та 
призначення відповідальних за виконання завдань. При цьому враховуються всі 
складові менеджменту: люди, фінанси, час, ресурси. Основний елемент плану
вання — місія організації або заява про її головну мету.

2. Організація — це процес делегування й координації завдань і відповідаль
ності за наявності ч ітко ї структури повноважень, відповідальності та звітнос
ті. Тобто відбувається структурування завдання з тим, щоб при його виконанні 
найбільш ефективно використати співробітників і ресурси організації.

3. Робота з  персоналом — це відбір, організація й оцінка працівників на відпо
відні посади та забезпечення їх необхідними для виконання завдання знаннями.

4. Координація — нерідко визначається я к “спрямування роботи співробіт
ників і лідерство” . Це вплив на співробітників, який спонукає їх прагнути до 
досягнення цілей організації; вибудовування стосунків м іж  ними.

5. Контроль, пов’язаний із загальним керівництвом, — це створення й запро
вадження механізмів, які забезпечують досягнення цілей організації, усунення 
невідповідностей з окресленими раніше планами3.

1 Коттер Дж.П. Истинная роль лидера /  Дж.П. Коттер / /  Лидерство : пер. с англ. — 
М .: Альпина Бизнес Букс, 2006. — С. 49.

2 Файоль А. Общее и промышленное управление / /  Управление — это наука и ис
кусство /  А. Файоль, Г. Эмерсон, Ф. Тейлор, Г. Форд. — М .: Республика, 1992. — С. 12.

3 Стаут Л.У. Управление персоналом. Настольная книга менеджера : пер. с англ. /  
Л.У. Стаут. — М .: Добрая книга, 2006. — 536 с. — С. 80—82.
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Вже відомий нам Х.Г. М інцберг вирізняє десять специфічних ф ункцій мене
джера, об’єднаних у три групи за знаками однорідності.

Міжособистісні ролі:
Обличчя організації. Я к  головний менеджер керівник представляє організацію  

у відносинах із зовнішнім світом на різних церемоніях, зустрічах і т. ін .
Лідер, який переконливо відповідає за набір і підготовку персоналу, мотивує 

співробітників на досягнення цілей.
З ’єднувальна ланка. Забезпечення контактів з тими, хто безпосередньо не під

порядкований керівникові.
Інформаційні ролі:
Аналітик. Керівник постійно вивчає обстановку, що склалася, прагнучи не 

пропустити важливу інформацію. Для цього він задіює свої зовніш ні контакти  
й спілкується з підлеглими. Окрім  того, керівник отримує відомості, я кі йому з 
власної ініціативи надають різні джерела.

Інформатор. Ц я роль керівника полягає в доведенні певної частини конф і
денційної інф ормації до відома підлеглих, які в інш ому випадку ніколи б про неї 
не дізнались.

Виразник думки організації. Пош ирює інформацію про організацію у зовніш
ньому середовищі.

Підприємець, або ініціатор нових проектів і змін.
Стабілізатор. Вносить корективи, якщ о виникають відхилення від плану або 

нові обставини.
Розпорядник ресурсами. Визначає пріоритети при розподіленні людських, ма

теріальних, фінансових ресурсів з тим, щоб подолати їх дефіцит і забезпечити 
виконання завдання.

Переговірник узгоджує д ії співробітників і зовніш ніх партнерів1.
Значення кож ної з десяти ф ункцій менеджера залежить від тієї роботи, яку 

він виконує, і позиції в організації. Але зміст цих ролей показує, що управлін
ський персонал — це важливий ресурс організації, від якого залежить саме її іс
нування, можливість зростання й розвитку2.

У  теоріях, які розглядають лідерство як одну з ф ункцій менеджменту або ж  
стверджують про їх нерозривний діалектичний зв’язок, кож ну з ф ункцій ме
неджменту одночасно розглядають і як лідерську. Проте сьогодні є очевидним 
той факт, що лідери й менеджери виконують їх по-різному. О крім  того, на думку 
Е. де Боне, лідерство зумовлене насамперед так званими сполучними процеса
ми, я к і забезпечують взаємодію ф ункцій. До них належать процеси прийняття 
управлінських рішень, ком унікації, технології управління персоналом.

1 Минцберг Г. Профессия — менеджер: мифы и реальность /  Г. Минцберг / /  Лидер
ство : пер. с англ. — М .: Альпина Бизнес Букс, 2006. — С. 21—29.

2 Шалагинова Л.В. Психология лидерства /  Л.В. Шалагинова. — С П б .: Речь, 2007. — 
464 с. -  С. 45 -46 .

30



Лідерство в сучасній управлінській парадигмі

Я кщ о за критерій взяти роль, яку виконують керівники-лідери, то їх  типи, за 
визначенням Е. де Боне, виглядають так (табл. 4 )1.

Таблиця 4. Типи лідерів

Роль Характеристика

Ті, що ведуть за со
бою

Найбільш хаотичний тип. До нього належать ті, які люблять при
ймати рішення самостійно, під особисту відповідальність. Лідер
ство — їх природний стан. Проте це лідери не від народження, 
лідерські якості приходять ДО НИХ 3 досвідом

Організатори груп Вирізняє знання психології своїх послідовників. Краще за все 
підходять для управління людьми в малих групах

Виконавці
Найраціональніший тип лідера. Йому притаманні енергійна ді
яльність, особистий приклад, цілеспрямованість, уміння долати 
бар’єри, створювати згуртований колектив

Дипломати
Легко контактують зі співробітниками, можуть відстоювати влас
ну думку, використовують діалоги й уміють вирішувати проблеми 
один на один

Генератори ідей Орієнтація на нові завдання, сприяння передовому, інтуїція, син
тез знань, самокритичність

Продавці ідей Підприємливість, свіжий погляд на вже знайомі факти. Контроль 
своїх і чужих емоцій

Синтезатори Уміють виділити головне з дуже великого обсягу інформації, що 
дає їм змогу відкрити щось нове

Роз’яснювані Доступно пояснюють послідовникам сутність навіть найзаплута- 
нішої ситуації

Реактори Активно й розумно-критично реагують на ідеї інших, що дозво
ляє їм ставати відданими послідовниками

Комунікатори Вирізняє високий рівень комунікабельності, уміння слухати лю
дей

Дослідники Уміють отримувати й обробляти інформацію, зіставляти й аналі
зувати факти, проводити експерименти

Слідопити Ідуть в одному напрямку. їм достатньо постановки завдання, а 
вони самі обирають методи

Хранителі інфор
мації Уміють збирати інформацію, знають, де її взяти і як використати

Організатори Керівники з талантом практичної організації виробництва й 
управління персоналом

1 Беляцкий Н.П. Основы лидерства : учебник /  Н.П. Беляцкий. — Минск : БГЭУ, 
2006. -  268 с. -  С. 76-78.
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Перелік класиф ікацій ф ункцій лідерства можна значно продовжити. К о ж 
на з теорій лідерства, а нерідко і їх модиф ікації, наголошують на тій  чи інш ій  
ф ункції я к  головній, притаманній для певного типу лідерства. Різні ф ункції ви
значаються як домінантні у різних за рівнем розвитку групах в організаціях і для 
самих організацій, у різноманітних ситуаціях, при виконанні різних завдань 
і т. ін . Відповідні класиф ікації ми будемо розглядати при вивченні окремих під
ходів до дослідження лідерства і типів лідерства.

У  зв’язку з цим наведемо лише досить ш ироку класифікацію ф ункцій лідер
ства, яку дають російські дослідники Ю . Ємельянов, Є. Кузьмін та І. Волков.

Лідер як адміністратор. Найбільш очевидним для лідера є роль верховного 
координатора діяльності групи. Незалежно від того, сам він розробляє осно
вні напрямки ділової політики чи вони приписуються йому згори, в коло його 
обов’язків неодмінно входить функція нагляду за виконанням. Адміністративна 
ф ункція полягає не в самостійному виконанні роботи, а в дорученні її ін ш им 
членам групи.

Лідер як планувальник. Лідер часто бере на себе обов’язки розробника методів 
і засобів, за допомогою яких група досягає цілей. Ц я ф ункція може охоплюва
ти я к визначення безпосередніх кроків, так і розробку довготермінових планів 
діяльності. Часто лідер є єдиним зберігачем плану дій; він один знає подальші 
шляхи, всі ін ш і члени групи знайомі лише з окремими, не пов’язаними м іж  со
бою частинами плану.

Лідер як політик. Визначає цілі й основні л ін ії поведінки групи.
Лідер як експерт. До нього звертаються як до джерела достовірної інформації 

чи кваліфікованого спеціаліста. Нерідко цю ф ункцію  лідер делегує своїм заступ
никам. Проте сам вибір цих експертів другого ступеня наочно характеризує зді
бності самого керівника.

М айже у всіх випадках, коли члени групи залежать від людини, технічні 
знання і кваліфікація яко ї необхідні для досягнення групових цілей, навколо 
цієї особистості відбувається поляризація влади, яку ця людина може викорис
тати для зміцнення своєї ролі лідера.

Лідер як представник групи в зовнішньому середовищі. Я к  оф іційна особа 
групи, лідер виступає за її межами як її представник. Лідер ототожнює собою 
всіх членів групи, їхній колективний розум, волю і т. ін . В ін трансформує інфор
мацію, яка виходить від групи і яку отримує для групи.

Лідер як регулятор відносин всередині групи. Регулювання особистісних і д і
лових стосунків всередині групи здійснюється через комунікативну мережу, яка  
може мати різний вигляд. У  деяких групах вся інформація проходить через л і
дера; іноді в групі існують наближені до лідера особи, які замикають на себе цю  
мережу; іноді лідер — “один із усіх” .

Лідер як джерело заохочень і покарань. З погляду членів групи, це особливо 
важлива обставина. Водночас ця функція висуває досить високі вимоги до осо-
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бистості лідера, особливо в групах, де значна увага приділяється не матеріаль
ному, а моральному фактору. Лідер повинен знати індивідуальну мотивацію ді
яльності кожного члена групи, враховуючи силу впливу заохочень і покарань на 
кожного члена групи.

Окрім  адміністративного регулювання діяльності членів групи і застосуван
ня оф іційних форм заохочення, лідер може вміло застосовувати неформальні 
соціальні санкції, які зазвичай складаються в малих групах. Неформальні санк
ц ії — це прийоми, за допомогою яких люди, які близько знають одне одного, 
виявляють повагу до тих, чия поведінка відповідає їхнім очікуванням, і незадо
волення тими, хто не виправдовує їх надій.

Лідер як третейський суддя і миротворець. Ця ф ункція пов’язана з поперед
ньою. В умовах конф лікту м іж  членами групи лідер повинен виступати як суддя 
й одночасно той, хто втішає, тобто може когось карати, а когось заохочувати. 
У  зв’язку з цією функцією в руках лідера опиняється засіб, завдяки якому він 
може зменшувати чи підтримувати тенденцію до ф ракційності всередині групи, 
залежно від того, які його особисті плани.

Лідер як приклад служить моделлю поведінки для інш их членів групи. Тобто 
наочно демонструє їм , ким  вони мають бути і що вони повинні робити.

Лідер як символ групи. Групи з високим рівнем згуртованості прагнуть не лише 
до внутрішніх, а й до зовнішніх відмінностей від інш их індивідуумів. Члени та
ких груп встановлюють притаманні лише їм символи, одяг, ритуали тощо.

Лідери як епіцентр таких груп самі починають виконувати роль символів, не
рідко даючи назви суспільно-політичним рухам чи релігійним течіям, науковим  
школам, фірмам тощо. їхн і представники навіть після смерті лідера продовжу
ють ідентифікувати себе з ним.

Лідер як фактор, який відміняє індивідуальну відповідальність. Виконуючи цю 
ф ункцію, лідер звільняє членів групи від їхньої відповідальності за особисті р і
шення й дії, які вони самі хотіли б обійти. Улюблені вислови лідерів “усі пре
тензії — до мене” , “дійте від мого ім ені” , “передайте, що я наказав” стосуються 
саме цієї ф ункції.

Таким чином, у відповідь на відданість послідовників лідер бере на себе тягар 
прийняття рішень замість них. Причому послідовники досить легко передають 
свою свободу лідерам (Е . Фромм назвав це явище “втечею від свободи”).

Лідер як провідник світогляду. Здебільшого лідер є джерелом цінностей і норм, 
які становлять груповий світогляд. В цілому він відображає ідеологію того су
спільства, до якого належить група. Щ о ж  до організації, то в ній світогляд групи 
більше відповідає образу мислення керівництва, а не окремих рядових членів.

Погляди швидше проникають вниз, н іж  навпаки; це особливо помітно в гру
пах, де лідер контролює інформацію, яка надходить до групи із зовнішнього се
редовища.
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Лідер я к  “батько”. Це всеохоплююча роль, яка інтегрує численні ф ункції л і
дера. Справжній лідер — це фокус усіх позитивних емоцій членів групи, ідеаль
ний об’єкт ідентиф ікації і почуття відданості. Якщ о лідер у деяких аспектах не 
відповідає ідеалам послідовників, вони можуть у своїй уяві “переробити” його 
на свій лад. “Батьківська” роль багато в чому пояснює ту майже безмежну владу, 
яку іноді здобувають лідери за певних умов.

Лідер я к  “цап-відбувайло”. Наскільки лідер може бути об’єктом позитивних 
почуттів у випадку досягнення групою поставлених цілей, настільки ж  він може 
стати мішенню  для агресії з боку членів групи у разі невдачі. Коли група пере
буває в стані фрустрації, лідер може виявитися тим об’єктом, якого почнуть зви
нувачувати у “всіх смертних гріхах” .

Особливим випадком є втрата членами групи ілюзій стосовно дійсних цілей 
чи особистості лідера. Саме тому супротивники так наполегливо шукають фак
ти, які компрометують лідера ворожої групи.

Безумовно, не всі члени групи однаково сприймають особистість і вчинки  
лідера. До того ж  лідер існує в свідомості послідовників як когнітивний кон- 
структ у межах їх особистості, тобто можливості сприйняття людини людиною  
обмежуються особистісними даними того, хто сприймає. О крім  того, чим менш  
доступний лідер, тим більше простору він дає для фантазій послідовників у кон
струюванні його образу.

Перераховані ф ункції лідерів мають неоднакове значення для різних типів  
груп. Тому важко виокремити серед названих ролей лідера головні й другорядні; 
їх значення коливається залежно від внутрішніх і зовніш ніх чинників1.

Втім це не єдиний аспект лідерства, при аналізі якого не можна отримати 
однозначних відповідей. Лідерство — це настільки складний для діагностики й  
розуміння феномен, що потребує значної роботи розуму і ще більшої мобілізації 
всіх ресурсів особистості, яка стала на шлях його опанування у практичній д і
яльності. Перш ий крок на цьому тернистому шляху ми з вами вже зробили.

Олексій Нестуля, 
Світлана Нестуля

1 Емельянов Ю.Н. Лидер и группа /  Ю.Н. Емельянов / /  Психология лидерства : 
хрестоматия /  сост. К.В. Сельченок. — М инск: Харвест, 2004. — С. 33—39.
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Воррен Баффет 
(нар. 1930)

Мультимільярдер, один із найбагатших людей, 
найуспішніший у світі інвестор, бізнесмен, меце
нат.

Голова ради директорів холдингу “Berkshire 
Hathaway”.

Воррен Баффет — один із найвідоміших та найуспішніших інвесторів сучас
ності. Ділячись своїм досвідом, Воррен сформував власні правила ведення біз
несу, які стали своєрідними заповідями на ринку цінних паперів. Ставлення до 
цієї людини теж не однозначне: одні вірять у його прописні істини, другі вважа
ють, що Баффету просто щастить, а треті — що він продав душу дияволу. Незва
жаючи ні на що, 2011 р. журнал “Forbes” у щорічному рейтингу найбагатших 
людей світу поставив Баффета з його 50 млрд дол. на третє місце. Випередили 
його лише Білл Гейтс та Карлос Слім.

Воррен Баффет народився ЗО серпня 1930 року в містечку Омаха, штат Не
браска, в сім’ї біржового брокера та політика Говарда Баффета. Хлопчина ріс ти
повим вундеркіндом: він рано навчився читати, в дошкільному віці знав основи 
математики, а інформацію схоплював нальоту. Воррен мав у місті репутацію уні
кального хлопця-ерудита. Було у нього ще одне дивовижне вміння — він міг 
усно множити багатозначні числа. Баффет був спокійною, тихою дитиною, ко
тра понад усе любила читати книги. Він намагався уникати конфліктних ситуа
цій і водночас був цілеспрямованим, рішучим та енергійним.

Основи фінансового мистецтва Воррен почав освоювати ще в дитинстві. 
Першу фінансову операцію В. Баффет здійснив... у шестирічному віці. У магази
ні свого діда він на кишенькові гроші придбав 6 банок “Coca-Cola” по 25 центів 
за кожну і продав їх по 50 центів своїм рідним. Здавалось, в цьому не було нічого
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особливого і примітного, та хлопець у ранньому віці почав здобувати безцінне в 
інвестиційному бізнесі — досвід. Після низки подібних “угод” Воррен почав за
мислюватися про розширення сфери діяльності. Годинами він розмірковував 
над новими схемами заробітку грошей. Над втіленням своїх комерційних ідей 
працював не один — йому завжди допомагали друзі. В ін був натхненником та 
ініціатором дитячого колективу: зокрема, організував збір загублених м ’ячів для 
гольфа, які потім фасував залежно від марки виробника та перепродував. Воррен 
був справжнім генератором ідей, він володів даром бачення прибуткових опера
цій. Один з його шкільних друзів пригадував: “Баффет володів невидимим, не
стримним ентузіазмом, якого вистачало на всіх. М и  завжди довіряли Воррену та 
вірили в безпрограшність його ідей, від яких вигравали всі” .

У  восьмирічному віці В. Баффет почав займатися самоосвітою. Ш кільна 
програма не могла задовольнити наукових, навчальних та пізнавальних потреб 
допитливого школяра. Й ого батько, будучи інтелігентною, освіченою людиною, 
зібрав удома величезну бібліотеку, котра охоплювала книги з філософії, історії, 
фінансів, економіки, геополітики, організації інвестиційних фондів, кредитних 
та фінансових операцій тощо. З-пом іж  усіх кн и г та наукових праць найбільше 
Воррена цікавили книги , в яких вивчались та аналізувались операції на фондо
вому ринку.

В одинадцятирічному віці Воррен Баффет часто просив батька взяти його з 
собою на біржу. Одного разу, взявши в батька у борг грош і, Воррен придбав пер
ш і в своєму ж итті три акц ії по 38 доларів кожна. Після купівлі їхня ціна знизи
лась до 27 доларів, але через декілька днів зупинилась на позначці 40 доларів. 
Недосвідчений, але амбітний Баффет-молодший вирішив не ризикувати і про
дав акц ії, щоб зафіксувати прибуток. На цій угоді Воррен заробив, з урахуван
ням ком ісій, 5 доларів чистого прибутку. Це було досить непогано як на одинад
цятирічного новачка. Через тиждень акц ії тієї ж  ком панії злетіли до рекордної 
позначки в 200 доларів за акцію . Баффет-молодший був у розпачі. Розплакав
шись, Воррен Баффет зрозумів раз і назавжди — терпіння завжди винагороджу
ється. Цього правила він дотримується все життя. Інвестор до цього часу з сумом 
згадує помилку, з яко ї зробив раціональний висновок: немає жодного сенсу зма
гатися з біржею в ум інні передбачати ситуацію. Розповідаючи про цей випадок, 
Баффет завжди підводить риску: “Саме життя продемонструвало головний 
принцип інвестування — терпіння. Це золоте правило вдалого інвестування” .

Коли Воррену виповнилося тринадцять років, він вирішив займатися до
ставкою газети “The Washington Post” . Рано-вранці, до початку уроків у ш колі, 
він встигав доставити 500 екземплярів газети, проїхавши 5 маршрутів. Його  
платня становила 175 доларів на місяць (це на той час була повноцінна зарплата 
дорослого американця). Оскільки В. Баффет з раннього дитинства був раціона
лістом та оптимізатором, він розробив власну стратегію доставки преси та опти- 
мізовані маршрути. Це дало йому змогу обслуговувати ще більше адрес, а отже, і
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більше заробляти. Активна інноваційна діяльність Баффета привела до того, що 
його заробітна платня вже дорівнювала зарплатні директора поштового відді
лення, а з часом — вдвічі її перевищила. Будучи надзвичайно бережливим та 
ощадливим, всі зароблені грош і Воррен Баффет відкладав.

У  14 років за рахунок власних заощаджень ю нак придбав у штаті Небраска 
земельну ділянку площею 40 акрів та почав здавати її в оренду місцевим ферме
рам.

Інтереси та захоплення юного Баффета були різноплановими. У  старших 
класах Воррен захопився механікою: почав скуповувати списані ігрові автомати 
по 25 доларів за кож ний. Воррен вкладав капітал, а його товариш ремонтував 
автомати. Молоді комерсанти встановлювали їх потім в перукарнях, кафе та ін 
ших громадських закладах за умови, що будуть ділитися прибутком із власника
ми. Згодом хлопці почали заробляти по 50 доларів на тиждень. Саме тоді Баффет 
сформулював ще один важливий принцип ведення справ: “Якщ о не можеш  
якісно зробити сам, знайди того, хто тобі в цьому допоможе”.

У  1947 р. успіш ний молодий підприємець Воррен Баффет закінчує школу. 
Батьки наполягли на продовженні навчання у Ш колі фінансів Вортона при ун і
верситеті Пенсильванії. Самоосвіта, якою хлопець займався в бібліотеці свого 
батька, дала йому змогу більш критично поглянути на навчальні дисципліни та 
методику викладання. Я к наслідок, рівень викладання в Ш колі надзвичайно 
розчарував Воррена. Велика теоретична база та солідний практичний підпри
ємницький досвід підштовхнули його до висновку про те, що він знає більше за 
викладачів. Тому Баффет вирішив продовжити навчання в місті Небраска. Упро
довж трьох років навчання старанний і відповідальний ю нак прослухав курс, що 
складався з лекцій із бізнесу й економіки. У  1950 р. Воррен Баффет здобув сту
пінь бакалавра бізнес-адміністрування.

У  двадцятирічному віці майбутній фінансовий магнат прочитав книгу Бен- 
джаміна Грехема “Інтелектуальний інвестор” , котра стала його Біблією. Ї ї  автор 
закликав ігнорувати ті правила і тенденції, які сформувала Волл-Стрит. Потріб
но полювати та відстежувати ті акції, що продавались за заниженою (порівняно 
з реальною вартістю) ціною , — це і стало незмінним правилом Баффета.

Воррен завжди знав, чого прагне та як цього досягти. Він вирішив продовжи
ти навчання. Пригадуючи той період свого життя, в одному з інтерв’ю В. Баффет 
сказав: “Я розумів, що багато чого знаю і вмію на рівні власних здібностей. Та
кож  я усвідомлював те, що додаткові знання зроблять мене надлюдиною” .

Для того, щоб отримати достойну освіту, Воррен подав заяву на вступ до Гар
вардського університету, та його не прийняли. Натомість Баффет вступив до К о 
лумбійського університету, де викладав його кумир — всесвітньо відомий фахі
вець у галузі інвестиційного бізнесу Бенджамін Грехем. Баффет був допитливим 
та ерудованим студентом. В ін зумів отримати “А + ” (за національною шкалою  
— це “5 + ”) з дисципліни “Аналіз цінних паперів” . Бенджамін Грехем поставив
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цю оцінку вперше і востаннє. Після закінчення університету В. Баффет здобув 
ступінь магістра економіки. Деякий час він працював під керівництвом Грехема, 
здобувши безцінний досвід практичного інвестування. Економічні знання, при
родний талант та вплив Грехема і сформували того самого неперевершеного гуру 
інвестиційного бізнесу, яким і до цього часу захоплюється ввесь світ.

Незважаючи на професійні успіхи в ком панії Б. Грехема, у 1951 р. Баффет по
вертається додому, одружується та розпочинає власну оф іційну кар’єру в фірмі 
свого батька “B uffett-Falk& C o” як менеджер з продажу інвестиційних продуктів. 
Баффет продовжував підтримувати тісні професійні зв’язки з Бенджаміном Гре
хемом: ділився своїм досвідом та переймав чужий. Воррен завжди дотримувався 
власного правила: “Завжди слухай людей, аналізуй те, про що вони говорять, 
роби з цього висновки, ш укай в цьому вигоду” .

Паралельно з активною роботою в інвестиційній сфері молодий та амбітний 
Воррен вирішив зайнятися викладацькою діяльністю. В університеті міста Н е
браска він викладає авторський курс, присвячений основним принципам інвес
тування. Примітним є той факт, що Баффету на той час виповнилося всього ли
ше 21 р ік , а слухачі його семінарів були удвічі старшими.

У  1954 р. В. Баффета запрошують до Вашингтона у відому в С ІЛ А  інвести
ційну компанію  на посаду фінансового аналітика. Пропрацювавши на цій по
саді два роки, він практикувався у проведенні біржових угод і згодом відчув себе 
готовим до початку власної великої справи.

Повернувшись в Омаху, Воррен засновує інвестиційний фонд “ Buffett 
Associates” зі стартовим капіталом 105 тис. дол. Учасниками цього фонду стали 
рідні та друзі молодого інвестора. Сам організатор теж зробив внесок у старто
вий фонд — 100 доларів. Чому ж  так мало? — поцікавитесь ви. В одній зі своїх 
кн и г Воррен Баффет пояснював це так: “Я з самого дитинства позиціонував себе 
як відповідальну та надійну людину. Саме тому свій капітал я вирішив не чіпати  
на випадок невдалого вкладу чужих інвестиційних фондів” . Цей приклад яскра
во демонструє неабияку соціальну відповідальність Воррена Баффета як у бізне
сі, так і в повсякденному ж итті. Й ого авторитет і професіоналізм дали змогу за
йняти посаду головного партнера, який володів правом прийняття рішень з пи 
тань інвестування кош тів інш их учасників товариства.

Ц ілий ряд успіш них операцій з інвестування фінансових ресурсів фонду 
сприяв зростанню особистої і професійної репутації самого Воррена Баффета. З 
часом все більше людей зверталось до нього з проханням про те, щоб він взяв на 
себе управління їхніми грошима. Кількість учасників фонду невпинно росла.

Справи Баффета піш ли вгору. Й ого професіоналізм та холодний аналітич
ний розум сприяли подальшому примноженню капіталу й ресурсів. За низку 
успіш них та прибуткових угод журналісти й біржові маклери дали йому прізви
сько “Оракул з Омахи”, яке закріпилось за ним на все життя.
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Успіх Воррена Баффета був приголомшливим. Придбання текстильного під
приємства “Berkshire Hathaway” (пізніш е було переорієнтовано на інвестицій
ний та страховий бізнес і стало центром імперії В. Баффета), пакета акцій  
“American Express” , “The Washington Post Company” , “The Coca-Cola Company” , 
“G illette” , “Kia Motors Corp.” , страхових компаній “National Indem nity 
Company” , “Nationalfire& M arine Insurance Company” , “G E IC O ” , кондитерської 
ком панії “See’s Candies” , залізничного оператора “Burlington Northern Santa Fe” 
— це лише незначна частина успіш них угод та інвестицій “Оракула з Омахи” .

Станом на кінець 2010 р. “Berkshire Hathaway” володіє активами на суму в 
232,9 млрд дол. Воррен Баффет декілька років поспіль посідав місце найбагат- 
ш ої людини світу. Й ого кар’єра є яскравим прикладом втілення в життя амери
канської мрії — від перших кроків початківця до захмарних багатств. Воррен 
Баффет — це, як полюбляють говорити в Америці, self-mademan (дослівно з 
англ, — “зробив себе сам”).

У  чому ж  секрет успіху геніального інвестора та підприємця? Одного разу на 
питання кореспондента “Fortune” про те, як Баффету “вдалось стати багатш им 
за Бога” , він відповів: “Це було нескладно. Річ не в славнозвісному IQ , а в розум
ності. Інтелект і талант — це кінські сили двигуна, його ефективність залежить 
саме від розумності та раціональності” . Н а думку Воррена, кожен може досягти 
успіху: потрібно знайти приклад для наслідування та взяти від нього все найкра
ще. “Я к тільки розумні дії стануть звичкою, все буде виходити саме собою” , — 
підсумовував свій рецепт успіху В. Баффет.

Секрет найуспіш ніш ого інвестора намагались розгадати науковці, бізнесме
ни, інвестори-початківці. Вони вивчали та аналізували всі без винятку угоди, 
книги , методи Баффета. Та здебільшого успіхом він завдячує своїм людським 
якостям та рисам характеру. Воррен завжди був чесним та порядним у ділових 
відносинах, завжди йшов до поставленої мети й вірив у свої сили. Баффет збері
гав витримку та спокій у критичних ситуаціях, не соромився зізнаватися в по
милках. Це і є запорукою того, що він став одним із найуспіш ніш их та найбагат- 
ших людей світу.

В одній зі своїх кн и г Воррен Баффет назвав себе щасливою людиною: “К о ж 
ного ранку, я, пританцьовуючи, йду на роботу, і коли заходжу до свого кабінету, 
почуваюся так, немов би потрапив до Сикстинської капели і збираюсь там ма
лювати фарбами. У  мене є чисте полотно та безліч фарб; я можу малювати на 
ньому те, що захочу. Зараз в мене значно більше грошей, масштаб подій теж  
збільшився, але я, я к  і колись, отримую від цього процесу стільки ж  задоволен
ня, як десять чи двадцять років тому, коли все відбувалось у значно меншому 
масштабі. Я  особисто обрав собі в співробітники кожного, з ким  зараз працюю. 
Уреш ті-реш т саме це є визначальним фактором. Я  не співпрацюю з людьми, 
яких не люблю або яким и не захоплююся. У  цьому ключ до всього, що роблю. Це
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нагадує одруження. Я працюю з неперевершеними людьми і роблю в ж итті те, 
що справді хочу робити. І  це напрочуд приємно” .

У  повсякденному ж итті Баффет досить простий та економний: живе в зви
чайному, недорогому будинку та їздить на старенькій автівці марки “Honda”. Він  
носить недорогий одяг, придбаний в супермаркетах. З цього приводу Воррен за
вжди жартує: “Я  насправді ношу дорогі костюми, просто на мені вони вигляда
ють дешево”. Воррен Баффет вважається одним з низькооплачуваних американ
ських топ-менеджерів — його заробітна плата становить лише 100 тис. дол. У  
його ком панії такі заохочення, як бонуси та опціони для працівників, вважають
ся недоцільними. Воррен Баффет продемонстрував усьому світу, що він знає ц і
ну грошам та успіху, він не дозволив грошам стати найголовнішим у його житті.

В. Баффет — автор посібників з теорії та практики інвестування, які стали 
хрестоматійними. Однією з найпопулярніших кн и г є “Есе про інвестиції, кор
поративні фінанси та управління компаніями” ( “The Essays o f Warren Buffett: 
Lessons for Corporate America, Second Edition”). За неї він був удостоєний 2005 р. 
премії національної ком ісії з письменницьких творів для американських сімей, 
ш кіл та коледжів. У  коментарі до нагороди було зазначено: “За ясність, глибоке 
бачення та дотепність, притаманні звітам Баффета, та їхній величезний вплив на 
ділову Америку”.

Щ о ж  робить Воррена Баффета гарним керівником? Він є загальновизнаним 
лідером, стиль управління якого беруть за взірець керівники багатьох компаній  
у світі. Баффет завжди відкритий для змін, намагається відповідати світовим 
економічним і управлінським тенденціям. Він вміє вчитися на своїх помилках та 
перетворювати їх на переваги. Ключовою характеристикою стилю управління 
В. Баффета є спілкування. Ком унікація є ключовою в керівництві, а Баффет — 
талановитий комунікатор. Вміння слухати інш их і дар переконання роблять 
його неперевершеним оратором, який завжди враховує потреби та інтереси 
аудиторії. Його інвестиційні стратегії та стиль управління вказують на когнітив- 
ний стиль керівництва: переосмислення, аналіз інформації, оцінку можливос
тей та розроблення стратегій як в управлінській діяльності, так і в бізнесі.

Баффет — беззаперечний загальновизнаний геній інвестування. Водночас 
він є неперевершеним управлінцем. Й ого успіх у галузі менеджменту перевер
шує навіть його інвестиційні досягнення. Він майстерно керує своїм життям, 
бізнесом та людьми, котрим довірив управління компанією “Berkshire Hatha
way” , що нараховує близько 250 тисяч співробітників по всьому світі. Безпосе
редньо чи опосередковано, йому підпорядковується близько сотні генеральних 
директорів різноманітних компаній. Історія світового бізнесу не пам’ятає люди
ни, яка б зуміла об’єднати та очолити команду талановитих менеджерів, що змо
гла досягти бізнес-Олімпу й утриматися на вершині. Я к йому це вдається?

Насамперед Воррен Баффет бізнесмен, а вже потім інвестор. Саме це і є клю
чем до розуміння причини його приголомшливого успіху. Здатність мислити як
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власник бізнесу, а не як звичайний перекупник акцій чи спекулянт, за словами 
самого Баффета, перетворила його на кращого в світі інвестора. Цього ж  Воррен 
чекає і від своїх управлінців. Він призначає всіх керівників особисто. “Потрібно  
купувати не підприємства, а їхніх директорів” , — говорив Борис Березовський. 
Саме так завжди робить В. Баффет, вивчаючи перед придбанням чергової ком 
панії не тільки її інвестиційну привабливість, а й особистість топ-менеджера чи 
директора, що нею управляє, особливості та специф іку його управління. В ін за
вжди надає перевагу людям з діловою хваткою й орієнтацією на власника. Якщ о  
новопризначений менеджер ком панії активно демонструє ц і якості, Баффет по
чинає використовувати свою легендарну стратегію невтручання, не вказуючи їм , 
що робити і як керувати. Цьому і вчаться у Баффета початківці. Саме про таких, 
я к Воррен Баффет, Теодор Рузвельт колись сказав: “Найкращ ий керівник — це 
людина, у яко ї вистачає розуму підібрати хороших людей для виконання того, 
що він хоче зробити, та самоконтролю, щоб утриматися від втручання в їхні 
справи, доки вони займаються цим ”.

Команда генеральних директорів компаній, що перебувають у власності 
“Berkshire Hathaway” , унікальна не лише для корпоративної культури С ІЛ А , а й 
усього світу. Ї ї  особливість та унікальність полягає в простоті, прозорості та зро
зумілості вимог, які ставить перед управлінцями В. Баффет. Він чекає від них та
кого керування підприємством, немов би вони є єдиним власником підприєм
ства, і це було їхнім єдиним вкладом; вони не можуть його н і продати, н і об’єд
нати з інш ою  компанією  в найближчі 100 років.

Ц і правила, на думку Баффета, дозволяють директорам та топ-менеджерам  
компаній “Berkshire Hathaway” ефективно керувати ввіреними їм  компаніями, а 
головне, зосереджуватися на довготривалому розвитку, а не на короткостроко
вому прибутку. “Це не характерно для більшості компаній та бізнес-проектів, 
ось чому вони не такі успіш ні, я к  “Berkshire Hathaway” , — резюмує Воррен Баф
фет.

Неабияку роль в розвитку лідерських та управлінських якостей Воррена Баф
фета зіграли курси Дейла Карнегі для бажаючих навчитися публічно виступати. 
Успіш ний бізнесмен ще з ранніх років панічно боявся аудиторії, як і більшість 
його однолітків. Будучи успішним підприємцем, Воррен відвідував кожне занят
тя, брав активну участь у тренінгах та обговореннях. Я к  результат, він почав не 
лише виявляти більшу наполегливість і сміливість, а й оволодів навиками ви
ступів перед публікою, навчився знаходити друзів, мотивувати людей. Воррен 
Баффет вважає навчання на курсах Карнегі однією з найголовніших подій у сво
єму ж итті, а диплом про їх закінчення — найцінніш им  з усіх, що він коли-небудь 
отримував. В. Баффет став палким прихильником Карнегі, праці якого перетво
рились на настільні книги  Воррена. Основні принципи спілкування і взаємодії 
м іж  людьми, сформовані Дейлом у книзі “Я к завойовувати друзів та здійснюва-
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ти вплив на людей” , стали наріжним каменем у філософії менеджменту В. Баф
фета.

Воррен Баффет, будучи скрупульозною та відповідальною людиною, з вели
кою відповідальністю підходить до підбору кадрів, намагаючись знайти поряд
них, розумних, відданих справі працівників. Баффет чудово адаптує до своїх ви
робничих потреб методи Карнегі, стимулює й мотивує персонал та керівний 
склад. В ін розробив цілий комплекс стимулів для постійного пош уку нових при
буткових підприємств і бізнес-ідей.

А .Л . Ю лчі, засновник і голова провідної ком панії з підготовки авіапілотів, у 
одному з інтерв’ю зізнався Роберту Майлзу (автору кн и г про В. Баффета): “Гар
ному менеджеру потрібно бути насамперед лідером. Лідерство передбачає наяв
ність в людини таких якостей, як лояльність, ентузіазм, відданість справі, дис
циплінованість, вміння бути хорошим прикладом для підлеглих, повага до лю
дей, глибокі знання, чесність і порядність. Воррен Баффет мені подобається 
тим, що він володіє всіма цими якостями” . Лідерські якості Воррена Баффета 
дали йому змогу проводити ефективну управлінську політику та стати не просто 
успіш ним, а й одним з найбагатших людей світу.

Запорукою успіху будь-якої комерційної чи бізнес-ідеї, на думку Воррена 
Баффета, є правильний та обдуманий підхід: потрібно володіти чи управляти са
ме тим бізнесом, який є підходящим для початківця та має відповідні економіч
н і передумови. Це дає переваги вже на початковому етапі. І  не важливо, хто ви 
— власник, менеджер чи працівник. Не менш вагомим фактором ефективності 
управлінських ідей Баффета є делегування повноважень. Саме це дало змогу пе
ретворити “Berkshire Hathaway” зі збиткового текстильного підприємства у м іж 
народну успіш ну корпорацію.

Запорукою ефективного управління Воррена Баффета, лідера, талановитого 
менеджера, успішного інвестора, є емоційна стійкість, правильна мотивація та 
ефективна кадрова політика. Ключем до успіху він зажди вважав емоційну ста
більність. Вміння контролювати емоції — це необхідність для лідера, менеджера, 
управлінця. Він часто наголошує на необхідності інвестування в самого себе — 
розвиток талантів, нових умінь і навичок. Н а його думку, менеджер постійно має 
вдосконалювати себе, щоб відповідати всім вимогам, я к і висуває перед ним  
управлінська діяльність.

Воррен Баффет здобув всесвітню славу та визнання не лише завдяки своєму 
таланту інвестора та успіхам у бізнесі. В ін відомий в Сполучених Ш татах і світі 
я к меценат та благодійник. 2010 р. президент С Ш А  Барак Обама нагородив 
В. Баффета медаллю Свободи — однією з найвищих нагород Америки. Баффет 
удостоївся високої нагороди за свою філантропічну діяльність: цією медаллю 
нагороджуються люди, котрі зробили значний внесок у безпеку та захист націо
нальних інтересів С Ш А , у суспільне й культурне життя країни та світу і підтрим
ку миру в усьому світі.
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Для Воррена Баффета, незважаючи на його скромність і невибагливість, ха
рактерна неабияка щедрість. 2006 р. він оголосив про передачу майже 50 % своїх 
статків (майже 37 млрд дол.) благодійним фондам, яким и опікуються Білл та 
Мелінда Гейтс. М аю чи трьох дітей, Воррен обмежив їхній спадок: мільярдер не 
вірить у династичність бізнесу і переконаний, що в умовах ринкової економіки  
багаті заробляють свої статки власним талантом та вмінням прогнозувати й уни
кати ризиків. “Я залишу своїм дітям достатньо кош тів, щоб вони могли зробити 
що завгодно. Але грошей буде не так багато, щоб у них залишилось бажання щ о- 
небудь робити”. У  своєму заповіті Воррен вказав, що 99 % всіх його статків після 
його смерті відійдуть до “Фонду Баффета” , сім ’ї  ж  залишиться лише 1 %.

Колеги Баффета вважають, що йому вдалося досягти такого успіху завдяки 
гармонійному поєднанню в собі необхідних лідеру такого масштабу якостей: 
аналітичного складу розуму, вродженої здатності до ведення бізнесу та інвесту
вання, якісної освіти, постійної мотивації, непереборного бажання розвивати
ся, самовдосконалюватися, особистої стратегії інвестування.

Мабуть, успіш ніш ої людини, н іж  Воррен Баффет, годі й ш укати. Й ого вплив 
на інвестиційний ринок, менеджмент, принципи управління та світовий бізнес 
беззаперечний і революційний за своєю суттю. Сам Баффет у своєму ж итті керу
ється власними правилами. Вони не нудні й не вирізняються жорсткістю , на від
міну від більшості сучасних суспільних і корпоративних норм. Отже, запорукою  
свого життєвого успіху Воррен Баффет вважає беззастережне дотримання таких 
правил.

Правило № 1. “У  вас м ає бути мислення багатої людини”. Колись Воррен 
Баффет сказав: “Я завжди знав, що неодмінно стану заможною людиною. Я н і
коли не сумнівався в цьому, жодної хвилини” . Відмінності у мисленні та стані 
душі завжди були характерні для бідних і багатих людей. Бідних та незаможних 
частіше переслідували думки про бідність, відсутність тих чи інш их речей тощо. 
У  той час багаті люди думають про достаток і процвітання. Переконання та ж ит
тєві погляди мають величезне значення та визначають шлях, яким ми будемо 
рухатися.

Правило № 2. “Витрачайте менше, ніж ви заробляєте”. Будь-яка успішна 
людина має постійно контролювати власні витрати. Вона ніколи не зможе стати 
фінансово незалежною, якщ о буде витрачати всі свої прибутки чи навіть більше. 
Сам Баффет відомий тим, що будучи мільярдером, він веде простий та невиба
гливий спосіб життя: живе у скромному будинку, їздить на старому автомобілі. 
Загалом, відсоток витрат порівняно з його прибутками просто мізерний.

Правило № 3. “Уникайте споживчих кредитів та боргів”. Сучасне суспільство 
поглинула фінансова чума під назвою “споживчі кредити” . Боротьба інтересів 
корпорацій разом із маркетинговими стратегіями змушують пересічного грома
дянина постійно витрачати грош і на “потрібні” речі. “Від таких покупок, каже 
Баффет, — краще відмовитися. Придбати сьогодні те, що можливо відпрацюва-
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ти лише завтра, — вкрай нерозумно. Одного прекрасного дня робочі години до
біжать кінця, а борги залишаться” . Великий інвестор надзвичайно негативно 
ставиться до боргів за споживчими кредитами, надаючи перевагу мудрому ви
користанню боргу за рахунок використання його в інвестуванні.

Правило № 4. “Обирайте достойні приклади ”. Намагайтеся проводити яко
мога більше часу з людьми, які, на вашу думку, є кращими за вас. Відтак ви буде
те постійно зростати, самовдосконалюватися у найрізноманітніш их напрямах. 
Якщ о ви прагнете досягти успіху, вам необхідно мати наставників, які допомо
жуть вам у тих питаннях, в яких ви недостатньо компетентні. Подобається вам 
це чи н і, всі ми перебуваємо під впливом людей, з якими проводимо найбільше 
часу. Намагайтесь робити так, щоб ваше оточення максимально позитивно відо
бражалося на вас самих.

Правило № 5. “Ніколи не грайте в азартні ігри”. Спеціально для цього прави
ла успіху Воррен Баффет сформулював два додаткові: перше — намагайся н іко 
ли не втрачати грошей; друге — завжди пам’ятай перше правило. Одного разу 
один з найближчих друзів Баффета Білл Гейтс сказав: “М и  з моїм другом Ворре- 
ном часто б’ємося об заклад, але на кону ніколи не було більше одного долара”.

Правило № 6 . “Щедрість і достаток завжди йдуть пліч-о-пліч”. Гроші не мо
жуть сильно змінити людину. Якщ о ви любите риболовлю, то ви будете любити 
її і після того, як заробите перш і мільйони. Я кщ о ваші друзі й знайомі вважають 
вас диваком, то ви, скоріше за все, і залишитесь ним навіть після того, як станете 
власником величезного капіталу. Сам В. Баффет стверджує: “Серед мільярдерів, 
яких я знаю, немає таких, яких би грош і змінили до невпізнанності. Я кщ о вони 
були бовдурами до того, як розбагатіли, то врешті-решт стали всього-на-всього 
бовдурами з мільярдами” . Багато отримувати, на думку Воррена, — означає ба
гато віддавати. Баффет вважається найщедрішим благодійником за всю історію  
людства.

Правило № 7. “Успіх неможливо виміряти грошима”. Одного разу журналісти 
поцікавились у мільярдера про секрет його успіху. Баффет відповів: “Людина, 
котра прожила довге життя в оточенні люблячих людей, є взірцем життєвого 
успіху, при цьому розмір банківського рахунку не має жодного значення. Серед 
успіш них людей достатньо складно зустріти тих, хто займається неулюбленою 
справою. Такі люди приречені на жалюгідне животіння” .

Воррен Баффет — яскравий приклад людської цілеспрямованості, професіо
налізму, виробничої ефективності. Його методи управління та мотивації підле
глих мають чимало послідовників. Особистий приклад Баффета завжди надихає 
сучасників і надихатиме прийдешні покоління втілювати в життя свої найсміли- 
віш і прагнення, бажання та ідеї. Його величезний досвід на ринку інвестицій, а 
це понад 60 років, у поєднанні з особистими досягненнями дає право називати 
його геніальним королем інвестицій всіх часів і народів.
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Питання для обговорення

1. Комерційну діяльність В. Баффет розпочав у віці 5 років. Щ о чи хто допо
м іг так рано сформувати в малого хлопчика необхідні якості?

2. “Кращ е сподіватися на гарний результат, н іж  на неперевершений” , — го
ворив найуспіш ніш ий інвестор всіх часів і народів. Чому раціональність та праг
матичне мислення зробили його неймовірно успішним?

3. В. Баффет є лідером за своєю суттю, талановитим менеджером та управ
лінцем. В чому секрет його успіху?

4. Я к  вдається Воррену Баффету поєднувати особисту скупість та невибагли
вість зі статусом найщедрішого мецената за всю історію людства?

5. Часто виступаючи публічно перед великою аудиторією студентів, слухачів, 
Баффет постійно наголошував на головних, на його думку, правилах для підпри- 
ємців-початківців. Чому він їх вважав золотими законами успіху початківця?
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Річард БРЕНСОН

Річард Бренсон 
(нар. 1950)

Англійський бізнесмен, один з найбагатших лю
дей Великої Британії. Засновник безлічі великих 
фірм з різних напрямків діяльності: пасажирських 
авіаперевезень, у сфері музики, телебачення, тор
гівлі, туризму, видавничої справи та інших.

ШЙШ Мв Н 1Ш тШ 1Н № 1вН Ш Н И 1Ш Ж Ш 1№ Ш № Ш Ю

“Я, швидше за все, єдиний підприємець у всій Англії, який ніколи не тримав 
у руках жодної книги з бізнесу” . Справді, бізнесу він вчився тільки на практиці, 
у всьому покладаючись на свою інтуїцію, яка ніколи його не підводила. Свою 
невгамовну пристрасть до підприємництва Річард схильний пояснювати до
машнім вихованням: “Мої батьки постійно говорили мені: “Не сиди перед теле
візором, роби що-небудь” . І це “роби” застрягло в моїй голові назавжди” .

Майбутній знаменитий бізнесмен народився 18 липня 1950 року в містечку 
Шемлі-Грін графства Суррей (Англія) в родині британського аристократа графа 
Едварда Бренсона. Носії цього прізвища служили в Королівській армії, на флоті 
та в суді. їхні розум та знання проносили їм непоганий дохід. Едвард Бренсон 
так і не вступив до університету, завалив кілька разів іспити на адвоката і... одру
жився зі стюардесою. Мати Річарда, Іветт Флінт, від природи була авантюрист
кою: щоб реалізувати свою мрію про авіацію, вона переодягнулася чоловіком і 
зуміла стати пілотом; пізніше працювала стюардесою на міжнародних лініїїх. 
Грошей у сім’ї було мало. Тому Іветт щосили намагалася підготувати сина до ре
ального життя. По батьківській лінії Річард успадкував аристократизм, мудрість 
і витримку, а по материнській — витривалість і авантюризм. Саме ці риси допо
магали йому вижити в приватній закритій школі “ Stowe School” , куди його від
дали вчитися. Багато спорту, вивчення грецької та латинської мов, а також уза-
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конені багатовіковою традицією періодичні прочуханки перетворили навчання 
Бренсона-молодшого на катування. Не дивно, що до старших класів він так і не 
довчився. У шістнадцять років він кинув школу. “Дислексія й бунтарський дух 
означали, що мені припало стати босом самому собі. Коли я покинув навчання 
іще підлітком, директор школи сказав: “Вітаю, Бренсон. Я передрікаю, що ви 
або сядете у в’язницю, або станете мільйонером” , — згадував згодом Бренсон.

Перші невдалі спроби зайнятися бізнесом він зробив ще в школі. Там же він 
розпочав випуск журналу “ Student” , на сторінках якого молодь могла обговорю
вати власні проблеми. Переїхавши 1967 р. до Лондона, Бренсон на основі цього 
журналу створює свій перший успішний бізнес-проект — випуск “ Student 
Magazine” . Повний брак досвіду у видавничому бізнесі компенсувався упертістю 
і нахабством. Бренсон виписав з довідника “Хто є хто” прізвища всіх британ
ських знаменитостей і розіслав на їхні адреси листи з пропозицією висловитися 
з приводу молодіжних проблем. “ Добридень, я —  Річард Бренсон. Мені вісімнад
цять. Я  видаю журнал, мета якого —  зробити що-небудь, справді корисне для 
ді” , — ця фраза стала його формулою успіху. Саме в цей період майбутній мі

льярдер виробив тактику своєї подальшої поведінки в бізнесі й відкрив у собі дар 
спонукати людей працювати з міркувань солідарності. Саме так у “Student” дру
кувалися філософ Жан-Поль Сартр, відомий автор шпигунських романів Джон 
ле Карре, музиканти Мік Джаггер і Джон Леннон.

Наступною авантюрою Річарда були продаж грамплатівок популярних ви
конавців зі знижкою до 15 % і їх доставка поштою. 1970 р. Бренсон заснував фір
му, що займалася розсилкою цього ходового товару, і назвав її “Virgin Mail Order” . 
Потім на Оксфорд-стрит у Лондоні було відкрито перший магазин, де ці ж пла
тівки продавалися вроздріб. На початку 1972 р. він організував свою власну сту
дію звукозапису “Virgin Records” . Її першою “зіркою” став Майк Олдфілд — 
19-річний молодий композитор, який досконало грав на двох десятках музичних 
інструментів. Через рік вийшов альбом Олдфілда “Tabula Bells” , який розійшов
ся сумарним тиражем 20 мільйонів. Гроші, отримані від реалізації цієї платівки, 
годували “Virgin” цілих три роки. Так Річард Бренсон став мільйонером.

За весь період існування “Virgin Records” ця компанія співпрацювала з таки
ми суперзірками, як “Rolling Stones” , Пітер Гебріель, Філ Коллінз, Белінда Кар
лайл, Бой Джордж, Брайан Феррі, Пола Абдул і Джанет Джексон. 3 часом рамки 
фірми грамзапису для Бренсона стали тісні. 1983 р. з ’явилася фірма “Virgin 
vision” . Рік потому розпочав роботу “Music channel” — перший у Європі цілодо
бовий музичний канал. Тоді ж Річард спробував свої сили як кінопродюсер і ак
тор, профінансувавши екранізацію відомого роману Джорджа Оруелла “ 1984” і 
знявшись у ньому в головній ролі. Паралельно “Virgin” стала виявляти актив
ність у торгівлі нерухомістю і туристичному бізнесі, 1984 р. Річард вирішив за
снувати “Virgin Atlantic Airways” — авіакомпанію, яка відняла пальму першості у 
“British Airways” .
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У  1980-ті роки Бренсон взявся за освоєння японського ринку. Перш і кроки в 
цьому бізнесі Річард зробив, відкривши у 1983 р. “Virgin Games” — фірму з ви
робництва ком п’ютерних ігор. А  вже 1987 р. саме він першим у Європі почав 
закупівлі ком п’ютерних ігор “Cera” для всього континенту. Через два роки не
відомий до того продукт за обсягами продажу вийшов на перше місце.

У  1993 р. Бренсон задумав створити власний прохолодний напій “Virgin 
Cola” і вже за пару років підірвав владу американських виробників прохолодних 
напоїв, зайнявши почесне третє місце за обсягом продажу в А нглії. М айже одно
часно з випуском “Cola” розгорталося виробництво м іцніш их напоїв — Бренсон 
запропонував ідею випуску “Virgin Vodka” .

Вражаюча прагматичність Бренсона і його здатність бачити перспективу там, 
де її не могли розгледіти ін ш і, породжувала найнесподіваніші альянси. Серед 
таких яскравих прикладів — організація британської радіостанції “Virgin 1215”. 
Він став впливовим учасником ком п’ютерного ринку, перекупивши відому фір
му “Euro Magnetic Products” і перетворивши її на процвітаючого виробника П К . 
У  другій половині 90-х Бренсон заснував “Virgin Trains” , яка, переборовши чи
мало труднощів, стала важливим перевізником на західному узбережжі Англії.

Бренд “Virgin” став своєрідною “парасолькою” , під якою з карколомною  
швидкістю опинялися все нові й нові компанії: “Virgin Cara” , “Virgin W ine” , 
“Virgin Energy” , “Virging D ig ital” , “Virgin Active” , “Virgin Galactic”... Сьогодні 
Бренсон — головна руш ійна сила й центр величезної павутини, яка складається 
з кількох сотень компаній і десятків тисяч співробітників. Вражає різноплано- 
вість його комерційних інтересів: спортивні, медичні, транспортні, торговельні, 
туристичні, фінансові, пенсійні, страхові послуги, авіаперевезення, звукозапис, 
ком п’ютерні ігри. Нареш ті, створена в 2004 р. компанія “Virgin Galactic” пропо
нує туристичні польоти в космос.

З 1999 р. Бренсон постійно входить до списку найбагатших людей світу за 
рейтингом журналу “Forbes” . Успіш ний бізнесмен може дозволити собі провес
ти уїк-енд з дружиною Джоан Темплман і двома дітьми в просторому лондон
ському особняку або в оксфордському маєтку, а іноді усамітнитися на власному 
острові в Карибському морі. Але при всьому своєму багатстві він, як і раніше, 
залишається людиною, що вражає світ екстравагантними, ризикованими вчин
ками. Один із них м іг закінчитися трагічно: 1987 р. Бренсон мало не замерз у 
морі недалеко від берегів А нгл ії в результаті аварії монгольф’єра, яким керував, 
поки його випадково не помітив військовий корабель. Однак це не охолодило 
запалу повітроплавця. 1991 р. він разом з Пером Лінд-Страндом за 39 годин пе
ретнув Тихий океан на висоті 10 тис. метрів над рівнем моря. У  2009 р. Бренсон 
купив острів М ейкліс поблизу Австралії і влаштував на ньому безкоштовний ку 
рорт для співробітників “Virgin” .

У  2006 р. Бренсон долучився до дебатів з питань зміни клімату Землі й про
голосив про готовність виділити 3 млрд дол. на боротьбу з глобальним потеплій -
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ням. Він — ініціатор заходів, спрямованих на зменшення викидів вуглекислого 
газу в атмосферу авіакомпаніями. Бренсон — один із засновників і щедрих спон
сорів міжнародної гуманітарної організації “Elders” (рядом з Коффі Ананом, 
Мухамедом Ю нусом, Д ж ім м і Картером, дружиною Нельсона М анд ели Грас М а- 
шал), яка ставить за мету допомогти народам світу вирішити деякі глобальні 
проблеми. У  2009 р. “Virgin Grun Fund” збирає 240 млн фунтів стерлінгів й інвес
тує їх у сектор відновлювальних джерел енергії.

Визнанням успіхів Бренсона в бізнесі та на ниві благодійності стало присво
єння йому ЗО березня 2000 р. королевою Великої Британії почесного титулу сера. 
Чи не вперше тоді сер Річард Бренсон приєднався до істеблішменту та ще й в 
офіційному парадному костю мі, а не в більш звичному для нього демократично
му одязі.

Бренсон завжди любив описувати себе як звичайного хлопця з вулиці, який  
зумів обіграти серйозних бізнесменів на їх же полі. І  в цьому образі його впізна
ють і люблять мільйони людей. Водночас його бачать лише тоді, коли він того 
хоче. Втілення привітності й уваги, він уникає непотрібної слави.

Представник нового покоління підприємців, Бренсон ніколи не схилявся 
перед авторитетами, норми його поведінки і в повсякденності, і в бізнесі більше 
підходять для рок-зірки. Й ого ім ’я асоціюється не лише з талантом підприємця, 
а й з постійними авантюрами й пригодами, більшість з яких закінчувалися для 
Бренсона успішно.

Важливою умовою досягнення успіху Бренсон вважає організованість і ціле
спрямованість лідера. Він зазначав, що цих вимог він дотримувався упродовж 
усього життя, щоденно складаючи списки завдань і бажань. “Я завжди ношу з 
собою все необхідне для складання списку ідей і планів — записну книж ку й 
ручку... М оя приязнь до записних книж ок настільки велика, що страх втратити 
одну з них і позбутися списку свіжих ідей сильніший за страх перед затяжним  
стрибком з парашутом” . Бренсон радить включати до списку також короткотер
мінові завдання й орієнтири на кожен день, особистісні цілі, завдання щодо 
зміцнення здоров’я й самопочуття. “Я кщ о з’ясується, — зазначає Бренсон, — 
що ваші ідеї працюють, то цей список маленьких перемог надасть вам більшої 
впевненості у власних силах... відмітка навпроти успішно виконаних завдань 
приносить величезне задоволення й упевненість у правильності обраної мети”. 
Тому, наголошує Бренсон, “якщ о хочете, щоб ваші мрії збулися, складіть список 
бажань для себе” .

Більшість дослідників успіху Бренсона дивуються його вмінню генерувати й 
відшукувати перспективні бізнес-ідеї. Сам Бренсон визнає: “Я з дитинства ду
мав не так, як мої ровесники. Через роки цей мій “інш ий” спосіб мислення до
поміг мені створити “Virgin Group” й відіграв велику роль у нашому успіхові” . 
Я к зазначає Б. Литвак, “у випадку Річарда Бренсона ідеї значили багато, вони, 
практично, вирішували все” . При цьому необов’язково автором ідеї мав бути
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сам Бренсон. Іноді важливіше значення мало його інтуїтивне вміння правильно 
оцінити чиюсь ідею й отримати можливість її реалізації.

Зокрема, ідею створити альтернативну “British Airlines” авіакомпанію в 
1984 р. висунув юрист Філдз. Бренсон був не першим, хто дізнався про неї, але 
він був першим, хто на неї відгукнувся. І  це — не поодинокий випадок в біогра
ф ії Бренсона. “Будьте самим собою, — пише він, — і звертайте увагу на свою 
думку й цінності. Оскільки одна з ваших величезних переваг — здатність бачити 
речі з боку свіжої перспективи, нескаламученої минулими невдачами чи розу
мінням того, що можливо, а що ні. Проте це не означає, що ви не можете сліду
вати за інш им и в пошуках нових ідей”.

Бренсон ніколи не заперечував проти детальних розрахунків умов і реалізації 
перспективних ідей. Проте й тут не відкидав значення інтуїц ії. Відповідаючи на 
запитання: “Щ о важливіше для підприємця: керуватися своєю пристрастю чи 
стежити за тим, в якому напрямку розвивається ринок?” , Бренсон зазначав: 
“М и  живемо один раз, тому наша пристрасть і наша інтуїція важливіші. Якщ о ви 
будете сидіти й роздумувати, як би заробити купу грошей, я не думаю, що ви 
багато заробите. Але коли ви влазите в який-небудь бізнес, тому що відчуваєте в 
собі здатність зробити щось по-інш ому, — це вже інш а справа” .

Коли у Бренсона з ’являлось таке відчуття, він не боявся ризикувати, навіть 
якщ о не було точних розрахунків умов і засобів для досягнення успіху. Напри
клад, про своє ріш ення вийти на ринок авіаперевезень, прийняте у 1984 р., 
Бренсон говорить: “Це був крок, який будь-хто, включаючи моїх кращ их друзів, 
назвав би божевільним. Проте я відчував, що саме в цій сфері діяльності ми змо
жемо досягнути того, чого до цього часу не вдавалося ніком у” .

Прийнявш и ріш ення, Бренсон повністю концентрується на його реалізації. 
Заради досягнення поставленої мети він готовий якщ о не на все, то на дуже ба
гато. Для Бренсона сміливість не віддільна від підприємництва. Проте вона не 
тотожна відчайдушності. Так само, на його думку, важливо розрізняти помірко
ваність, розсудливість і страх. “Підприємництво, — наголошує він, — вимагає 
сміливості зустрітися з невизначеністю в міру того, я к  ви створюєте й розвиваєте 
свій бізнес. Здатність розуміти власні острахи, з’ясовувати їх  причину й потім  
приймати ріш ення про те, як діяти далі, може стати визначальною в успіхові чи 
поразці нової ком панії” . Важливо навчитися відрізняти нераціональні острахи 
від справді виправданих сигналів тривоги. Неадекватна оцінка як перших, так і 
других матиме однаковий результат — невдачу.

Таких невдач не життєвому шляху Бренсона було немало. Проте вони не зу
пиняли його, не пригнічували, а лише мобілізували, робили сильнішим, напо- 
ристішим і мудрішим. “Якщ о в мене щось не виходить, — говорить він, — я за
вжди збираюсь із силами й роблю нову спробу. Озброєний знаннями, отримани
ми в результаті попередньої невдачі, я готую себе до чергового кроку. М ама вчи
ла мене не оглядатися назад, а рухатися вперед, в майбутнє... Невдача — це
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зовсім не сумний чи непотрібний досвід; це відмінна можливість навчитися чо
мусь новому” . Тому він радить: “Замість ностальгії за минулим, хапайтесь за всі 
нові можливості й виклики, до яких у вас сьогодні є доступ”.

“Virgin” — це символ виклику, — говорить Бренсон. — Нам подобається ви
користовувати наш бренд, щоб кинути виклик тій  чи інш ій  великій ком панії, 
яка, як ми вважаємо, зловживає своєю владою”. Виступаючи “проти великих, 
жирних, лінивих лідерів ринку” , Бренсон завжди пропонує кращ і товари й по
слуги за ті ж  грош і, тим самим стаючи на позицію споживача й завойовуючи 
його підтримку та довіру. Це також надихає його співробітників, які відчувають 
соціальну значимість своїх зусиль.

Значною мірою саме цим пояснюється той феноменальний успіх, який має 
“Virgin” , здійснюючи експансію на, здавалось, вже давно розподілені й освоєні 
ринки. “Очевидно, — зазначає Д . Дірлав, — що Бренсон за своєю природою, за 
психологічними характеристиками, що називається, “заточений” на прийняття 
виклику. В ін, мабуть, отримує задоволення, зустрічаючи на шляху серйозні пе
репони, і по-справжньому насолоджується, досягаючи того, щ о, на думку біль
шості експертів, просто не можливо”.

Насправді сам Бренсон неодноразово наголошував, щ о, беручись за ризико
вані справи, він насамперед реагував на конкретні сприятливі умови. Просто він 
раніше від інш их відчував їх і не боявся діяти сміливо, а то й зухвало. Тим більше, 
що підіймаючи свій прапор над черговою компанією  групи “Virgin” , він відразу 
ж  отримував підтримку своїх фанатів, які довіряли йому “як собі” , бачили в ньо
му людину, здатну боротися за соціально значимі цілі.

Дехто з дослідників вважає виплеканий Бренсоном образ “свого” , “одного з 
нас” його піар-ходом. Проте його дисидентське ставлення до можновладців, не
любов до формального одягу, пихатості, зарозумілості й інш их атрибутів велико
го бізнесу “костюмів” , скромність у побуті — з бунтарських 1960-х. Власне, 
Бренсон розглядав сам бренд “V irgin” (з англ. — незайманий) як гарну альтерна
тиву тому, що пропонували “костю ми” .

Ідеали “ш істдесятника” Бренсона найбільш щиро й непохитно в усі часи ви
являлися в його ставленні до співробітників. Він свято переконаний, що найго
ловніше — люди. Й ого бренд “Virgin” саме й базується на тому, що люди — спо
живачі й співробітники — вирішують усе. Щ е на початку своєї бізнес-кар’єри 
Бренсон зрозумів, що до людей потрібно ставитися з повагою. І  сьогодні він по
стійно повторює, що всі співробітники “Virgin” — члени однієї великої сім ’ї. 
“Люди, — наголошує він, — завжди мають стояти на першому місці. Я кщ о їхні 
інтереси потребують, щоб компанія заробила на 5 млн фунтів стерлінгів менше, 
що ж , так воно й буде” . Бренсон найбільше цінує довіру людей.

В одному з інтерв’ю він сказав: “Я довіряю людям на 100 %. Я кщ о ви ш укає
те краще в людях, ви й знайдете краще в них. М ене вкрай рідко будь-хто розча
ровував. Не довіряти людям, на мій погляд, — в корені неправильно. М ен і подо-
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баються люди, я із задоволенням зустрічаюся з людьми, вони діляться зі мною  
своїми ідеями й знахідками” . Справді, Бренсон з самого початку оточив себе 
талановитими людьми й надавав їм свободу, зокрема рядовим співробітникам, 
приймати управлінські ріш ення у сфері їхньої компетенції, виявляти креатив- 
ність. “Кращ е всього на світі у мене виходить знаходити потрібних людей і до
зволяти їм  працювати, — говорить він. — Персонал “Virgin” — не звичайні на
ймані працівники. Це справжні підприємці” .

Бренсон не чекає від підлеглих, що вони будуть сліпо йти туди, куди їх спря
мовує лідер. В ін прагне максимально розкрити таланти й здібності кожного. Н а  
його думку, кращ ий спосіб мотивувати людей і утримувати ефективних співро
бітників — створити в ком панії культуру ентузіазму, радості й щ ирої зацікавле
ності. “Для мене важливо, — говорить Бренсон, — отримувати задоволення від 
того, що я створюю, і бачити, що ін ш і люди не залишаються байдужими... Я вва
жаю, що потрібно отримувати задоволення від того, що ти робиш” . Володіючи 
неперевершеним талантом надихати людей, він надає їхній роботі сенсу й пере
конує їх працювати на межі можливостей. Відтак співробітники отримують від 
роботи задоволення і досягають того, чого вони самі від себе ніколи не очікува
ли. Вони впевнено й з радістю йдуть за Бренсоном, який “просто випромінює 
впевненість й непохитну віру в те, що на світі не знайдеться такої гори, на яку він 
не зміг би вибратися” .

Дослідник бізнес-шляху Бренсона Д . Дірлав з цього приводу зазначає: “Від
мовившись від ієрархічного розподілу повноважень на користь надихаючого 
стилю лідерства, Бренсон випередив своїх колег на чверть століття”.

Бренсон любить повторювати: “Будьте лідером, а не босом. В сучасному д і
ловому світі запобігання перед босом — анахронізм”. “Та й владність — не най
краща риса” , — наголошує він. Бренсон порівнює лідера з хорошим вчителем. 
“Поганий учитель, як і поганий начальник, дійсно буде вчити або керувати, 
втокмачуючи свою думку підлеглим, а хороший учитель і діловий партнер вчи
нить зовсім по-інш ому — він буде черпати думки й ідеї у своїх учнів і співробіт
ни ків ”. Ідеалом керівника і менеджера для Бренсона є не той, хто віддає накази 
й розпорядження, а той, хто затверджує ріш ення співробітників. “Перш і — це 
боси, я кі керують своїми співробітниками, сидячи в глибокому бункері, розта
шованому далеко позаду передових позицій. Проте сидіти в залі для нарад і ви
слуховувати навіть найдетальніші зведення з передової — це далеко не те саме, 
що бути на м ісці подій, бачити, чути й розуміти, що відбувається з клієнтами, 
— зазначає Бренсон. — Я кщ о ви не буваєте досить часто на передовій на чолі 
ваших співробітників, ви просто не зможете залишатися в курсі реалій бізнесу.

Так що наступного разу, коли хто-небудь, прямуючи до дверей, кине вам 
фразу “Я к  скажете, ви тут бос” , зупиніть цю людину й скажіть: “Не зовсім, ми 
всі в одному човні. Й ди-но сюди й розкажи мені, як би ти вчинив на моєму міс
ці?” Щ е краще, якщ о наступного разу ви навідаєте цю людину на її робочому
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місці, проведете зміну або хоча б декілька годин поруч з нею і запитаєте її думку 
про те, як ідуть справи. Хорош ий приклад заразливий, і справжній лідер пови
нен пам’ятати про це” , — радить Бренсон.

Бренсон чітко усвідомлює, що такі стосунки можуть існувати лише в невели
ких колективах. Тому, розповідає він, “коли компанія досягає певної величини, 
замість того, щоб дозволити їй  рости й додавати нові й нові офіси, я запрошую  
помічника менеджера з персоналу, помічника менеджера зі збуту й помічника 
менеджера з фінансів і кажу їм , що віднині вони управляють новою компанією ”. 
Таким чином талановиті співробітники отримують можливість реалізації свого 
потенціалу. А  це величезна мотивація.

Структура ком панії побудована так, що у Бренсона просто немає інш ого ви
ходу, я к  надавати людям свободу дій. Бізнес-імперія Бренсона — це безліч ком 
паній, кож на з яких займається своїм бізнесом і пов’язана одна з одною єдиним  
брендом “V irgin”. Загальне управління усім цим розмаїттям здійснює сам Брен
сон і невелика група менеджерів вищого рівня. “Його аудиторією була насампе
ред молодь, — зазначає В. Апанасик, — і стиль його ком панії відповідав студент
ському духові. Цей стиль — веселий, завзятий, свободолюбивий, іноді епатую
чий — Бренсон зберіг на всіх підприємствах свого конгломерату”. Я к  писав сам 
Бренсон, “ми не стали будувати для “Virgin Group” всесвітню штаб-квартиру зі 
скла й бетону. Впродовж усієї кар’єри м ій офіс розташовувався у трьох місцях: 
плавучому будинку, просто в моєму будинку і моєму гамаку. Всі наш і ком панії 
розміщуються в приміщеннях, скроєних під їх потреби, а центральний офіс роз
ташовується в старому шкільному приміщ енні. Це зовсім не схоже на корпора
тивний храм”.

Бренсон — фанат відкритих офісних просторів. “Нам, — пише він, — потріб
но багато спільного простору для мозкових штурмів, потрібні кім нати для відпо
чинку й кухні, де працівники можуть невимушено збиратися й обговорювати 
справи. С тіни, двері, робочі столи й ін ш і конторські меблі — все це бар’єри для 
ком унікацій” .

Одним зі своїх основних завдань я к лідера Бренсон саме і вважає підтримку 
комунікацій: із співробітниками, споживачами, засобами масової інформації, 
партнерами й конкурентами. “Й ого найцінніш е ум іння, без сумніву, — пише 
Д. Дірлав, — здатність незмінно залишатися на зв’язку зі споживачами й співро
бітниками “Virgin” й використовувати отримані таким чином знання для вияв
лення нових бізнес-можливостей, які визріли для включення в бізнес-формулу 
його бренда” .

Зрозумівши, що “лідерство — це справжнє мистецтво, але мистецтво, спо
ріднене більше з талантом диригента, н іж  соліста” , Бренсон успішно диригує 
своєю імперією. “Х іппі-капітал іст” , як пише один з коментаторів, виконує цю 
роль як “бізнес-ясновидець” , прокладаючи шлях імперії відповідно до можли-
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востей і вимог часу, покладаючись на власні інстинкти й аналіз фахівців, діє смі
ливо й агресивно, без страху перед невдачами.

“Virgin Group” ефективна завдяки максимізації підприємницького духу спів
робітників і м інім ізації бюрократизму її систем. Створення і підтримання такого 
духу — ще одна заслуга й роль Бренсона. Допомагає в цьому його непереверше- 
ний талант переконувати й надихати людей, уміння мотивувати їх, довіра до них, 
уміння знайти й підтримати талановитих співробітників, сміливо делегуючи їм  
управлінські повноваження створювати атмосферу загального оптимізму й ен
тузіазму. “В ін, — зазначає Д . Дірлав, — невпинно працює над тим, щоб людям 
хотілося й подобалося працювати в його ком панії, і всіма силами підтримує на
бір цінностей, важливих для співробітників “V irgin” . Він своєрідний символ 
бренда “Virgin” , який переконує всіх, що бізнесом можна й потрібно займатися 
не лише ради грошей, а й задля задоволення соціальних потреб. При цьому ро
бить це з ентузіазмом, гумором, хорошим настроєм, даруючи ц і відчуття і спів
робітникам, і споживачам.

Питання для обговорення

1. В якій  послідовності за значимістю можна розмістити особисті риси ха
рактеру Бренсона. Чому?

2. Я кий вплив на управлінський стиль Бренсона мали його ц іннісні орієн
тації?

3. У  чому полягали особливості системи управління бізнес-імперією Брен
сона?

4. До якого типу можна віднести лідерство Бренсона?
5. Я кі з ф ункцій лідера Бренсон вважав несуттєвими?
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Сергій БРІН

Сергій Брін 
(нар. 1973)

Розробник і засновник пошукової системи 
Google, легенда комп’ютерного бізнесу, один із най
молодших мільярдерів світу.

Сергій Брін народився 21 серпня 1973 р. в Москві в єврейській сім’ї, яка 
впродовж кількох поколінь була пов’язана з наукою. Його прабабуся в роки 
Першої світової війни була інтернована в Німеччині, виїхала до СІЛА, де вивча
ла мікробіологію в Чикаго й вступила до Комуністичної партії. У 1921 р. вона 
повернулася в Росію, в 1938 р. — призначена директором Московського бактері
ологічного інституту. Того ж року була звинувачена у шпигунстві й “отримала” 
вісім років ув’язнення. Достроково звільнена в 1941 р., всю війну прослужила у 
військовому госпіталі, а після її закінчення — у місцевій поліклініці.

Дідусь Сергія, Ізраїль Абрамович Брін, півстоліття викладав математичні 
дисципліни в Московському енергетичному інституті. Батько, Михайло Ізраї- 
льович, — також математик, працював в Інституті математичної економіки, а 
його дружина Євгенія — інженером в одному з НДІ.

Зіткнувшись з проявами антисемітизму, батько Сергія в 1979 р. виїхав з Ра
дянського Союзу до СІЛА. Сім’я поселилась у графстві Принс-Джордж, недале
ко від Вашингтона. Михайло Брін почав викладати математику в університеті 
Меріленду, а його дружина влаштувалась на роботу в НАСА.

Сергій закінчував школу ім. Елеонори Рузвельт, в якій навчались діти пере
важно з малоосвічених сімей. Не дивно, що закоханий в математику хлопчина 
не знаходив однодумців не лише серед учнів, а й учителів. Навіть попри те, що
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для нього й кількох обдарованих дітей запросили ще одного вчителя математи
ки, вдома він дізнавався з улюбленого предмета значно більше, ніж у школі.

На початку 1980-х років, коли навіть у СІЛА комп’ютери були в диковинку, 
Сергій опанував програмування і своє подальше життя вирішив пов’язати з ма
тематичними дисциплінами й комп’ютерними технологіями.

Іще будучи школярем, Сергій 1990 р. вступив на навчання на факультет ма
тематики університету Меріленду. “Викладачі, — згадує він, — приділяли мені 
багато уваги, часто бесідували зі мною після занять. Рівень моєї підготовки був 
вищим, ніж у студентів Массачусетського технологічного інституту чи Гарвард
ського університету” . На літніх канікулах вивчав нові методи аналізу, зокрема 
розробляв програми обробки графічних даних для льотного тренажера. Літня 
робота в компанії “General Electric” й Інституті комп’ютерних досліджень при 
університеті Меріленду дала йому змогу значно поповнити багаж знань із мате
матики й комп’ютерних технологій.

Закінчивши 1993 р. університетську програму всього за три роки, Сергій Брін 
отримав диплом з відзнакою зі спеціальностей “Комп’ютерні системи” і “Ма
тематика” . Він також став володарем стипендії National Science Foundation 
Graduate Fellowship, яка давала змогу продовжити навчання в будь-якому вищо
му навчальному закладі СІЛА.

Сергій обрав кафедру комп’ютерних дисциплін знаменитого Стенфордсько- 
го університету — найпрестижнішого вишу СІЛА, розташованого в м. Пало- 
Альто в каліфорнійській Кремнієвій долині. Тут бакалаврам дозволяли вступати 
відразу до докторантури з тим, щоб вони мали можливість у процесі навчання 
набути не лише ступеня магістра, а й досвіду практичних досліджень і роботи у 
великих проектах. З іншого боку, університет отримував можливість “запрягти” 
в такі проекти найталановитіших студентів.

Навчання в Стенфорді для Сергія особливих труднощів не склало. Викладачі 
й однокурсники високо цінували його захоплення математикою, знання, які він 
показував. Проте не менше їх, так само як і рідних, дивував і список предметів за 
вибором, на які записався Сергій: плавання, гімнастика, танці... Здавалось, що 
його більше цікавило жити по-світському, ніж наука. Незважаючи на це, в 1995 р. 
він закінчив університет, отримавши ступінь магістра, і приступив до роботи над 
дисертацією.

У 1995 р. для нього сталась іще більш знакова подія. У березні він познайо
мився з Ларрі Пейджем.

Ларрі ріс в родині двох викладачів комп’ютерних наук університету штату 
Мічиган. Там же він отримав диплом бакалавра комп’ютерних наук. Після цього 
Ларрі відправився до Стенфордського університету. Сергій проводив ознайомчу 
екскурсію по університету групі, в якій був Ларрі. Між ними зав’язалася досить 
жвава дискусія, яка з часом переросла у міцну дружбу. Вони завжди були разом, 
у студмістечку їх так і називали: ЛарріСергій — одним словом.
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Науковий консультант Сергія професор Мотвані, на очах якого формувалось 
їхнє інтелектуальне братство, писав: “Обидва вони надзвичайно талановиті, але 
талановиті по-своєму” . Сильною стороною Сергія була практичність. Він був 
більше інженером, схильним до вирішення конкретних задач. Математичний 
склад розуму поєднувався в ньому з умінням спілкуватися з людьми. “Раніше він 
був трохи нахабним, водночас дуже розумною й ерудованою молодою людиною, 
просто сяяв інтелектом” , — писав про Сергія Мотвані, в кабінет до якого той, на 
відміну від Ларрі, заходив, не стукаючи. Ларрі, не менш амбітний, ніж Сергій, 
відзначався скромністю й філософським складом розуму. Йому хотілося докопа
тися до суті й зрозуміти, чому та чи інша річ працює. Отже, в компаніях завжди 
верховодив Сергій.

Професор Стенфордського університету Еллісон вважав манеру поведінки 
Сергія нетиповою для докторанта: “Він дуже прямий, дуже напористий. Таку 
напористість зустрічаєш нечасто. Сергій повністю занурюється в бесіду. Він усім 
своїм виглядом показує, що розуміє Вас, і говорить те, що думає. З ним приємно 
спілкуватися” .

Разом з Мотвані Брін працював над проблемою вилучення інформації з ве
ликих масивів даних. Спільно вони написали ряд наукових статей з цієї пробле
матики. Ларрі працював над проектом “Цифрові бібліотеки” . Прагнув удоско
налити процес пошуку інформації. Так з ’явилася програма пошуку інформації в 
Інтернеті, яка восени 1997 р. з легкої руки Шона Андерсона отримала назву 
“Google” . Той так неправильно записав слово “googol” , що означає десять в со
тому степені. Під “неправильною” назвою програма була відразу ж зареєстрова
на. Так що коли наступного дня помилка з ’ясувалася, виправляти її було вже 
пізно.

З 1997 р. пошукова система стала доступною для студентів і співробітників 
Стенфорда. Коло користувачів нею, так само як і база, невпинно зростало. От
же, зростала й потреба в комп’ютерах, на придбання яких у хлопців просто не 
було грошей. Вони збирали комп’ютери самі із комплектуючих, “підбирали” 
застарілі машини. Зрештою змушені були звернутися до творців найпопуляр- 
нішої на той час пошукової системи Alta Vista з пропозицією купити їх Google за 
1 млн дол. Проте отримали відмову. Так само закінчились і перемовини з інши
ми компаніями, які спеціалізувалися на пошуку інформації в Інтернеті, зокрема 
Excite, Yahoo! Після кількох місяців безуспішних перемовин вирішили зосере
дитися на удосконаленні Google для користувачів Стенфорда. Проте кошти, 
необхідні для придбання обладнання, швидко скінчились.

Ситуацію врятував Енді Бехтольшейм — корифей у світі IT-технологій і вда
лий інвестор. Зустрівшись із Сергієм і Ларрі, він переконався, що їхня розробка 
справді дає змогу вирішити реальну проблему — значно прискорити пошук не
обхідної інформації в Інтернеті та ще й ранжувати її відповідно до популярності 
у читачів. Коли ж Енді побачив, що в майбутньому програма зможе ще й заро-
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бляти гроші, вигукнув: “Це найкраща ідея з усіх, про які я чув. Я хочу брати 
участь у цьому підприємстві” . І виписав чек на 100 тис. дол. на компанію Google 
Inc., яку ще потрібно було зареєструвати.

Брін і Пейдж зробили це 7 вересня 1998 р. Для того, щоб продовжити роботу 
над удосконаленням пошукової програми, вони переїхали в містечко Менло- 
Парк, де орендували будинок з гаражем у знайомої Бріна С ’юзен Войджицкі. 
Саме гараж, по-суті, став їхнім першим офісом, в якому вони просиджували ці
лодобово. На той час вони мали 100 тис. дол. Енді Бехтольшейма, 1 млн дол., 
який після його красномовного жесту вдалося зібрати з інших інвесторів, і не
переборне бажання вийти на провідні позиції серед інтернет-пошуковиків. Сер
гій і Ларрі ще не мали чіткого уявлення, як це дасть змогу заробляти гроші, але 
прагнення допомогти користувачам і величезне задоволення від роботи змушу
вали їх не припиняти роботу.

Її результати надихали. Дуже швидко число щоденних запитів перевалило за 
100 тис. Коли ж воно сягнуло 500 тис., стало зрозуміло: необхідно терміново шу
кати значні кошти для нарощування власної комп’ютерної мережі, яка б забез
печувала швидкий пошук інформації.

Знайдений Бріном і Пейджем вихід із цієї ситуації шокував багатьох фінан
систів. У червні 1999 р. вони домовилися з компаніями “Kliner Perkins” і “ Sequoia 
Capital” , що ті інвестують у Google Inc. 25 млн дол. за умови, що її очолить до
свідчений менеджер, який допоможе трансформувати пошукову систему в при
бутковий бізнес. Проте право вирішального голосу залишалося за розробника
ми програми. Такі виключні права, надані інвесторами компанії Google, вони 
пояснювали одним: винятковою якістю її програми.

Після червня 1999 р. про Google заговорили не лише в Стенфорді. Дуже ско
ро кількість щоденних запитів сягнула 7 млн. Брін і Пейдж вкладають величезні 
кошти в обладнання, значно розширюють штат співробітників за рахунок тала
новитих інженерів, програмістів, комп’ютерників. Наполегливо працюють над 
удосконаленням пошукової програми, користування якою залишається безко
штовним.

Звичайно ж, користувачі системою отримували від цього задоволення. Щодо 
інвесторів, то в них зростало занепокоєння. Та й сам Брін розумів, що проект 
довго не може залишатися благодійним. “Нам потрібно заробляти гроші” , — ро
бить він висновок як президент компанії. І пропонує: “Я вважаю найцікавішим 
варіантом цільові рекламні пропозиції” .

Разом з Пейджем він розробляє принципи й план залучення реклами на сайт 
Google, який всередині 2000 р. відвідувало щоденно вже 15 млн осіб. Насамперед 
Сергій і Ларрі послідовно дотримувались того принципу, що реклама не повинна 
впливати на результати пошуку. З цього приводу відомий американський журна
ліст Денні Саллівон писав, що “вони завжди справляли враження людей, які 
справді хочуть задовольняти потреби рядових користувачів” .
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Удосконаливши сайт, Сергій і Ларрі зуміли відділити результати пошуку від 
реклами. Не менш важливо й те, що вони дали можливість рекламодавцям роз
міщати замовлення в режимі он-лайн. Іще одна їхня новаторська ідея — ранжу- 
вати рекламні оголошення залежно від рівня їх релевантності. Причому ранжу- 
вати рекламу вони довірили своїм користувачам: порядок її розміщення залежав 
від кількості їх кліків, а не грошей замовників.

Обвал ринків інтернет-технологій у 2000 р. дозволив Google зміцнити свій 
кадровий потенціал: в її розпорядженні опинилися першокласні інженери-про- 
грамісти, звільнені з інших компаній.

Google переїхала в просторий офіс в Маунтін-В’ю. Ні Брін, ні Пейдж не шко
дували коштів на створення в стінах Googleplex культури, головними елемента
ми якої мали стати відданість компанії й задоволення від роботи. Предмети цієї 
культури, зазначає М. Вайз, — різнокольорові гімнастичні м’ячі, різноманітні 
пристосування й диковинки — створювали в офісі атмосферу затишку універси
тетського містечка.

Під керівництвом генерального директора Ларрі Пейджа й президента Сер
гія Бріна 85 співробітників компанії працювали в ньому допізна, відчуваючи се
бе частиною однієї сім’ї. Компанія забезпечувала їх безкоштовними обідами, 
соками й закусками, пропонувала послуги пральні, перукарні, стоматологічного 
кабінету, медпункту, автомийки, а трохи пізніше — дитячого садочка, фітнес- 
центру й масажного кабінету. Змагання з пляжного волейболу, американського 
футболу, гонки на моторолерах, зручні крісла — все це сприяло формуванню 
креативної команди співробітників, які отримували справжню насолоду від на
пруженої, але цікавої роботи.

Таким чином, компанія мала всі людські й технічні ресурси, необхідні для 
стрімкого зростання. “Пошуковий сервер Google, — пише з цього приводу 
М. Вайз, — був кращим з йому подібних, прибутковим (розміщення реклами) і 
популярним брендом, який асоціювався не лише з відмінною якістю, а й із задо
воленням та неупередженістю” . При цьому, попри всі вимоги інвесторів, засно
вники не гналися за грошима, які можна було заробити на рекламі, завантажую
чи її разом з результатами пошуку. Як і раніше, головними пріоритетами для них 
залишались інтереси користувачів і якість пошуку.

Задля цього компанія почала перекладати контент сайта на інші мови й від
кривати свої представництва в інших країнах; створила можливості пошуку з 
мобільного телефону. Були запроваджені програми, які давали змогу користува
чам розшукувати будь-який номер телефону, картинки (Image Search). Одна з 
нових програм виправляла граматичні помилки, допущені в словах.

У межах реалізації програми партнерства Google не лише дозволила іншим 
компаніям розмістити на своїх сайтах її логотип і віконце пошуку, а й заробляти 
на кожній пошуковій операції. У червні 2000 р. Google уклала угоду з Yahoo! про 
надання користувачам порталу послуг з пошуку інформації. Її партнерами стали
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також Wal-Math і Acura. Вже на початок 2001 р. Google обробляла щоденно по 
100 млн запитів.

Дослухавшись до порад досвідчених менеджерів, засновники зробили акцент 
на текстовій рекламі, розміщаючи її у виділеному стовпчику справа й тематично 
прив’язуючи її до запитів пошуку (Ad Words). Відтак вже у 2000 р. компанія стала 
прибутковою.

Того ж року Брін і Пейдж познайомилися з Еріком Шмідтом — генеральним 
директором компанії “Novell” , якого інвестори рекомендували на посаду гене
рального директора Google. Це була не перша їх кандидатура. Проте всі вони 
були відхилені Сергієм і Ларрі, котрі не бажали передавати керівництво компа
нією в чужі руки.

Зі Шмідтом сталось по-іншому. Він витримав натиск засновників, вступив
ши з ними в професійну дискусію. Адже мав не лише досвід управлінця, а й ди
плом інженера-програміста, вів наукові дослідження, був людиною розкутою й 
сміливою. Він не побоявся кинути виклик самій “Microsoft” , ініціювавши роз
робку нової мови програмування Java. Відтак в березні 2001 р. Шмідт став голо
вою ради директорів, а в червні того ж року — генеральним директором Google.

Згадуючи перші роки роботи в Google, Шмідт писав: “Структура, стратегія й 
культура у них були такі, як потрібно. Перші рік-два я нарощував навколо місії 
структуру управління — образно кажучи, шліфував алмаз, добутий Ларрі й Сер
гієм” . Не відразу, а з часом, зокрема за допомогою тренера Білла Кемпбелла, 
вони почали працювати як одна команда. Шмідт зосередився на управлінні, 
Пейдж — на інженерних проектах, Брін — на перемовинах із зовнішнім світом і 
підписанні угод.

Одна з найбільш доленосних була підписана ним першого травня 2002 р. з 
“America Online” (AOL), яка надавала доступ до Інтернету для 34 млн користува
чів. За угодою, вона визнавала Google своєю офіційною пошуковою системою. 
Щоправда, отримувала за це фінансові гарантії в декілька мільйонів доларів і 
опціони Google. Шмідт виступав проти цієї угоди. “Мені було страшно за Google, 
— згадує він, — ми з Ларрі й Сергієм сперечалися до хрипоти. Я як менеджер 
розумів, що якщо в компанії скінчаться гроші, її пісня буде відспівана. Вони ж 
наполягали на тому, що потрібно ризикнути. Як показав час, вони були праві” .

Окрім угоди з AOL, Google підписала договір на пошук інформації з інтер- 
нет-провайдером “Earth Link” , а також згоду на розміщення реклами з пошуко
вим ресурсом “Ask Jeeves” .

Весною 2002 р. Google почала брати гроші лише за ту рекламу, до якої звер
талися. Це був ризик. Проте пошуковий сервер пропонував рекламу лише заці
кавленим людям і розміщував її лише там, де її справді читали. Відтак тисячі 
компаній стали партнерами Google. Компаніїї, яка раніше спеціалізувалася на 
пошуку інформації, відтепер посіла центральне місце на ринку інтернет-рекла-
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ми. Зрештою це позначилося й на фінансових результатах. У 2002 р. обсяг її про
дажу становив 440 млн дол., а чистий прибуток — 100 млн дол.

Незабаром партнерами Google стали інтернет-версія газети “The New York 
Times” і сайт Amazon.com, інші популярні інтернет-ресурси. Вони непогано за
робляли разом з Google: чим більше запитів робилося на рекламу, надану компа
нією, тим більше грошей отримували власники сайта.

Тим часом Google не переставала дивувати своїх клієнтів новими сервісами. 
Немало їх з ’явилося завдяки запровадженому засновниками правилові 20 %. 
Відповідно до нього програмісти мали право п’яту частину свого робочого часу 
займатися тим, що їм було цікаво. Свої ідеї вони мали можливість виносити на 
форуми, в яких брали участь їхні колеги; найцікавіші з них отримували фінансо
ву підтримку компанії.

Так був реалізований проект Google News, ініційований талановитим про
грамістом індійського походження Бхаратом. Його логічним продовженням 
став сервіс Google Averts — автоматична розсипка повідомлень з визначеної те
ми. Керівництво компанії підтримало ідею Крейга Невілл-Меннінга створення 
системи пошуку необхідних для споживачів товарів, яка була реалізована в про
грамі Froogle. На початок 2003 р. десять мільйонів людей працювали з Google 
рідною мовою. У 2004 р. компанш запропонувала унікальну поштову службу 
Gmail...

Аналізуючи ефективність правила 20 %, програміст Джо Беза писав: “Атмо
сфера в Google сприяє продуктивній праці. Коли хтось розповідає про нову ідею, 
всі прагнуть допомогти йому, вдаючись до “мозкового штурму” . Інтриг та супе
речок про те, кому що належить, практично немає. За весь час, що я працюю в 
Google, мені не доводилось бачити, щоб хтось на когось підвищив голос чи за
тіяв би галасливу сварку” .

Прагнучи зберегти ту унікальну творчу атмосферу університетського містеч
ка, яка панувала в компанії й давала чудові результати, її засновники усіляко від
тягували вихід на біржу з публічною пропозицією акцій (ІРО). Вони побоюва
лись, що перетворення Google у відкрите акціонерне товариство (ВАТ) змусить 
її більше турбуватися про індекс котирування акцій і прибутки акціонерів, ніж 
про користувачів пошукової системи, яким вони завжди надавали перевагу.

Коли ж трансформація у ВАТ стала невідворотною, засновники вирішили 
зробити це максимально демократично. Подавши необхідні документи в Комі
сію з цінних паперів, вони заявили, що не мають намірів змінювати своїх пріо
ритетів у роботі, принципів управління й побудови корпоративної культури 
компанії, переплачувати ділкам з Волл-Стрит за вихід на ІРО і відкритий доступ 
до придбання акцій усім бажаючим, а не лише акулам бізнесу. При цьому, як і 
раніше, вони планували зберегти контроль над компанією. Для цього Google ви
ставила свої акції на відкритий аукціон, в якому мав право брати участь кожний 
бажаючий. 19 серпня 2004 р. саме так і сталося. Причому за час торгів ціна акцій
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зросла з 85 до 100 дол. (через два роки акція Google коштувала вже 500 дол.) і ви
ще. Понад тисячі співробітників Google стали мільйонерами. А Сергій і Ларрі 
проснулися після завершення аукціону мільярдерами зі статками в 3,5 млрд дол. 
кожен.

У 2005 р. особисте багатство Сергія Бріна оцінювалося вже в і ї  млрд дол., 
наступного року зросло майже до 15, а в 2008 р. — до 20 млрд дол.

Статус відкритого акціонерного товариства дав змогу Google зосередитися на 
впровадженні інновацій у сфері пошуку й суміжних сферах та обслуговуванні 
користувачів. “Більшість компаній, — зазначає генеральний директор AOL Міл- 
лер, — відчувають потребу у “ворогові” , так їм простіше мотивувати себе. Брін і 
Пейдж мотивовані своєю місією. Очевидно, що вони мислять по-іншому, ними 
рухають високі цілі” .

Справді, досягнення Google вражають. В останні роки вона перетворилась із 
інтернет-пошуковика у величезну систему, яка охоплює новини, каталоги, ре
кламу товарів і послуг на сайті Google (Ad Words) і сайтах партнерів (Ad Sense), 
карти (Google Maps), електронну почту (Gmail). Надзвичайною популярністю 
користується придбаний Google у 2006 р. за 1,6 млрд дол. сайт You Tube. Зростає 
популярність і операційної системи для телефонів Android, серверів Picasa, 
Google Desktop та ін. Сергій Брін особисто здійснює кураторство лабораторії 
Google X, в якій створюються найреволюційніші винаходи: від безпілотних ав
томобілів до інтернет-дирижаблів, які успішно просуваються. Очевидно, “при
речене” на успіх і нове дітище компанії — Google Glass. Це мініатюрний 
комп’ютер, схований в окулярах: користувач одночасно бачить і навколишній 
світ, і екран з підказками системи пошуку. Загалом компанія має понад 150 сай
тів, на які щоденно заходить понад 1 млрд осіб.

Попри все це, Сергій Брін в одному зі своїх інтерв’ю заявив, що в разі, якщо 
Google стане найбільшим досягненням його життя, він буде сумувати з цього 
приводу. Ще б пак. Адже його життєві правила націлюють на постійний пошук 
нових можливостей. Невипадково перше з них закликає постійно рухатися, ро
бити спроби, а не тупцювати на місці. “Чим активніше ти пробуєш щось нове, 
— зазначає Брін, — тим більше в тебе шансів натрапити на щось дійсно варте” . 
На глибоке переконання Бріна, робота має приносити насолоду, а не перетво
рюватись у муку. “Не важливо, багатий чи ні, я, — наголошує він, — щасливий 
тому, що насолоджуюсь тим, що я роблю. І це справді головне багатство” . Брін 
закликає завжди залишатися оптимістом, насолоджуватися сьогоденням і бути 
націленим у майбутнє. “Ми не повинні, — пише він, — весь час бути одними й 
тими ж, оглядатися назад і гірко вигукувати: Ох, я мрію, щоб все залишалось як 
раніше” . І, нарешті, Брін зауважує: “Для того, щоб зробити щось важливе, по
трібно перебороти страх провалу” . Його не потрібно боятися. В іншому випадку 
навіть найцікавіша ідея чи програма ніколи не буде втілена в життя.

63



Сергій Брін

Брін — послідовний прихильник демократичного стилю управління. Він ра
діє з того, що в компанії, офіси якої розміщені майже в 50 країнах світу, в якій 
працює понад ЗО тис. осіб, вдалося зберегти ту корпоративну культуру, яка пану
вала в перші роки її існування. Звичайно, офіс в кожній країні має свій націо
нальний колорит. Наприклад, в Буенос-Айресі — це фрески, а в Цюриху — ка
бінки гірськолижних підйомників. Проте більше спільного. Скрізь ви можете 
побачити предмети для заняття спортом та відпочинку, собак, яких їхнім госпо
дарям дозволяється брати з собою на роботу. Мало хто має свій власний кабінет. 
Офіси створюються в робочій зоні, де немає стін і перегородок і кожен облашто- 
вує власний простір за своїм смаком. Невід’ємна їх складова — буфети з напоя
ми, кафе з безкоштовними стравами для співробітників, мікрокухні, де кожен 
може приготувати собі їжу на власний смак. При офісах створені ігрові зони, де 
можна пограти в настільний футбол, теніс, більярд, волейбол, пінг-понг, погра
ти на піаніно, зайнятися танцями чи йогою. Так само виділені й зони відпочин
ку. У компанії принципово відсутній дрес-код. В Google вважають, що щаслива 
й задоволена людина здатна працювати більш продуктивно. Атмосфера свободи 
й веселощів університетського кампусу, з більш якісним сервісом, але ненормо- 
ваним робочим днем має цьому сприяти. Головне для компанії, щоб її співробіт
никам було комфортно працювати й вони могли повністю реалізувати свій по
тенціал.

Демократичний стиль управління передбачає також надання підлеглим са
мостійності в межах виконуваних ними функцій і їхньої кваліфікації. Це колегі
альний стиль, який дає значну свободу діяльності підлеглим під контролем ке
рівника. В Google всі проекти виконуються командами, які працюють в одному 
кабінеті. Це сприяє встановленню довірливості і творчої атмосфери між члена
ми команди. Менеджери компанії — швидше агрегатори ідей, а не диктатори, 
які самовільно приймають рішення. Кожну середу проводяться збори з голо
вним керівництвом, на яких кожен може поставити будь-яке запитання. Тут пе
реконані, що “одна голова добре, а дві — краще” .

“Голови” — найбільша цінність компанії. їхній відбір — особлива процедура, 
мета якої полягає в тому, щоб отримати найрозумніших, найталановитітттих спів
робітників. Конкурс бажаючих працювати в Google становить 130 претендентів 
на одне місце. Випробування, які вони мають пройти, щоб його отримати, ґрун
товно описав У. Паундстоун у книзі “Чи достатньо ви розумні, аби працювати в 
Google” (2012). У ній розкриті принципи підбору співробітників, показано без
церемонність і ексцентричність питань, на які доводиться відповідати кандида
там, скрупульозність, з якою кадрові агенти компанії вивчають усі обставини, 
пов’язані з особистістю бажаючого працювати в ній. Переваги надаються докто
рам наук. Проте аналізуються не лише професійні, а й особистісні якості, уміння 
працювати в команді.
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Унікальність корпоративної культури, робота в команді найталановитіших 
співробітників найуспішнішої компанії — не єдине, що приваблює кандидатів. 
В Google чи не найвища зарплата серед IT-компаній. Зокрема, програміст отри
мує від 170 тис. до 250 тис. дол. у рік. Компанія платить 8 тис. дол. у рік за продо
вження навчання співробітників. Якщо співробітник залучає ще одного праців
ника в Google і той пропрацює впродовж 60 днів, компанія виплачує першому 
2 тис. дол. Залежно від стажу роботи співробітники отримують до 25 днів від
пустки. Широко застосовується преміальна система тощо.

Ось як сама компанія визначає десять головних причин, чому потрібно пра
цювати саме в ній:

—Допомога людям — робити інформацію доступною мільйонам.
— Приємно бути частиною чогось великого.
— Визнання — краща мотивація (приємна, творча атмосфера, професійне 

зростання).
— Робота й задоволення не виключають одне одного (програмуй і грай одно

часно).
— Ми любимо своїх співробітників і хочемо, щоб вони знали про це (бонуси, 

пенсії, відпустки).
— Потяг до інновацій у нас в крові (поліпшуємо найкраще).
— Завжди приємна атмосфера (цікаві люди, мегапрофесіонали).
— Об’єднуючи користувачів, ми об’єднуємо світ (понад 120 мов, мислимо, 

діємо й працюємо глобально).
— Ми сміливо беремося за те, чого до нас ніхто не робив.
— Ми гарантуємо безкоштовні обіди.
Зрозуміло, що керувати людьми з надзвичайно високим рівнем професійної 

підготовки, самооцінки, амбіцій, заробітної плати і т. ін. надзвичайно складно. У 
зв’язку з цим система управління компанією має свої особливості, пов’язані з 
особистим баченням С. Бріна, якого називають душею й совістю компанії. Такі 
якості Сергія, як упевненість у собі, здатність до швидкого навчання, захопле
ність і талант, дивовижна харизма сприяють тому, що за ним ідуть, навіть якщо 
шляхи, які він пропонує, не звичні й виходять за межі усталених правил. Це сто
сується й управління. “Ми управляємо компанією хаотично, — каже він, — зна
чне місце відводимо природній цікавості й прагненню діяти методом проб і по
милок, народжуючи інновації в процесі розмов та обговорень” .

Водночас життя й діяльність компанії підпорядковані її високій місії: “Орга
нізувати всю інформацію, яка є у світі, зробивши її зручною й доступною для 
використання” . Не менш амбітні й цілі Google, які ставлять перед нею її засно
вники: “Мета Google — створювати корисні, швидкі, прості, інноваційні, уні
версальні, прибуткові, чудові й привабливі проекти, які заслуговують довіри” ; 
“Ми не просто дотком-компанія, ми маємо намір стати всім на світі” ; “Наші 
амбіції полягають в тому, щоб вирішувати великі проблеми, здатні впливати на
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життя якомога більшого числа людей” . Дослідники успіху Google переконані, 
що цим далеко не вичерпуються цілі, які вже в недалекому майбутньому буде 
ставити перед собою компанія. Власне, цього не приховує й вона. “У Google вза
галі постійно щось змінюється” , — читаємо на сайті компанії. “Проте є, — за
значається далі, — дві речі, які залишаються постійними: прагнення приносити 
користь людям і віра в безмежні можливості Інтернету” .

Відповідно до місії та цілей компанії виписані й принципи, яких мають до
тримуватись її менеджери й співробітники:

— Головне — зосередити всю увагу на користувачеві, а і ните додасться.
— Краще робити щось одне, але робити це дуже й дуже добре.
— Краще швидше, ніж повільно.
—Демократія в Інтернеті є.
— Щоб отримати відповідь, комп’ютер не потрібен.
— Гроші потрібно заробляти, не завдаючи шкоди.
— Інформації завжди набагато більше, ніж може здатися.
—Для пошуку інформації немає кордонів.
— Серйозним можна бути й без краватки.
— Відмінно — це не межа.
Пріоритети Google також не розходяться з місією й метою діяльності компа

нії. Ось вони:
—Люди — їхнє життя, їхня робота, їхні мрії — ось чому потрібно приділяти 

основну увагу.
— На рахунку кожна частка секунди.
— Простота — запорука ефективності.
— Продукти мають приваблювати як недосвідчених користувачів, так і екс

пертів.
— Прагнення до інновацій.
— Створено для всіх.
— Майбутнє починається сьогодні.
— Привабливість простоти.
—Довіра користувачів — понад усе.
—Людяність в усьому.
Найважливіше — те, що топ-менеджмент компанії власним прикладом де

монструє відданість її місії, меті, принципам і пріоритетам, демократичному 
стилю управління й командній роботі. Від заснування компанії посаду генераль
ного директора обіймав Ларрі. Сергій був президентом і головою ради директо
рів. Причому посади вони розподілили, підкинувши монету. Напередодні ІРО 
Ларрі став президентом з продуктів і виробництва, а Сергій — президентом з 
технологій, зосередившись на корпоративній культурі, мотивації, переговорах і 
довготривалих проектах. Ерік як генеральний директор відав поточними опера- 
ціями й відповідав за створення фінансової, бухгалтерської та інших систем, за-
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провадження необхідної інфраструктури. У 2011 р. він став головою ради дирек
торів, взявши на себе відповідальність за зовнішню діяльність Google, участь в 
урядових програмах і розвиток технологій. Пост генерального директора знову 
обійняв Ларрі, який, окрім відповідальності за повсякденну діяльність компанії, 
керує також розробкою продуктів і формує стратегію розвитку технологій. Сер
гій зосередився на спеціальних проектах. Проте зміни посад і їх назви не впли
вають на характер стосунків між ними.

Як і раніше, питання стратегічного характеру вирішуються ними колегіаль
но. Кожного тижня вони проводять наради, присвячені виключно розробці но
вих продуктів. Вони вивчають ідеї нових проектів та обговорюють питання про 
те, які з них заслуговують на фінансування. Якщо двоє з трьох не мають запере
чення, відразу ж приймається рішення. Головне, щоб воно відповідало гаслу 
компанії — “Не зашкодь!” .

Коли в Еріка Шмідта запитали, що означає це гасло, він відповів, що це все, 
що вважає шкідливим Сергій. Він був і залишається душею компанії, відаючи, за 
словами професора Стенфордського університету Т. Винограда, трьома “П” : 
перспектива, політика, персонал.

Надзвичайно цінуючи творчу атмосферу й корпоративну культуру, створені в 
компанії, Сергій Брін особливо піклується підбором управлінських кадрів, які б 
сповідували його з Ларрі принципи роботи з людьми. Невипадково в Google ви
рішили відповісти на питання: Що необхідно керівникові високого класу? Яких 
звичок йому краще позбутися? На основі проведених у компанії масштабних до
сліджень, в яких брали участь керівники й лінійні співробітники, а також аналізу 
рівня продуктивності й задоволення спеціалістів в Google визначили вісім голо
вних якостей і компетенцій ідеального менеджера.

По-перше, він має бути хорошим наставником. Тому його оцінки дій підле
глих повинні бути конкретними й конструктивними. Оскільки ж менеджери 
Google мають справу з досить амбітними людьми, вони мають завжди зберігати 
баланс між критикою й похвалою. Хороші результати можуть дати й регулярні 
зустрічі зі співробітниками наодинці, під час яких можна обговорити шляхи ви
рішення проблем з урахуванням сильних сторін конкретного співробітника.

По-друге, менеджер має довіряти своїй команді. Він повинен уникати 
дріб’язкової опіки креативних співробітників. В іншому випадку вони не змо
жуть повністю виявити свою ініціативу, вийти за межі установлених стереотипів. 
Навпаки, підлеглим потрібно довіряти вирішення серйозних проблем з тим, 
щоб вони “зростали над собою” . Водночас, надаючи своїм підлеглим свободу 
дій, менеджер повинен бути доступним. До нього в будь-який момент можна 
звернутися за порадою й підтримкою.

По-третє, важливіше значення в арсеналі впливу менеджера на співробітни
ків має його щирий і непідробний інтерес до їхніх успіхів та особистого благо
получчя. Особливо це актуально для тих, хто тільки прийшов на роботу до ком-
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панії. Хто, як не менеджер, повинен допомогти йому адаптуватись до нових умов 
роботи, вимог. Проте всі без винятку співробітники віддають належне тим мене
джерам, які цікавляться не лише, як іде робота, а й чим живуть люди поза нею.

Четверта вимога — це якраз вимогливість менеджера. Він не повинен бути 
“добряком” . Навпаки — має показувати приклад націленості на результат. При 
цьому менеджер має враховувати, до яких колективних результатів прагнуть 
співробітники і як вони можуть їх досягнути. Він повинен допомогти їм пра
вильно розставити пріоритети і зосередитись на них. Якщо ж на цьому шляху 
виникають перешкоди, менеджер не повинен боятися застосовувати владу.

Талановитий менеджер повинен уміти слухати. Він ніколи не має забувати, 
що спілкування — це двосторонній процес. Його учасники обидва слухають і ді
ляться інформацією. Тому завжди потрібно не лише слухати, а й чути співроз
мовника. Обговорення проблем мають бути щирими й відкритими. Співробіт
ники повинні бути впевнені, що менеджер зрозуміє, що їх хвилює, і врахує це 
при плануванні дій, спрямованих на досягнення спільних цілей команди. Саме 
вони повинні бути в центрі обговорення на спільних зборах співробітників.

Так само важливо для менеджера сприяти кар’єрному зростанню співробіт
ників. Відчуваючи, що їхні зусилля й успіхи на роботі не залишаються непоміче
ними, вони працюють з іще більшою віддачею. З одного боку, це сприяє досяг
ненню виробничих цілей, а з іншого — зміцненню атмосфери творчості, довіри 
й прагнення до досягнення успіху колективу.

Колектив має залучатись менеджером до формулювання цілей і способів їх 
досягнення. Проте він повинен завжди пам’ятати про стратегію компанії в ціло
му, ніколи не забувати, “куди пливе пароплав” , і навіть під час авралів узгоджу
вати діяльність колективу з цілями й стратегією компанії.

Нарешті, в такій компанії, як Google, менеджер обов’язково має володіти 
основними технічними навичками, щоб мати можливість допомогти, коли така 
допомога буде потрібного. Менеджер повинен уміти розібратися в тому, які труд
нощі можуть виникнути в роботі над проектом і, “засукавши рукава” , включи
тися в колективні зусилля для їх подолання.

Отримавши результати цих досліджень, представники вищого менеджменту 
Google стали приділяти особливу увагу розвитку й застосуванню потрібних 
якостей в управлінців “на місцях” . Це привело до змін у кадровому складі мене
джерів, але дало змогу здійснювати профілактику неефективних методик управ
ління.

Керуючий партнер “Marks Man” М. Торчинський вважає, що запропонова
ний Google список можна назвати універсальним для керівників нового форма
ту, які є швидше лідерами для своїх підлеглих, ніж менеджерами. “Як ми бачимо 
з вимог, які висуваються в Google, — пише він, — вже не достатньо просто стави
ти завдання й контролювати їх виконання. Потрібно виявляти турботу, навчати, 
розвивати таланти своїх підлеглих, персонально підходити до проблем. Подіб-
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ний підхід можливий далеко не в усіх компаніях, але Google може собі це дозво
лити. По-перше, компанія суперретельно підбирає собі людей і має унікальну 
можливість залучати кращих кандидатів з ринку. По-друге, ті продукти, які ство
рює Google, на 100 % інтелектуальні. Створювати й просувати їх на ринку мо
жуть люди, чий загальний рівень освіти й розвитку вищий за середній (порівня
но з іншими галузями). Як наслідок, такі співробітники очікують, що ними бу
дуть керувати люди особливого складу, котрі за покликанням готові пояснювати 
завдання й делегувати повноваження, а не “стояти над душею” кожної хвили
ни” . Сергій Брін, як і Ларрі Пейдж, саме такий.

Сергій Брін, незважаючи на свій громадський статус, залишається непубліч- 
ним і замкнутим. Він рідко дає інтерв’ю, вважаючи їх марною тратою часу. Май
же не з ’являється на екранах телевізорів. Може вночі, одягнений, як завжди, до
сить скромно, один кататися в метро. Невибагливий до житла й комфорту, їжі. 
Нерідко самостійно купує продукти на сімейну вечерю в звичайному супермар
кеті. “У своїх батьків, — каже він, — я навчився бути ощадливим. Я до цього часу 
дивлюсь на ціни, хоч і намагаюсь робити це не так часто” .

Сімейне життя Сергія також закрите для сторонніх. У 2007 р. від одружився 
на Анні Войджицкі, сестрі С ’юзен, яка свого часу здавала в оренду молодим під
приємцям гараж. Весілля відбулося в травні 2007 р. на Багамах в обстановці над
звичайної утаємниченості. В грудні 2008 р. у них народився син, а в кінці 2011 р. 
— дочка.

Анна закінчила Єльський університет в 1996 р., біолог. Вона співвласниця 
компанії “23 and Me” , яка проводить тести на схильність до генетичних захво
рювань. Пройшов тест і Сергій, у результаті чого з ’ясувалося, що в нього є схиль
ність до хвороби Паркінсона. “Мені пощастило опинитися в цій ситуації, — від- 
реагував він. — Доки не відкриють фантом молодості, у всіх нас будуть на ста
рість ті чи інші захворювання, ось тільки ми не знаємо, які саме. У мене ж, на 
відміну від більшості, вже є уявлення, що мене очікує, і в мене є десятиліття, щоб 
до цього підготуватися” .

У будь-якій ситуації зберігати почуття гумору — це ще одна характерна риса 
Сергія, як і його уміння захоплюватися та мріяти, наближати здійснення мрій 
конкретними справами. Одна з його мрій — стати учасником космічного польо
ту. “Я дуже вірю в дослідження і в комерційний розвиток космічних обріїв, і я з 
нетерпінням чекаю можливості відправитися в космос” , — каже він. Тож неви
падково у 2007 р. він разом з Ларрі запропонував премію в 20 млн дол. тому, хто 
збудує приватний космічний апарат, здатний досягнути Місяця. Загалом Google 
підтримує багато соціальних і благодійних ініціатив. У найближчі 20 років ком
панія планує витратити з цією метою до 20 млрд дол. Проте і тут Сергій залиша
ється оригінальним. “Багато компаній, — пише він, — хочуть робити хороші ре
чі, даючи на них гроші. Ми ж хочемо займатися благодійністю так, щоб ці про
екти стали частиною компанії — це набагато ефективніше” . Сергій Брін пояс-
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нює: “За час, який ми цим займаємося, помітили, що багато проектів, на які ми 
виділяємо гроші, важливі й для нашої компанії. Наприклад, чиста енергія — у 
нас багато комп’ютерів, і вони використовують багато енергії. Багато компаній 
цього не люблять, вони хочуть розділяти філантропію й бізнес. Ми вважаємо, 
що можемо покращити світ значно більше, якщо вважатимемо це рідкісною річ
чю” . Найпереконливіший доказ правоти Сергія Бріна — створена ним разом з 
Ларрі Пейджем компанія Google.

Питання для обговорення

1. Які риси характеру С. Бріна мали найбільше значення для досягнення ним 
життєвого успіху?

2. Які ціннісні пріоритети співзасновника Google лягли в основу її корпора
тивної культури?

3. У чому полягають особливості демократичного стилю управління в компа
нії Google? Чим вони зумовлені?

4. Як би ви визначили діалектику управління і лідерства в компанії Google?
5. До якого типу можна віднести лідерство С. Бріна?
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Лінда ВАЧНЕР

Лінда В 
(нар. 1946)

Керівник і власник “W Group, Inc.” do 
2001 p., талановитий управлінець. Жінка, яка змі
нила уявлення світу про жінку-керівника.

Жінки вже давно почали руйнувати стереотипи, що тисячоліттями обме
жували їхні можливості, ініціативи, самовираження, та активно освоюють чоло
вічий бізнес. Рішучі та наполегливі, озброєні гострим розумом, вони впевнено 
рухаються до поставлених цілей, досягаючи успіху тріумфально, шокуючи люд
ство результатами своєї діяльності. Кажучи про жінок у бізнесі, можна навести 
безліч прикладів кар’єрних злетів і вдалих підприємницьких починань. Мабуть, 
одним із найяскравіших прикладів жіночого успіху можна вважати Лінду Вачнер 
— жінку, яку й понині вважають однією з кращих і найбільш високооплачуваних 
менеджерів США XX ст.

Лінда Вачнер народилася 3 лютого 1946 р. в Нью-Йорку, в Форест Хілз. Її 
батько був торговцем хутром, а мати — домогосподаркою. Лінда мала старшу 
сестру, яка була вже дорослою і проживала окремо. Саме тому маленькій Лінді 
діставались вся увага й тепло люблячих літніх батьків, з якими дівчинка прово
дила багато часу. Ще з дитинства Лінда звикла, що в родині до неї ставилися, як 
до дорослої й відповідальної людини, що сприяло вихованню в неї найважливі
ших особистісних якостей: самоповаги, незалежності та цілеспрямованості. Бу
дучи вже дорослою, Лінда завжди підтримувала батьків, допомагала їм. “Я на
магалась бути для них опорою, я постійно їх підтримую: морально, матеріально 
або просто своєю присутністю” , — відповідала Вачнер на запитання журналістів 
про її батьків.
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В одинадцятирічному віці у школі з Ліндою стався нещасний випадок: одно
класник висмикнув з-під дівчини стілець. Наслідком цього прикрого інциденту 
стало сильне ушкодження хребта, що назавжди змінило подальше життя дівчи
ни. Лінда згадує про це так: “У результаті цього нещасного випадку мені знадо
билась операція для корекції хребта — і я залишалась у гіпсі до тринадцяти ро
ків” . Після тривалих численних хірургічних втручань Лінда залишалась нерухо
мою ще впродовж двох років.

Маючи багато часу на самотні роздуми, Вачнер часто думала про своє май
бутнє, мріяла, будувала оптимістичні плани на подальше життя. Цілеспрямова
ність і вміння бачити кінцевий результат на початковому етапі роботи дали змо
гу їй не втратити надію на краще й під час важкої тривалої хвороби.

У шістнадцять років Вачнер закінчила школу і твердо вирішила продовжува
ти навчання в коледжі Буфало. При виборі майбутньої спеціальності теж сумні
вів не виникало: бізнес-адміністрування — це саме те, чого хотіла Лінда.

У студентські роки Лінда демонструвала неабияку працьовитість та ціле
спрямованість. Під час канікул вона працювала у різних відділах Нью- Йоркського 
універмагу. Також Лінда приділяла увагу і громадській роботі: працювала курато
ром на іспитах, з документацією, в офісі декана. Отриманий досвід в майбутньо
му приніс їй неабиякі дивіденди.

Незважаючи на перенесену травму, спорт для Вачнер був не на останньому 
місці: Лінда захоплювалася тенісом та лижами.

У 1966 р. Лінда Вачнер здобула ступінь бакалавра. Двадцятирічна дівчина ви
рішила працювати у сфері роздрібної торгівлі виробами швейної промисловості. 
Як стартовий майданчик для початку кар’єри амбітна та цілеспрямована дівчина 
обрала Нью-Йорк. Та все ж мрія дитинства — бути керівником власної компанії 
— не полишала її.

Початок її кар’єри був передбачуваний. Перша посада — фахівець із вивчен
ня ринку. Молода дівчина без зв’язків і не могла розраховувати на щось краще. 
Зрештою більшість успішних сьогодні людей починали, як і вона, з нуля. Її пер
шим завданням було дослідження смаків та вподобань постійних клієнтів. Від
повідальна та цілеспрямована Лінда повністю присвячувала себе роботі. Старан
ність та сумлінне виконання професійних обов’язків були її кредо. Це був без
цінний досвід, який вплинув на формування її підприємницького та маркетин
гового хисту. Пізніше вона завжди буде наполягати на обов’язковості зворотного 
зв’язку з кожним із менеджерів універмагів. Згодом Лінда удосконалила саму 
техніку опитування покупців, головною метою якого стало більш якісне та до
стовірне виявлення вподобань покупців для маркетингових цілей.

Під час роботи в “МасуУ’ Лінда зустріла свого майбутнього чоловіка Сейму- 
ра Апельбаума. Він став її наставником. Вачнер завжди говорила про нього з по
вагою та захопленням. “Мій чоловік був першим, хто сказав мені, що я здатна
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досягти будь-якої поставленої мети. Я добре подумала і повірила йому” , — при
гадує Лінда настанови та повчання свого чоловіка.

У 1974 р. Лінда Вачнер змінила місце роботи, перейшовши працювати в фір
му “Wamaco” . Вона працювала натхненно та самовіддано, виявляла себе як іні
ціативний працівник. Лінда була справжнім генератором та раціоналізатором. Її 
ініціативи приносили пристойні прибутки для компанії. Як результат, Вачнер 
вдалося розвіяти упереджене ставлення до жінок у бізнесі, подолавши статеву 
дискримінацію та нерівні можливості. За понад сторічну історію існування ком
панії вона стала першою жінкою, яку призначили на пост віце-президента. Піз
ніше в інтерв’ю американському журналу “Working Woman” Лінда розповіла про 
зверхнє ставлення до жінки-управлінця з боку директора компанії: “Ви неабияк 
просунулись кар’єрними східцями, але Ви не повинні чекати чогось більшого” . 
Для Вачнер ця заява стала викликом. Лінду переповнювали емоції та суперечли
ві почуття. Через одинадцять років вона зуміла помститися — Лінда стала керів
ником “Warnaco” в умовах жорсткої професійної конкуренції.

Приблизно в цей час Вачнер знайомиться з людиною, яка неабияк вплинула 
на формування її життєвої позиції та принципів. Йдеться про Мері Велс — ке
рівника рекламної компанії. Ця жінка також пройшла складний життєвий і про
фесійний шлях від простої машиністки до вершин Медісон-авеню. У них було 
багато спільного. Велс була яскравою, жорсткою та наполегливою, ці ж риси бу
ли притаманні і Вачнер. Мері Велс стала наставницею для Лінди у світі бізнесу. 
“Вона була однією з перших, хто повірив у мене” , — згадувала Вачнер.

У віці тридцяти трьох років, в умовах жорсткої конкуренції, Лінда зайняла пост 
президента в американському відділі фірми “Max Factor” . Вона стала одним із 
наймолодших керівників за всю історію цієї компанії. Лінда досі не мала досвіду 
управління такими величезними компаніями. Не розгубившись, вона підійшла до 
управління компанією з холодним розрахунком та неупередженістю.

Компанія перебувала в кризовому стані: була практично на грані банкрут
ства (збитки сягали майже 16 млн дол. на рік), не було чітких важелів та засобів 
управління, були зруйновані корпоративна структура та мотивація персоналу. 
Вачнер сформувала власну стратегію виходу з кризового становища та почала її 
реалізацію. Вже за перший рік роботи їй вдалося зупинити спад, а за другий — 
скоротити втрати на 5,5 млн дол. Ще через два роки вона зробила неможливе: 
перетворила компанію зі збиткової на прибуткову. Як це їй вдалося? Вачнер 
здійснила ряд реформ в системі управління. Допомогли й такі риси характеру, як 
наполегливість, цілеспрямованість та інстинкт самозбереження. Її стали назива
ти “жінка-сокира” через масові чистки персоналу, які вона проводила, щоб 
зруйнувати наявні в компанії панібратські стереотипи взаємовідносин в систе
мах “керівник — підлеглий” та “підлеглий — підлеглий” . Саме в цей час вона 
виробила один зі стрижневих принципів власного менеджменту, про який гово
рила так: “Якщо працівник не може реалізувати корпоративні завдання та до-
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тримуватися норм і законів корпоративної культури, він має бути негайно звіль
нений” . Цьому правилу Лінда Вачнер залишалась вірною впродовж всього про
фесійного життя. На її думку, саме від цього залежить успіх будь-якого комер
ційного починання чи системи управління в цілому.

Робота в “Max Factor” дала змогу Л. Вачнер сформувати свої особливі методи 
управління та мотивації персоналу. Варто лише згадати про її всесвітньо відомий 
принцип в галузі менеджменту — “Роби це зараз” . Вачнер вважає, що кожен ке
рівник повинен мати щоденник, куди необхідно занотовувати проблеми та нові 
можливості, що відкриваються. Її принцип “роби це зараз” став гаслом “Мах 
Factor” . Його викарбували на мармурових дошках, розмістили в усіх офісах ком
панії. Вілл Фінклстейн, інспектор з якості в “Max Factor” , так характеризував 
стиль керівництва Вачнер: “Робота Лінди — це стартер для решти працівників. 
Вона здатна працювати як заводна пружина для всієї фірми” . Здавалося б, креа
тив, творча та професійна енергія, яку вона випромінює, не вичерпні.

У “Max Factor” Вачнер здобула репутацію людини, яка жорстко визначає за
вдання й цілі та прискіпливо контролює все, що відбувається довкола. Це, на її 
думку, і є запорукою корпоративного успіху. Кожен управлінець, без винятку, 
має тримати руку на пульсі своєї компанії та не зловживати такими процедура
ми, як делегування повноважень. Керівник має чітко й лаконічно ставити за
вдання перед працівниками, аргументовано доводити до персоналу цілі та пер
спективи будь-яких проектів. І головне, має постійно контролювати діяльність 
компанії у всіх напрямах. Лінда не боялася того, що її будуть вважати замкнутою 
та байдужою до особистої критики. Ставлення до Вачнер було дуже суперечливе: 
одні називали її талановитою, інші — найгіршою з менеджерів. Зокрема, журнал 
“Fortune” в 1992 р. аналізував стиль управління Л. Вачнер та навів декілька при
кладів її характеристики працівниками: “Вона має риси жорсткого, інколи авто
ритарного керівника, — зазначає один із підлеглих Вачнер. — Чи ображаються 
на неї люди? Так. Але ж вони її й поважають!”

Сама ж Лінда характеризує свою роботу в “Max Factor” так: “Якщо вам по
трібно докорінно змінити компанію для того, щоб вберегти її від повного зане
паду, вам доведеться стати жорсткою, але справедливою” . Її стиль керівництва 
— це тотальний контроль. Вачнер цікавлять лише позитивні результати, тому й 
до працівників вона надзвичайно вимоглива. Якщо наслідки роботи не виправ
довували її очікувань, Лінда негайно звільняла недбалих працівників.

Досвід та постійна робота над собою перетворили колись слабку та тендітну 
дівчину на справжню акулу бізнесу. Її авторитет був беззаперечним, фінансові 
статки нараховували сотні мільйонів доларів. Як наслідок, під час тривалих пе
реговорів з партнерами та інвесторами вона придбала контрольний пакет акцій 
компанії, що входила до рейтингу 500 найбільших компаній за версією журналу 
“Fortune” . Цією компанією була “Wamaco” . Сорокап’ятирічна Лінда Вачнер до
сягла своєї мети — вона ввійшла до “золотої” трійки жінок, які коли-небудь очо-
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лювали фірми, що входили до рейтингу “500 компаній” . Інші дві — це Мері Кей 
Еш та Кетрін Грехем.

Лінда — цілеспрямована особистість. Вона завжди ставила кар’єру на перше 
місце, що позначилося на її сімейному щасті — Вачнер так і не стала матір’ю. А 
після смерті чоловіка Сеймура в 1983 р. вона так і не змогла знайти йому достой
ної заміни. Постійна напружена робота в “Warnaco” замінила їй сім’ю.

Лінда Вачнер досягла того, про що багато людей тільки мріють. Її успіх з від
тінком драматизму можна пояснити нестримною енергією, невтомним духом 
жінки. Вона впевнено рухалась уперед, незважаючи на величезну тендерну не
рівність у бізнесі. І сьогодні її вважають одним із кращих корпоративних керів
ників у галузі, де завжди домінантне становище займали чоловіки. Лінда Вачнер 
здійснювала повновладний контроль і займала найвищу посаду в компанії аж до 
2001 р. Вона змогла внести зміни у фірму зі столітнім досвідом роботи, викорис
товуючи свою рішучість, наполегливість та унікальне поєднання цілеспрямо
ваності та енергії. Завдяки цьому Вачнер не тільки реалізувала свої бажання, але 
й досягла неабияких успіхів, оскільки “Warnaco” є найбільшою компанією в га
лузі.

У Вачнер була мрія, і вона натхненно працювала над тим, щоб зробити її ре
альністю. Лінда була досить серйозним конкурентом. Вона безжально та безза
стережно змітала всіх, хто ставав на її шляху, завжди діяла зі швидкістю блискав
ки, переслідуючи свою ціль. Твердий та рішучий характер Лінди Вачнер лякав її 
конкурентів, заздрісників, ворогів, водночас змушував поважати її. Ця рішуча та 
смілива жінка вимірювала свою роботу співвідношенням “ціна — зарплата” , 
прибутком на акції, прибутком без відрахування податку і прибутком за вклада
ми. Це засоби, якими Вачнер вимірює успіх.

Журнал “Fortune” в червні 1992 р. назвав Лінду “найуспішнішою діловою 
жінкою Америки” — першокласним керівником, першою жінкою, яка зуміла 
очолити компанію в умовах жорсткої конкуренції, переорієнтувати її та завою
вати ринок. Л. Вачнер з упевненістю можна назвати творчим та креативним ге
нієм: почавши свою кар’єру як продавчиня жіночої білизни, вона досягла вер
шин кар’єри в цій галузі. Вачнер можна вважати класичним прикладом “патоло
гічного контролювання” . їй необхідно контролювати абсолютно все, що відбу
вається довкола. Самотність та невпевненість у собі в дитинстві стали причиною 
нестримного бажання досягти успіху будь-якою ціною. Як наслідок, її самооцін
ка нероздільно пов’язана з успіхом у світі бізнесу. Врешті-решт це підтверджує 
класичну “хворобу швидкості” , що притаманна такому типу особистості: швид
кий темп мовлення, швидкість рухів, швидкість в роботі і навіть в їжі. Інколи 
здається, що вона поспішає, навіть коли сидить на місці.

Спокій не характерний для Вачнер. їй складно концентрувати увагу, важко 
стримуватись, якщо справа торкається недбалості когось із підлеглих. Постійна, 
інколи навіть цілодобова робота сформувала у Вачнер багато власних табу та
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правил: вона відчуває себе винною, якщо йде у відпустку чи, принаймні, дивить
ся телевізор; вона поєднує перегляд фільму з читанням ділового журналу, а за
смагаючи на пляжі, працює над бюджетом фірми. Вачнер не терпить посеред
ності чи недбальства в роботі інших. Ось що вона каже про себе: “Я більше не 
беру додому роботу, я залишаюсь в кабінеті, доки все не завершу.. Проблема в 
тому, що інколи я взагалі не виходжу з офіса” .

Завжди намагаючись раціонально використовувати кожну хвилину свого ча
су, Лінда Вачнер ненавидить світські бесіди та намагається уникати непотріб
них, безглуздих і порожніх розмов. “Кожна розмова, діалог повинні мати наслі
док, результат. Якщо цього не стається, ви змарнували дорогоцінний час” , — ре
зюмувала Лінда, завжди закликаючи до раціонального розподілення та викорис
тання часу. Як більшість успішних людей, Вачнер одержима бажанням завжди 
перемагати. Багато чоловіків з типом характеру Вачнер належать до категорії 
“керівників за покликанням” , Вачнер повністю відповідає всім критеріям та ха
рактеристикам цього типу.

За типологією особистості Майєрса-Брігса, Лінду Вачнер можна визначити 
як екстраверта, інтуїтивно-раціонального логіка. Психологи називають її жін
кою з прометеївським темпераментом та стилем і фельдмаршальським типом 
поведінки. Добре розвинена інтуїція ніколи її не підводила: вона завжди відчу
ває, як працює її виробництво — добре чи погано. Хоча у веденні бізнесу вона 
оперує лише цифрами та даними. Як екстраверту, їй притаманне чітке, лаконіч
не та структуроване життя. Вона намагається приймати рішення без заминок, 
цього ж вимагає й від підлеглих. У Вачнер переважає макросприйняття світу, 
тобто вміння бачити панораму життя. У стилі мислення Лінди Вачнер переважає 
логіка, тоді як у більшості жінок переважають почуття. Аксіома Вачнер “Роби це 
зараз” — свідчення її віри в безмежні можливості людини на шляху до втілення у 
життя власних мрій. “Якщо у вас є мрія чи якась мета в житті — не втрачайте 
жодної хвилини — відразу починайте її реалізацію. Почніть зі складання плану 
та вироблення стратегії. Починайте діяти. Головне — це зробити перший крок” , 
— рекомендувала Лінда.

Вачнер з розумінням ставилась до потреб і потенційних можливостей нових 
ідей. їй приносить задоволення підкорення нових вершин. Жага цього підко
рення дає ключ до розуміння природи її особистості, котра отримує задоволення 
від творчого чи комерційного пошуку. Вачнер, будучи схильною до ризику, на
віть вчилась керувати літаком. Проте, спостерігаючи за Ліндою в офісі на Ман- 
хеттені, неможливо побачити в ній шанувальника слалому чи пілота. Вона — ке
рівник компанії в місті, яке постійно кидає виклики. Стиль її життя напористий 
як в особистому плані, так і в бізнесі. Ці риси характеру допомогли їй досягти 
успіху там, де завжди домінували чоловіки.

Вачнер часто ігнорує бажання чи почуття інших, бо впевнена в тому, що її 
цілі є вищими та важливішими. Лінда говорить: “Я знаю, що інколи штовхаю
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дуже боляче, але я нікого при цьому не б’ю сильніше, ніж себе” . Незважаючи ні 
на що, Вачнер залишається співчутливою, чуттєвою, особливо до жінок. Вона 
виступила ініціатором введення доплати жінкам-підлеглим, в яких є діти, на той 
випадок, якщо вони будуть змушені затриматися на роботі допізна.

Вона ніколи не дозволяє почуттям і конкурентам ставати на її шляху. Через 
такий стиль життя і управління в період просування кар’єрними східцями до по
сади успішного керівника і багатої жінки у Вачнер з ’явилося чимало ворогів. 
Журнали та газети неодноразово намагалися описати її успіх, який пролягав че
рез велику кількість понівечених кар’єр чоловіків-керівників. Один з них при
гадує: “Багатьох людей “переїхала” Лінда. Вона зробить все що завгодно, лише б 
добігти до переможної фінішної стрічки” .

Популярний американський журнал “Working Woman” якось процитував 
Л. Вачнер: “Цілеспрямована жінка має перевагу перед чоловіком” . Її відразу ж 
почали вважати феміністкою та закидали дискримінацію чоловіків у “Warnaco” . 
Лінда прокоментувала це так: “Коли чоловік стає старшим, він стає більш гру
бим та черствим, в той час як жінка з віком стає більш гнучкою” . Вачнер впевне
на в тому, що жінка здатна посісти чільне місце у світі бізнесу. Потрібно лише 
поставити перед собою мету і не здаватися у разі невдачі. Знаючись на чоловічій 
та жіночій психології, Лінда дає чітке й зрозуміле пояснення психологічних осо
бливостей та відмінностей в жіночому і чоловічому управлінні. Вона вважає, що 
жінки страждають від особистого внутрішнього психологічного тиску, а це, у 
свою чергу, не дає їм змоги приймати жорсткі рішення. На думку Лінди, жінки 
підсвідомо бояться того, що не мають чіткого уявлення про свою роль та функції 
в бізнесі, порівняно з чоловіками, які таке уявлення мають. Однак жінки завдя
ки більшій гнучкості здатні витримати сильніші удари. Якщо вони скористають
ся цією перевагою, то можуть багато чого досягти.

Лінда Вачнер була незалежною і самостійною впродовж більшої частини 
свого життя. Виховання, засноване на цілковитій відповідальності за себе, сфор
мувало в ній віру в себе, самоповагу та впевненість у собі. Ці якості допомогли їй 
стати честолюбним лідером з величезною внутрішньою силою. Це дозволило 
Лінді грати з сильними суперниками-чоловіками на їхній території. Вачнер до
сягла успіху завдяки своєму особливому стилю: напориста поведінка, нетерпля
чість, одержимість внутрішнім прагненням до роботи. Ці риси зробили її успіш
ною та перетворили на творчого генія. Вона довела, що жінка здатна досягти 
небаченого успіху в бізнесі, маючи такий же склад мислення, як і чоловік.

Стиль керівництва Лінди Вачнер унікальний. Це поєднання протилежнос
тей, професіоналізму, самопожертви, вимогливості. Раціональність та принци
повість, індивідуальність та самобутність — стрижні її лідерського потенціалу. 
Цілеспрямованість і відданість ідеї — ключові риси її особистості. “Що б не ста
лося, ви завжди маєте йти до поставленої мети” , — каже Лінда. Головне завдання 
будь-якого починання — це перемога, віра у яку постійно мотивувала та надиха-
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ла Лінду. Принциповість у кадровій політиці завжди була візитівкою Лінди. Вона 
завжди оточувала себе однодумцями, наполегливими та відданими справі про
фесіоналами. Професіоналізм — ось головна характеристика ідеального, на її 
думку, працівника. Її внутрішнє чуття завжди допомагало у кадрових, корпора
тивних, управлінських та бізнес-питаннях. Секрет успіху Лінди полягає в тому, 
що свої інтуїтивні відчуття вона завжди перевіряла за допомогою суворих теоре
тичних підрахунків. На відміну від інших жінок-керівників, нею завжди керує 
безжальний розрахунок.

Вплив Лінди Вачнер на світ бізнесу сенсаційний. Будь-яка справа, за яку во
на бралась, виконувалася з легкістю і досконалістю. Цілеспрямованість була її 
візитівкою, а стиль роботи, який передбачав роботу на свята та вихідні, для бага
тьох був незрозумілий. Вона є прихильником нестандартного планування робо
ти та не розуміє тих працівників, які не можуть пристосуватися до її нестримно
го темпу. Лінда характеризує себе так: “Я повна неймовірної енергії. Я і жайво
ронок, і сова водночас. Я можу залишатися два-три дні поспіль в офісі, доки не 
закінчу роботу” . Це сплав сили волі й компонентів справжнього творчого генія, 
подібний Томасу Едісону чи Соїчіро Хонді, девізом яких був крилатий вислів: 
“Більше діла, менше слів” .

“Жінка здатна на більше, ніж від неї очікують” , — завжди стверджувала ле
гендарна Коко Шанель. Вачнер раз і назавжди знищила одвічні стереотипи про 
місце жінки в бізнесі. Подібно до Мері Кей та Есте Лаудер, вона довела: жінка 
може бути успішною, впливовою та багатою, ставши для багатьох прикладом 
для наслідування.

Питання для обговорення

1. Який стиль керівництва притаманний для Лінди Вачнер? У чому його пе
реваги, недоліки?

2. Які фактори, обставини сприяли формуванню у Лінди рис справжнього 
керівника, лідера, мудрої та рішучої жінки? Аргументуйте.

3. Вачнер часто використовує жорсткі методи управління: кадрові чистки, 
підвищену вимогливість до працівників, постійний контроль. Чи виправдані та
кі методи? Аргументуйте.

4. Що сприяло формуванню в Лінди Вачнер авторитарного типу лідерства?
5. Яким чином вдалося Лінді Вачнер змінити стереотипи про місце жінки в 

бізнесі?
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Джек ВЕЛЧ

Джек Велч 
(нар. 1935)

Один з найбільш відомих бізнес-лідерів у світі. 
Журнал “Fortune”, підбиваючи підсумки розвитку 
бізнесу в XXcm., визнав його кращим менеджером 
століття.

Стань кращим —  або програєш.
Девіз Джека Велча

Джон (Джек) Френсіс Велч народився 19 листопада 1935 р. в містечку Пібоді, 
штат Массачусетс, неподалік від Салеша. Там пройшло його дитинство. В 1957 р. 
він закінчив Массачусетський університет в м. Амхерст і отримав ступінь бака
лавра за спеціальністю інженера-хіміка. Пізніше, в університеті штату Іллінойс 
став магістром технічних наук, а в 1960 р. йому присуджено докторський сту
пінь.

Все життя Велча було пов’язане з компанією “General Electric” (GE), леген
дою американського бізнесу, заснованою всесвітньо відомим винахідником То
масом Едісоном. Роботу в GE Велч розпочав у 1961 р. у відділенні пластмас в 
м. Пітсфілд, а вже в 1968 р. став наймолодшим топ-менеджером комбінату з ви
робництва пластмас. У 1871 р. він обіймає посаду генерального менеджера хімі- 
ко-металургійного підрозділу корпорації, через рік стає віце-президентом галу
зі, а в 1973 р. виконавчим директором відділу матеріалів і компонентів компанії. 
Пізніше він керував також виробництвом медичних систем і обробкою алмазів.

У грудні 1977 р. Велч очолив сектор споживчих товарів і послуг, отримавши 
посаду старшого віце-президента, а також пост заступника голови Кредитної 
корпорації GE. У серпні 1979 р. його обрали одним з трьох віце-президентів GE, 
а в квітні 1981 р. він очолив раду директорів корпорації і став її президентом.

За двадцять років його керівництва (до 2001 р.) загальна вартість корпорації 
зросла майже в 40 разів: з 13 до 500 млрд доларів. Обсяги продажу зросли з 25 до
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125,9 млрд доларів, а прибуток — з 1,5 до 14,1 млрд доларів за рік. Велч здійснив 
масштабну структурну перебудову корпорації, скоротив чисельність співробіт
ників з 412 до 222 тис. осіб, суттєво (в 2—3 рази) зменшив кількість рівнів орга
нізаційного управління. Уже в 1995 р. усі 12 напрямів діяльності компанії займа
ли перші або другі позиції на своїх ринках.

Від початку своєї діяльності Велч мав досить значні особисті амбіції: ще пе
ребуваючи внизу кар’єрної піраміди, він відверто заявляв, що має наміри стати 
президентом СЕ. У нього завжди була репутація “критикана” й “корпоративно
го дисидента” . Як зізнавався сам Велч, “я не любив нафталінові презентації чи 
читання доповідей і звітів, надаючи перевагу особистим бесідам із співробітни
ками, від яких чекав насамперед відповідей на поставлені запитання. Я любив 
“творчий конфлікт” і вважав, що в бізнесі до найкращих результатів приводить 
відверта й чесна дискусія. Якщо ідея не витримує принципового обговорення, 
вона вмирає” .

Поставивши за мету зробити СЕ “найбільшим конкурентоспроможним під
приємством” у світі, він пов’язував її досягнення з постійними змінами в техно
логіях і управлінні, вимагав від усіх співробітників працювати “на день завтраш
ній” . Це була відповідь лідера на динамічні зміни, викликані самим часом. Велч 
був переконаним, що “ухиляючись від зустрічі з реальністю, неможливо витри
мати конкуренцію, неможливо перемогти!” . Тому він вимагав “дивитися правді 
в очі” і завжди “бути готовим до рішучої зміни повістки денної” . Той, хто ховає 
голову в пісок, терпить поразку. Тому зміни потрібно проводити своєчасно.

Шануючи минуле, Велч не обожнював його. “З минулим нічого не зробиш 
— добре це чи погано, але це так, — писав він. — Ми виросли в цьому минулому, 
але для мене воно небагато коштує. Я — людина, яка живе завтрашнім днем, і 
тому всіма силами прагну звільнитись від минулого” . Тому керівник, в розумінні 
Велча, повинен бути лідером, а не просто керівником і управлінцем. Він пови
нен бути готовим відкинути навіть власні принципи, якщо практика не підтвер
дить їх правоту. “Нерідко керівники помиляються, тому що при зустрічі з кон
кретною діловою ситуацією їм не вистачає сили волі повернутися обличчям до 
реальності, витримати її погляд, а потім діяти, не сумніваючись у своєму рішен
ні. У  цьому й полягає м и с т е ц т в о  управління. Не чекати, що все вирішиться саме 
собою, і не відкладати дії на потім. Не передумувати по кілька разів. Іти до кінця. 
Діяти, як вирішили. Визначитися й діяти” .

Велч вимагав, щоб усі лідери в ОЕ у своїх бізнес-стратегіях ставили лише зу
хвалі цілі. “Ніколи не орієнтуйся на посередність. Ключ до досягнення супер- 
результатів — визначення зухвалих цілей, які перебувають за межею можливого, 
як воно тобі на цей момент уявляється. Не продавай себе дешево, думаючи, що 
ти зазнаєш невдачі” . Зроби все, що можеш, а потім досягни ще більшого. Зухва
лість “за своєю суттю означає використання мрії для постановки бізнес-цілей
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без чіткого уявлення про те, як їх досягнути. Якщо ти знаєш, як досягти мети, 
значить мета не зухвала” .

Саме тому Велч надавав перевагу не оперативному управлінню, а ставив пе
ред підлеглими лише найбільш загальні, глобальні цілі. У кінці першого року 
управління корпорацією він запропонував обмежитися загальною концепцією, 
яка б об’єднала окремі плани й стратегії компанії. Головне — знати напрямок і 
дотримуватися спільних принципів! Топ-менеджер окреслив два напрямки пе
ребудови стратегії управління компанією: удосконалення системи управління і 
скорочення непрофільних активів. Радикальна “дебюрократизація” передбача
ла усунення зайвих “поверхів” і палок в управлінських ланцюгах. Щоб гаранту
вати швидке прийняття рішень у складних ситуаціях, системи управління мали 
стати простішими і мобільнішими.

Реструктуризація активів мала своїм наслідком масові звільнення робітників 
і управлінців, ліквідацію цілих структурних підрозділів. За перші п’ять років 
президентства Велча чисельність персоналу зменшилась більше ніж на чверть. 
Велч отримав репутацію безжалісного керівника і прізвисько “Нейтронний 
Джек” . Проте він був непохитним: “Є виробництва, в розвиток яких ми просто 
зобов’язані вкладати сили й засоби. Вони ведуть нас в XXI століття. Саме вони 
складають нашу “золоту обойму” . Ми не будемо розмінюватися на те, що в цю 
обойму не входить” .

Такий підхід Велч сповідував і щодо персоналу, вважаючи, що “збереження 
непотрібних робочих місць обходиться компанії занадто дорого” . Тому вимагав 
послідовно дотримуватися принципу “ніяких “священних корів” !” . Проте Велч 
не просто “скорочував штати” , він розробив власну кадрову політику: за резуль
татами року звільнялись лише ті співробітники, які показували найнижчі ре
зультати в роботі. Велч розділив співробітників на три категорії: А — співробіт
ники, які відповідали “чотирьом правилам лідерства” в ОЕ: енергійні, вміють 
мотивувати оточуючих, приймати складні рішення і завжди виконують взяті на 
себе обов’язки; В — “серце” компанії, компетентні спеціалісти, але менш ініці
ативні й енергійні; С — “ліниві” , люди, які не можуть і не хочуть добре працю
вати.

Велч вимагав від менеджерів, оцінюючи роботу персоналу, дотримуватись 
жорстких пропорцій: А — 20 %, В — 70 %, С — 10%. Тих, хто увійшов до групи А, 
потрібно було максимально стимулювати зростанням зарплати, акціями, 
кар’єрними перспективами; до групи В — підвищенням зарплати й можливістю 
купувати акції корпорації за пільговою ціною; С — пропонувати знайти нову 
роботу. Це була безжалісна вимога.

Радикальною була й процедура скорочення управлінського персоналу. Про
те, оцінюючи менеджерів, Велч враховував не лише результати їхньої роботи, а й 
потенціал. Згодом Велч писав: “Основна моя робота полягала в тому, щоб розви-
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вати таланта. Я, як садівник, доглядав за 750 нашими топами. Звичайно, бур’яни 
також доводилось виполювати” . Управлінці ОЕ були розподілені на категорії: 
1) ті, які справлялися зі своїми обов’язками й поділяли нові цінності компанії,
— кандидати на підвищення; 2) ті, які не справлялися зі своїми обов’язками й не 
сприймали нових цінностей компанії, — кандидати на звільнення; 3) ті, які по
діляли нові цінності, але не справлялися зі своїми обов’язками, — кандидати на 
навчання; 4) ті, які справлялися зі своїми обов’язками, але не сприймали нових 
цінностей компанії, — кандидати на перевиховання.

Доля менеджерів із перших двох груп не викликала запитань, з іншими сто
сунки були складнішими. Однодумцям, які не справлялися зі своїми обов’язками, 
прагнули допомогти: навчали, підвищували їхню кваліфікацію, переводили на 
інші напрямки роботи, де вони могли виявити себе більш успішно. Нелояльних 
професіоналів пробували “навернути до віри” , але частіше за все — звільняли. 
Стратегія підбору керівних кадрів також змінилась: переваги надавались влас
ним співробітникам, які поділяли цінності компанії.

Джек Велч започаткував практику формування “антигруп” , які мали опону
вати офіційній політиці керівництва. “Вихователь корпоративних талантів” у 
такий спосіб заохочував дискусії й руйнував “групове мислення” .

Після того, як Велч суттєво скоротив чисельність персоналу компанії, ті, хто 
залишився, просто вимушені були навчитися брати на себе відповідальність і 
вирішувати свої завдання самостійно. “Суттєво “схуднувши” в результаті скоро
чень, — зазначав Велч, — ми виявили, що взаємодія всередині компанії суттєво 
поліпшилась, адже ми прибрали немало зайвих бар’єрів і фільтрів. З’ясувалося, 
що чим менше в корпоративній вертикалі поверхів, тим дієвшими стають важелі 
управління.

Справа не в тому, що ми стали керувати краще. Ми стали керувати менше, і 
це дало хороший результат” . Відтак Велч дійшов висновку: “Краще керівництво
— мінімум керівництва!” .

Цим принципом керувався сам Велч. Цього ж вимагав і від своїх управлінців, 
яких волів бачити не просто менеджерами, а лідерами. “Справжні лідери, — пи
сав Велч, — надихають людей на видатні звершення. А багато хто з менеджерів, 
навпаки, лише заплутує справи, надміру ускладнює і гальмує їх, грузне в деталях. 
Вони перетворили менеджмент у щось жахливо безглузде — тяжче не буває! Такі 
керівники не здатні надихати. Мені не подобається образ, пов’язаний зі словом 
“менеджер” : самовпевнений тип, який пригнічує підлеглих, ні з ким не ділиться 
інформацією і змушує витрачати робочий час на складання звітів та іншу нісе
нітницю. Який хапає за горло! Неможливо ефективно керувати людьми, якщо 
не ставитися до них з повагою” .

Отже, Велч поставив за мету побудувати систему управління корпорації, за
сновану на принципах відповідальності й лідерства. На його думку, бізнес-ліде-
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ри мали “виховувати в людях переможний дух, спонукати їх до розкриття своїх 
здібностей, допомагати розширенню їхніх горизонтів, бачення життя. Будь-яка 
компанія зацікавлена в таких співробітниках” . Ton-менеджмент GE вважав, що 
кожен співробітник на будь-якому адміністративному рівні компанії має бути в 
курсі всіх її справ. А кількість рівнів, які розділяють “верх” і “низ” , має постійно 
скорочуватися. Лідери “не бояться йти проти течії, оскільки знають, що працю
ють на майбутнє... Вони прагнуть передбачити події й пояснюють іншим, яким 
стане бізнес завтра. Вони значно більше покладаються на віру, ніж на контроль. 
Керівники та їх підлеглі повинні взаємодіяти один з одним з максимальною 
ефективністю, конструктивно обговорюючи робочі проблеми й ідеї” .

Глибоко переконаний у правильності висунутих ним управлінських принци
пів, Велч в 1989 р. ініціював початок реалізації концепції Work-Out. Це була смі
лива спроба трансформувати корпоративну культуру: створити атмосферу дові
ри, усунути бюрократичні перепони, стимулювати вільний обмін новими ідея
ми. Велч прагнув зруйнувати “всі перешкоди всередині компанії, які заважають 
вільній взаємодії співробітників один з одним, а також стіни навколо неї, що 
відділяє виробництво від партнерів і клієнтів” . Він сміливо руйнував як верти
кальні, так і горизонтальні управлінські бар’єри.

“Врешті-решт, — наголошував Велч, — мова йде про перегляд принципу вза
ємодії між босом і підлеглими.

Керівник і всі його підлеглі мають бути єдиною командою, а не просто лан
кою вертикальної бюрократичної ієрархії. Менеджери зобов’язані стати бізнес- 
л ід ерами.

...Якщо ви маєте намір реалізувати можливості своїх співробітників повніс
тю, максимально вивільніть їх ініціативу, зробіть їх своїми соратниками й одно
думцями” .

Задля цього Велч запровадив в усіх підрозділах корпорації проведення трену
вальних асиміляційних семінарів, на яких обговорювались ідеї вдосконалення 
роботи й виробництва незалежно від того, кому вони належали. Новим стало й 
створення “команд повного циклу” . “Грубо кажучи, — пояснював Велч, — ми 
пересаджуємо спеціалістів із різних відділів в одну велику кімнату, створюючи 
таким чином єдину команду, націлену на розробку, виробництво й доведення до 
споживача певного виду продукції. Спільний простір, спільна кавоварка, спіль
на мета для всіх” .

Такий підхід до управління певною мірою послабив негативний вплив шо
кової терапії, до якої вдавався Велч. Проте він розумів, що й цього недостатньо. 
Тому восени 1988 р. він проголосив початок нового етапу реформування компа
нії — передачу працівникам контролю за своєю працею. В його основі лежала 
концепція довіри. “Рецепт високої швидкості, продуктивності й конкуренто
спроможності полягає в тому, — говорив Велч у своєму виступі на сесії Ради Но-
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вої Англії в Бостоні, — щоб вивільнити енергію, інтелект і дике, нестримне са
молюбство простих американських трудяг, які залишаються найбільш високо- 
професійними й ініціативними працівниками у світі” .

Якщо раніше Велчу доводилось перебудовувати архітектуру компанії, то від
тепер — працювати з атмосферою в ній, змінювати психологію людей. Він ви
магав від керівників безпосереднього спілкування з працівниками. Розпочина
ючи новий етап перебудови, Велч переслідував конкретні цілі: встановити дові
ру між робітниками й керівництвом; створити трудовий настрій робітників; ви
ключити непотрібну роботу; поширити культуру відвертості, довіри й відпові
дальності; зруйнувати стіну недовіри й ворожості між різними групами й рівня
ми співробітників.

Дієвим механізмом досягнення визначених цілей стали “форуми співгрома
дян” , які проводилися в усіх підрозділах компанії впродовж трьох днів за участю 
представників усіх рівнів вертикальної структури підрозділу. На них досягали 
атмосфери відкритості й розкутості, стимулювали людей говорити, “без вну
трішніх зусиль відстоювати свою думку” .

Врешті-решт GE стала ефективною організацією, вільною від традиційно 
жорстких бар’єрів між спеціалістами різних підрозділів і професій, між компа
нією та її ключовими постачальниками. Велчу вдалося радикально перебудувати 
корпоративну культуру, впровадити нові цінності, які давали змогу працювати 
швидше, простіше, самостійніше.

Постійною турботою Велча був розвиток людей. Його головний принцип: 
“головною опорою компанії є люди, а не товари, які вона випускає” . У Кротон- 
віллі працює корпоративний навчальний центр (GE Leadership Center), де на
вчаються й стажуються співробітники різних рівнів. Невипадково він називаєть
ся “Навчальний центр імені Джека Велча” .

У роботах, які вийшли з-під пера видатного лідера після його звільнення з 
посади президента корпорації, Джек Велч обґрунтовує значення лідерства у до
сягненні успіху організації, розкриває механізми його впливу на всі складові її 
діяльності. Насамперед лідер має визначити напрямок розвитку організації, її 
головні завдання на цьому шляху. Велч визнає значення участі у визначенні прі
оритетів будь-кого. “Але прийняття завдання є сферою відповідальності вищого 
керівництва. Завдання можна й потрібно пропонувати лише тим, хто буде нести 
відповідальність за його виконання.

Фактично, прийняття завдання є відповідальним моментом для керівництва 
компанії.

І справжнім випробуванням для її співробітників” , — наголошує Велч.
По-іншому, на думку Велча, лідер має поводити себе при прийнятті ціннос

тей організації — стилю поведінки під час виконання визначених завдань. Тут 
він має створити всі умови для найширшого залучення співробітників до їх об
говорення і враховувати його результати у власній роботі. Велч застерігає: “Як-
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що ви хочете, щоб був прийнятий такий стиль роботи й такі цінності, які вам 
зрозумілі й з якими ви погоджуєтесь самі, то вам доведеться знайти докази на їх 
користь” .

Розуміння й підтримка завдань і цінностей співробітниками компанії — го
ловна умова її успіху. Завдання й цінності мають взаємодоповнювати одне одно
го: цінності компанії повинні сприяти виконанню її завдання, що має зміцню
вати віру в цінності. Лідер повинен постійно пам’ятати про це.

Ще одна вимога Велча до лідера — завжди намагатися бути щирим і домага
тися цього від інших, заохочуючи їхню відвертість, а не караючи за неї. Лише 
щирість може породити однодумців, єдність і зрозумілість дій, задіяти інтелект 
кожного в інтересах спільної справи. “ ...Кожну людину необхідно вислухати і 
поставитися до неї з повагою.

Вона цього потребує, але й вам це також необхідно” , — пише Велч.
Він ділиться з читачами своїх книг та учасниками тренінгів і семінарів голо

вними “правилами керівника” , яких, на його думку, мають дотримуватися су
часні лідери:

1. “Керівники невпинно працюють над підвищенням ефективності своїх 
підлеглих, використовуючи контакт з ними як можливість дати оцінку їхньої ро
боти, поділитися знаннями й прищепити їм почуття впевненості у своїх силах” . 
У процесі такого спілкування лідери отримують можливість визначитися з тим, 
кого потрібно позбутися, а кого підтримувати й просувати. Для останніх керів
ник стає наставником. Виявляючи турботу про них і відзначаючи їхні успіхи, 
лідер дає додатковий імпульс їх мужності, готовності працювати з усією напру
гою, щоб досягти небачених результатів.

2. “Керівники повинні бути впевненими в тому, що підлеглі не лише розумі
ють їхню концепцію, а й цілком і повністю її розділяють” . Чітко сформульовані 
цілі й образи майбутнього лідер повинен донести до кожного співробітника, 
який має побачити і свої власні вигоди від їх реалізації.

3. “Керівники ставлять себе не місце кожного підлеглого й живлять його 
своєю позитивною енергією та оптимізмом” . Лідер повинен пам’ятати, що його 
настрій заразливий і легко передається підлеглим. Тому він сам повинен завжди 
залишатися оптимістом і вселяти оптимізм в інших.

4. “Керівники створюють атмосферу довіри, виявляючи прямоту, відкритість 
і чесність” . Велч наголошує, що “довіра існує тоді, коли лідери діють відкрито, 
коли вони відверті й тримають своє слово” . Тому лідери повинні чесно говорити 
про дійсний стан справ в організації, бути послідовними, брати на себе відпові
дальність за помилки й віддавати належне успіхам підлеглих. Вони мають від
чувати не “корону” на голові, а відповідальність перед колективом.

5. “Керівники володіють мужністю йти на непопулярні кроки й приймати 
рішення, продиктовані інтуїцією” . Лідери беруть на себе керівні обов’язки не
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для того, щоб завоювати популярність, наголошує Велч. Тому мають вести за со
бою, а не рефлексувати з приводу того, що про них подумають.

6. “Керівники зондують ґрунт і, балансуючи між допитливістю й скептициз
мом, рухаються вперед, добиваючись того, щоб їхні сумніви приводили до ціл
ком конкретних дій” .

7. “Готовністю піти на ризик і прагненням розширити свої знання керівники 
подають приклад підлеглим” . Лідер сам не повинен боятися ризикувати. І він, і 
його підлеглі мають бути готовими до помилок. Головне — робити з них пра
вильні висновки, навчатися самому і вчити підлеглих.

8. “Керівники уміють привітати з успіхом” . Причому так, щоб люди відчули 
себе переможцями, занурившись в атмосферу визнання заслуг, отримали заряд 
позитивної енергії. “Робота, — наголошує Велч, — є занадто важливою части
ною життя, щоб не віддавати належне досягнутим успіхам. Намагайтесь не упус
тити жодної такої можливості” .

Будучи прихильником управлінської моделі, побудованої на основі лідер
ства, Велч розробив систему характеристик, якими має володіти лідер.

Головною з них він вважав особисту аутентичність. Лише впевненість у влас
них силах, переконаний Велч, робить лідера сміливим і рішучим, привабливим, 
вартим довіри. Лише аутентичні лідери можуть бути відвертими, спонукати до 
дій підлеглих, вести за собою, користуючись авторитетом, а не владою.

Друга характеристика — вміння бачити перспективу. Причому лідер повинен 
мати “здатність уявити неймовірне” .

Третя характеристика — це прагнення оточити себе людьми, які кращі й ро
зумніші за вас. Іноді для цього потрібна особиста мужність лідера. Але іншого 
шляху до прийняття оптимальних рішень немає.

Четверта характеристика — неймовірна стійкість.
Вона особливо необхідна в умовах постійних криз і трансформацій, на які 

приречені організації в динамічному сучасному світі. Тому лідер повинен сам 
бути готовим до змін і націлювати на них підлеглих, вміло мотивувати їх до на
полегливої праці на основі спільних цінностей, високої професійності й корпо
ративної культури.

Головне завдання лідера, як його, на думку Р. Слейтера, бачить Велч, — “це 
створення в компанії творчої атмосфери, яка мобілізує весь її інтелектуальний 
капітал, всю скарбницю ідей і новацій” . А для цього потрібно бути готовим до 
постійних змін і змінюватися самому, мислити позитивно, завжди навчатись, 
робити правильні висновки з помилок, уміло формувати команду, планувати 
успіх і чітко визначати завдання, підтримувати простоту й виховувати персонал.

Сам Велч — унікальна особистість, надзвичайно цілеспрямована й харизма- 
тична — переконливо підтверджує, що менеджмент — більше мистецтво, ніж на
ука: щоб досягнути успіху, потрібно бути емоційним, займатися ним з пристрас
тю, викладатися повністю.
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Питання для обговорення
1. Які риси характеру Велч вважав обов’язковими для лідера?
2. Чи виявляв їх сам Велч у своїй практичній діяльності?
3. Який лідерський стиль був домінантним в управлінській практиці Велча?
4. Чи сприяла, на вашу думку, запропонована Велчем кадрова політика зміц

ненню довіри між співробітниками й формуванню корпоративної культури ком
панії?

5. До якого з відомих типів ви віднесли б лідерство Велча?
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Опра ВІНФРІ

Відома американська теледіва, актриса, ме
діа-магнат і філантроп. Журнал “Forbes” назвав 
її найвпливовішою людиною в шоу-бізнесі. Глядачі 
називають “головним психотерапевтом Амери
ки”.

Одна з жінок, думку якої поважають мільйони 
людей.

Опра Вінфрі 
(нар. 1954)

шя

Феномен Опри Гейл Вінфрі є тією загадкою, яку ось уже більше чверті століт
тя ніхто не може розгадати. Перша й єдина у світі афроамериканка — жінка-мі - 
льярдер. У 2011 р. журнал “Forbes” оцінив її статки у 2,7 млрд доларів. Опитуван
ня, проведене інститутом Гелапа у 2007 р. , показало, що 73 % американців див
ляться і люблять її шоу, дослухаються до її порад. Ток-шоу “Опра” однаково при
ваблює домогосподарок із Пекіна, і в ’єтнамських іммігрантів, які живуть в Ари- 
гоні, штат Вірджинія, її дивляться в Південній Африці і в Японії, в Саудівській 
Аравії і в Новій Зеландії, Норвегії й Нідерландах. Протягом двадцяти п’яти років 
Опра збирала біля екранів 14 мільйонів глядачів у 107 країнах світу. Опра — один 
із найяскравіших прикладів особистого бренда.

Землячка Тома Сойєра із Міссісіпі непомітно перетворилась у могутню Опру, 
перед якою залишаються однаково рівними злидарі та принци. Аудиторія її ша
нувальників не має жодних меж віросповідань, рас, націй, вікових умовностей. 
Джим Ландрам, який вивчав біографії багатьох знаменитостей, котрі змінили 
цей світ, назвав її найяскравішою жінкою. Як чорношкіра бідна дівчинка, по су
ті, із самого дна, пройшовши важке дитинство, піднялась до медіа-вершин?

Вінфрі народилась 29 січня 1954 року в містечку Костюшко, штат Міссісіпі. 
Вона була першою із трьох позашлюбних дітей матері Верніти, якій тоді випов
нилося вісімнадцять років. Батько, Вернон Вінфрі, був в армії, далеко від бать
ківщини, на військово-морській базі. Верніта з притаманною їй безтурботністю
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не повідомила Вернона про свою вагітність, поки не народилась дівчинка. Вагіт
ність, як і поява дівчинки були неочікуваними, а тому ім’я дали дитині, знай
шовши його в біблейській “Книзі Руфі” — Орпа. Але оскільки в родині вимови
ти його ніхто не міг, її почали називати Опра, помінявши літери “р” і “п” . Мати 
дівчинки переїхала в Мілуокі, щоб влаштуватися на роботу прибиральницею, 
залишивши Опру на фермі під наглядом бабусі. Опра називала свою бабусю “ма
мою” , бо вона була єдиною реальною матір’ю, яку знала дитина. Бабуся Хеті 
Мей стала для Опри першим справжнім зразком для наслідування в житті. Хоча 
виховувала бабуся дівчинку в строгості й ляскала прутом за будь-яку провину, 
дівчина розуміла, що під грізною суворістю крилося єдине серце, яке любило 
Опру в дитинстві. Вона формувала у дівчинки сильний характер, вчила бути ви
триманою, натхненною, вірити в Бога.

Жили вони надзвичайно бідно: Опра не мала взуття, а перша сукня в її житті 
з ’явилась лише тоді, коли маленька Вінфрі пішла до школи. Ізольована ферма 
змушувала Опру придумувати і створювати собі власні розваги. Вона подружи
лася з тваринами і знаходила розраду в книгах. За словами Вінфрі, бабуся зроби
ла їй один із найцінніших подарунків, які вона коли-небудь отримувала, — на
вчила її читати і писати у віці двох з половиною років. Книги замінили їй недо
ступні радості життя: “Якби я тоді не навчилась читати, — каже Опра, — я б ви
росла зовсім іншою людиною” . У три з половиною роки вона виголосила свою 
першу промову, звернувшись до прихожан церкви. Слухачі були в захваті, їм 
здавалось, що вустами маляти звертається до них сам Святий Дух. Цей незви
чайний випадок посприяв зародженню її першої мрії про те, щоб стати місіоне
ром. Парафіяни ласкаво називали її наш “маленький Проповідник” . Сама Опра 
вважає це першим кроком до своєї кар’єри телеведучої. У церкві і в школі ді
вчинці так часто доводилось виступати, що вона взагалі не знітилася, коли їй 
вперше довелось говорити на камеру. У п’ять років Опра написала листа до ви
ховательки, в якому йшлося про те, що вона вміє читати і писати такі слова, як 
“слон” і “гіпопотам” , тому її місце в школі.

Опра відразу пішла з першого в третій клас. Це було ранньою ознакою вели
чезного потенціалу бідної самотньої дівчини з берегів Міссісіпі. Пізніше викла
дач четвертого класу, місіс Денворс, вдихнула в неї ідею стати викладачем. Ді
вчинка продовжувала публічно виступати, брати участь у поетичних конкурсах у 
негритянських громадських клубах і на церковних зборах. Вона говорила в 
інтерв’ю “Woman’s Day” : “Я не знаю чому, але десь у глибині душі я завжди зна
ла, що коли-небудь зумію стати саме тим, ким я стала” .

У шість років мати забрала дівчинку до себе в Мілуокі. В одній кімнатці тули
лися всі: ще двоє позашлюбних дітей — сестра і брат, — яких встигла народити 
мати до цього часу. Вінфрі провела ще два роки з матір’ю, перш ніж отримала 
запрошення на південь країни в Нешвіл, щоб жити там зі своїм батьком Верно
ном, який нещодавно одружився. Життя в домі батька разюче відрізнялось від
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умов у Мілуокі. Батько був дуже трудолюбивою людиною. Він володів невели
кою перукарнею і мав постійний дохід. Чесна і пряма людина, дуже релігійна, 
пізніше він став членом міської ради. Мачуха Зелма, на відміну від Верніти, хоча 
і була строгою та вимогливою, але чимось походила на бабусю. Батько Вернон 
потурбувався, щоб Опра відвідувала всі служби і брала участь у церковних захо
дах для молоді. У будинку Вернена все підкорялося строгій дисципліні, навчан
ня доньки вважалося головним завданням. Зелма стежила, щоб Опра постійно 
читала відповідну кількість книг, займалася чистописанням, вчила математику, 
поповнювала словарний запас. Раз у два тижні батько брав Опру із собою до бі
бліотеки для дорослих. Родина віддала дівчинку в загальноосвітню школу. Опра 
мала чудові успіхи у навчанні.

Вона розповідала “Good Housekeeping” : “Читання давало мені надію. Для 
мене це було як прочинені двері. Я воліла ховатися в туалеті і читати з ліхтари
ком. Що ж поробиш, інші сміялися наді мною, думаючи, що я намагаюся стати 
“кимось” , а я вже була” .

Мати, намагаючись вийти заміж і облаштувати сімейне життя, змусила донь
ку покинути батька і переїхати з нею у штат Вісконсін. Вернон не хотів, щоб ді
вчинка повернулась до невпорядкованого життя, але мати Опри мала законне 
право на її опіку. Життя Опри в атмосфері “прохідного двору” було звичним, але 
для неї почалися просто жахи. У дев’ятирічному віці її зґвалтував 19-річний ку
зен. Він купив їй морозиво як хабар за її мовчання. Потім два інших родичі му
чили її сексуальними домаганнями. У тринадцятирічному віці Опра стала зло
чинницею. Брак батьківського нагляду й опіки принесли свої плоди. Вона збун
тувалася, вкрала гроші у матері та втекла з дому. Так продовжувалося усі п’ять 
років, поки вона знов не повернулася в дім батька. Опра в чотирнадцятирічному 
віці була вже вагітною. Вона не знала, як зізнатися батькові. Дізнавшись, батько 
вирішив залишити все так, як є. Але дитина народилася недоношеною і померла 
незабаром після пологів. Вінфрі говорила Ренді Беннер з “New-York Daily News” 
(7 вересня 1986 року): “Мій батько буквально врятував мені життя” .

Опру більше не мучили, як у будинку Верніти, дитина померла, не встигнув
ши стати тягарем неповнолітній дівчині. Нічого не заважало серйозно взятися за 
навчання. Правила в будинку Вінфрі залишалися строгими. Батько вимагав, 
щоб вона отримувала тільки найвищі бали, він говорив, що “трійки” непри
йнятні для здібних людей. Зелма наполягала на максимальній старанності.

Завжди талановита, Опра в 15 років була відібрана за конкурсом виступати в 
Каліфорнії з церковними групами. Починаючи з тієї поїздки, Опра головує в 
раді середньої школи, бере участь у драматичному клубі й помітно проявляє себе 
як в ораторському мистецтві, так і в диспутах. У 16-річному віці вона виграє 
змагання з ораторського мистецтва клубу “Elks Club” , що забезпечило їй право 
на навчання в університеті штату Теннессі, де вона вивчала комунікацію. В 
1971 р., в часи правління адміністрації Ніксона, Опра представляла Теннессі на
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Молодіжній конференції у Білому домі. Тоді від кожного штату вибирали усього 
по два школярі. Вінфрі пізніше скаже про це як про результат впливу на неї бать
ка, який переробив її: “Це все через нього. Через нього і те, що я там, де я є сьо
годні” .

Після конференції маленька нешвільська радіостанція“\¥УОЬ” взяла у неї 
інтерв’ю. Ця подія відкрила юній дівчині дорогу до майбутньої кар’єри. Опру 
взяли на роботу. Навчаючись у старших класах середньої школи, у вихідні вона 
читала передачі останніх новин. Дівчина добре справлялася з роботою та отри
мувала сто доларів на тиждень. Нарешті ораторські здібності Вінфрі почали 
оплачувати. Вінфрі була названа “Міс Чорний Нешвілл” і “Міс Теннессі” як 
першокурсниця в штаті Теннессі, де вона спеціалізувалася в ораторському мис
тецтві та драмі. Потім настав її перший великий прорив, коли роботу їй запропо
нувала місцева телевізійна станція CBS. Вінфрі у цей час — лише 19. У своєму 
неповторному стилі вона сказала “Cosmopolitan” в 1986 році: “Звичайно, я була 
символом. Але, дорогенька, я була символом щастя!”

Батько Вінфрі був усе ще головним у її житті і строго вимагав дисципліно
ваності. Залишаючись ще студенткою коледжу, вона вже отримувала зарплатню 
15 тис. доларів на рік. Вінфрі стала ефектним репортером. Коли їй доручали ро
бити сюжет у сегрегаційному районі міста, вона йшла знайомитися з власником 
магазину тільки для того, щоб почути при зустрічі: “Ми не обмінюємося потис
канням рук із нігерами, забирайтеся звідси!” . Відповідь Вінфрі звучала: “Б’юся 
об заклад, що нігери залишаться задоволені” . Іще до закінчення коледжу Вінфрі 
запропонували бути репортером Балтимора і другим диктором шестигодинних 
новин на WJZ-телебаченні. Опра почала свою нову роботу у філії “ ІВС” в Балти
морі. У віці 22 років вона стала першою жінкою-коментатором телевізійної 
станції Балтимора. Керівництво станції мало власні ідеї щодо іміджу Вінфрі. Во
ни спробували нову зачіску й одяг. Коли у неї випало майже все волосся — силь
на реакція на хімікати, Вінфрі була шокована. Не шукаючи слів за пазухою, 
Вінфрі сказала: “Дуже важко впізнати себе, коли ти — лиса” . Вона стала не
стримно їсти і проводити багато часу на самоті. У цілому всі її переживання ви
явилися способом відкрити саму себе. Я ніколи не буду Даяною Росс, “ і краще 
мені бути тільки Опрою” .

Сила Опри завжди була в її унікальній здатності до емпатії, умінні відчувати 
свого співрозмовника. Повідомляючи про якісь трагічні, емоційно приго
ломшливі новини, вона часто ледве стримувала сльози. Керівництво телевізій
ної станції зажадало, щоб вона стала жорсткішою. На його погляд, Опра вже 
абсолютно не підходила для ведення служби новин. Для програми новин вона 
виявилася надто емоційною. Через дев’ять місяців Вінфрі звільнили з цієї ро
боти.

Її приваблювало спілкування з людьми. Вона вміла розбирати життєві си
туації.
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Велике щастя для глядачів усієї Америки, що вона так ніколи і не змогла змі
нити свій стиль. Станція вирішила спробувати її як помічника Річарда Шера в 
передачі “People Are Та1кії^” (“Народ говорить” ) — ранковому ток-шоу. У кінці 
свого першого робочого дня Вінфрі сказала: “Я вийшла з ефіру і знала, що це 
було те, про що я мріяла, що хотіла робити. Таке відчуття, ніби почала дихати. Це 
було абсолютно природним станом для мене” . Вінфрі і Шер зачіпали найрізно
манітніші теми в діапазоні від розлучень до дитячого виховання, від сіамських 
близнюків до діяльності ку-клукс-клану. Шоу мало грандіозний успіх.

Денніс Свенсон з WLS запросив Опру та її продюсера вести “Чиказькі нови
ни” , які займали останнім часом низькі позиції в рейтингу. Чесна до грубості, 
Вінфрі запитала Свенсона, чи не стане проблемою для “Чиказьких новин” той 
факт, що вести їх буде чорношкірий коментатор. Денніс сказав: “Я б не став тур
буватися, навіть якщо б ти стала зеленою. Все, що хочу, — це отримати перемогу. 
Мене цікавить у бізнесі тільки перемога, і я хочу, щоб тебе теж цікавило тільки 
це” . Вінфрі підписала чотирирічний контракт на 200 тис. доларів на рік. Для неї, 
нарешті, почалися великі часи, хоча їй не було ще й тридцяти. Через місяць піс
ля дебюту Вінфрі в “Чиказьких новинах” з новою ведучою програма вже була 
відзначена найвищим рейтингом за рік. Її рейтинг на чиказькому телебаченні 
злітає подібно до старту ракети. “Variety” писала в цей час: “Чиказькі новини” 
з новою ведучою, Опрою Вінфрі, підвищили свій рейтинг і акції більш ніж на 
50 % порівняно з минулорічними показниками і продовжують розвиватися, ви
переджаючи відоме тільки в Нью-Йорку “Шоу Донах’ю” .

В 1985 р. Опра познайомилася з відомим американським кінорежисером 
Квінсі Джонсом. На той час він знімав екранізацію “Колір ліловий” Аліси Вок- 
кер і шукав акторку на роль Софії. Вінфрі не мала ніякого акторського досвіду. 
Проте, переглядаючи телевізійні програми в своєму номері в готелі Чикаго, ре
жисер зупинив свій вибір саме на ній. Як з’ясувалося незабаром, він не поми
лився. Кінокритик Джин Сіскел охарактеризував її виконання ролі Софії як 
“шокувально добротне” . За свою роботу в кінофільмі Вінфрі отримала “Оскара” 
і “Золотий Глобус” у номінації за кращу жіночу роль. Національна асоціація жі
нок у червні 1986 р. присудила їй також титул і приз “Досягнення жінки” за її 
чуттєве виконання ролі. Успіх у кінематографі допоміг “Шоу Опри Вінфрі” . У 
1986 р. програма під назвою “The Oprah Winfrey Show” (“Шоу Опри Вінфрі”) по
чала транслюватися на всю країну. Її популярність підскочила до небес.

Коли Опра прийшла на телебачення в Чикаго, в ток-шоу індустрії царював 
Філ Донах’ю. Його називали господарем денного телебачення. Але Опра скину
ла Філа з Олімпу. Вона була вдячна Донах’ю за те, що він протоптав їй доріжку, 
але Вінфрі взяла зовсім іншу манеру ведення програми. Донах’ю люб’язно робив 
їй компліменти за вміння спілкуватися з аудиторією і захоплено відзначав, як 
вона швидко завоювала величезні ринки: буквально за рік, в той час як він ви
тратив на це десять років.
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У 1987 р. журнал “People” писав: “Вінфрі скоро стане кращою подругою всіх 
американських домогосподарок. Її шоу — суцільна загадка успіху. Сьогодні, 
припустимо, у неї в гостях Денні і Мері Осмонд, а на завтра — будь ласка, гомо
сексуалісти. Вона пояснювала це своєю здатністю уважно вислухати думки, по
вністю протилежні її власним... Вона хотіла бути викладачем, коли вчилася в 
четвертому класі, і знаходила тепер утіху в тому, що викладала щодня аудиторії 
уважних і зацікавлених слухачів по всій країні” . Здатність Вінфрі мати справу з 
наркоманами і особами з альтернативним способом життя примусила її зрозумі
ти: “М и  всі відповідаємо за самих себе, за наші перемоги і наші поразки”. Вінфрі 
без особливого збентеження виносила своє особисте життя на загальний розгляд 
як частину програми. Більшість ведучих ток-шоу манірні та благопристойні, по
водяться з неприродним формалізмом. Вона робить не так — вона справжня, 
природна. Магічна сила Вінфрі — в її чесності та безмежній щирості.

“King World” включив “Шоу Опри Вінфрі” у свій синдикат, що працював на 
138 міст. Це обіцяло протягом сезону принести 125 млн доларів прибутку. Такий 
миттєвий поворот подій зробив Вінфрі найбільш високооплачуваним виконав
цем у шоу-бізнесі. Вона підписала новий п’ятирічний контракт з “King World” .

Вінфрі стала діловим підприємцем і власницею великого підприємства, 
сформувавши компанію “Нагро” , купила сучасну виробничу студію в Чикаго, 
вклавши 20 млн доларів інвестицій. Вона була третьою жінкою в історії, які мали 
своє власне шоу і постійно його вели, але Мері Пікфорд і Люсіль Белл були біли
ми. Вінфрі була першою афроамериканкою, яка мала свою власну виробничу 
компанію у сфері розваг. Вона робить всі свої шоу в цій студії, приєднуючи їх до 
різних телевізійних програм. Виробнича компанія має значний список спеці
альних документальних фільмів, запланованих для зйомки в найближчі роки. У 
підпорядкуванні Вінфрі 86 співробітників; вона стверджує: “Я керую компанією 
інстинктивно, я — інстинктивний гравець, інстинктивна актриса і використо
вую свій інстинкт, щоб обирати правильний напрям у бізнесі” . Вінфрі підписує 
кожен чек сама і керує компанією, обмеживши її штат до мінімуму. Вінфрі, за 
даними “Forbes” 1993 року, одержала 98 млн доларів прибутку, випередивши 
Стівена Спілберга на 26 млн. Вінфрі зробила телевізійний кінофільм в “Нагро” , 
який вийшов під назвою “Тут немає ніяких дітей” , з Опрою в головній ролі. Це 
історія матері-одиначки, що живе в місті. Для засобів інформації вона характе
ризувала себе в цій ролі таким чином: “Я — досконалий приклад тієї бідолахи, 
яка приїхала з лайна...” . Вона починала з нуля і зробила щось неймовірне.

Коли Опра почала заробляти мільйони, а потім мільярди на своєму ток-шоу, 
а потім у медіа-імперії, вона поклялась повернути свій борг, яким виявився щас
ливий квиток державної програми, що дала змогу їй відвідувати приватну школу. 
Щоденно вона переходила від бідності вдома до школи з її можливостями. Вона 
вирішила дати іншим бідним дівчатам із чорношкірих кварталів можливість на
вчатися. А тому виділила 400 млн доларів на освітні цілі, включаючи 400 грантів
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у коледжі Морхаус в Атланті. Під час поїздки в Південну Африку Вінфрі залиши
ла 10 млн доларів південноафриканським школам. У 2006 р. в маловідомому на
селеному пункті за 40 км на південь від Йоганнесбурга — містечку Хенлі-на- 
Кліпі вона здійснила просто фурор. Її команда почала набирати персонал для 
школи, в якій, вона була переконана, мали навчатися найталановитіші діти із 
бідних кварталів. Це були діти із державних шкіл, причому вони мали бути із сі
мей зі статками, менше ніж 950 доларів на місяць. У 2007 р. 150 учениць перших 
класів приїхали в школу. Вона створила школу для дівчат “Africa’s Oprah Winftey 
Leadership Academy for Girls” . Вінфрі перетворила 21 гектар лісу в кампус з най
кращими умовами: новенький басейн, тренажерні зали, садівники прикрасили 
галявини чудовими квітами. На офіційному відкритті школи в січні 2007 р. були 
присутні відомі гості, серед яких друг Опри — Нельсон Мандела. Вінфрі сказала, 
що насправді це вклад у лідерів і майбутнє цієї країни.

Вона постійно зайнята наданням допомоги потерпілим дітям і створює нові 
документальні фільми. Безперервна робота Вінфрі заповнена її щоденним шоу, 
яке тепер має найвищий рейтинг в історії телевізійних ток-шоу. Коли добре обі
знані телевізійні продюсери обговорюють рейтинги, вони часто згадують “ефект 
Опри” .

Вінфрі постійно відкладала своє заміжжя, очевидно, намагаючись упевнити
ся, що вона не робить помилки. Її страх перед невдачею — більш важлива при
чина, через яку вона не вийшла заміж до 40 років, ніж брак любові до свого на
реченого Стедмана Грехема. Довгострокова частина зобов’язання в шлюбі була 
єдиною причиною її відмов: вона бачила дуже велику кількість зруйнованих 
шлюбів, щоб ризикувати ще одним, її власним. На початку відносин Вінфрі ска
зала, що не стала б виходити заміж за Стедмана, тому що вона “не може собі 
уявити, як це він — або хтось інший — стане між нею і кар’єрою” . Вона каже: “Я 
б ніколи не стала народжувати дитину поза шлюбом... Я дуже добре пам’ятаю, як 
це — бути незаконнонародженою дитиною” .

Вінфрі тепер визнає свою потаємну провину за наруги над нею в дитинстві. 
Вона завжди звинувачувала себе за огидні дії інших, які зробили її нездатною до 
створення відносин, що могли б перерости в що-небудь постійне. Стедман Гре
хем був іншим. “Він — перший чоловік з тих, кого я тільки знала, який хоче не 
тільки, щоб я була найкращою, якою тільки можу бути, але щоб я була всім, чим 
тільки можу бути” . Але Вінфрі додає: “Присягаюся вам, той клаптик папірця, 
який узаконить те, що Стедман і я маємо разом, не зможе зробити цього краще, 
ніж це вже є. Так що, поки ми не вирішимо мати дітей, мене це не турбуватиме, 
навіть якщо ми взагалі ніколи не одружимося” .

Вінфрі — одна з найбагатших і найбільш успішних жінок в Америці. Вона 
подібна “alterego” Америки, яку люблять, ким захоплюються і кому поклоня
ються щодня всі глядацькі аудиторії. Успіх Вінфрі дав їй можливість купувати 
різні “дрібнички” . Вона стала мільйонером у віці тридцяти двох років і купила
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собі в подарунок на день народження квартиру за 800 тис. доларів. Вона стала 
найбільш високооплачуваною ведучою в шоу-бізнесі і купила ферму розміром 
160 акрів у штаті Індіана. Вінфрі заснувала власну виробничу компанію і відкри
ла власний ресторан у Чикаго.

Які риси характеру сприяли успіху справжньої лідерки, у якої є чому повчи
тися?

Очевидно, що темперамент і сила волі перетворили Опру в лідера ще з ди
тинства, оскільки вона знову і знову говорить про свою віру в необхідність брати 
на себе зобов’язання і відповідати за власне життя: “Я з раннього дитинства від
чувала себе лідером. Мені було три роки, коли я в церкві співала псалми і бабусі 
говорили, що “у дитини особливий дар” . Я тоді і слова такого не знала, але 
запам’ятала, що я особлива. Я уже в школі вірила, що можу абсолютно все... Мо
жу все, як королева бджіл” .

Бабуся та батько формували в дівчинки спосіб мислення, н алаш тован и й  на м е 
т у .  Це сформувало її характер, притаманний сильним людям. Саме любов бать
ка до навчання “вказала мені правильний шлях” , — скаже Опра пізніше. Вона не 
просто читала книги в дитинстві, вона писала твори по кожній книзі. У коледжі 
дівчина продовжувала структуроване, орієнтоване на досягнення життя і сама 
навчилася визначати для себе власні цілі й завдання. У п’ятнадцять років після 
перегляду параду голлівудських зірок вона сказала: “Коли-небудь, в один пре
красний день, я розміщу свою власну зірку серед цих зірок” . Вона постійно до
кладала зусилля, щоб зробити черговий крок назустріч своїй меті. Як сказав 
Джим Ландрам, “незахищеність Вінфрі виховала її зверхпереможцем і навіяла їй 
невгамовне прагнення до досконалості” .

Впродовж усього життя Опра знаходила у собі сили п ер ем агати  труднощ і й 
інших закликає зробити те саме. Кризи раннього дитинства дівчинки назавжди 
залишили рубці в її душі, але в кожному поганому випадку є щось хороше. Будь- 
який негативний досвід ми можемо використовувати заради того, щоб покра
щити цей світ. Труднощі озброїли її запасом особистої енергії, зробили без
страшною. Вінфрі усвідомлює, які нездоланні перепони іноді виникають у жит
ті. Вона ділиться одним зі своїх методів — слухати у скрутні хвилини улюблену 
релігійну пісню, в якій є такі слова: “Що ти віддаси, якщо в тебе нічого більше 
не залишилось і здається, що виходу вже немає? — Просто стій на Землі” .

Кожен із нас прагне уникнути падіння, це природно. Але так само природні 
ті випробування, які нам приготувала доля, тому що через подолання перешкод 
розвивається наша душа. Іноді чорна полоса може виявитися злітною смугою. 
Якщо вже “гірше нема куди” — це саме час почати будувати нове життя: “Коли 
ви падаєте так низько, ніякий ризик не здається вам надто страшним” , — зазна
чає героїня.

Опрі знадобилось багато часу, щоб зрозуміти: кожна людина м о ж е  б у ти  лише 
сам а  собою, якщо навіть хочеться на когось бути схожим. Вона висміювала свої
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юнацькі амбіції і спроби наслідувати знаменитостей. Зрада самому собі — справ
жня катастрофа. Щоб вижити, треба бути самою собою і вчитися на своїх по
милках. Опра вважає, що мудрість приходить із досвідом: “Ми вчимося на своїх 
помилках і рухаємось уперед” .

Опра вміло керує своїм ж и т т я м .  Як власниця великого підприємства 
“Нагро” , вона визнає і допускає до справ лише одного радника — свого пожит- 
тєвого адвоката і партнера Джеффрі Джекобса. Джекобс розповідає: “Опра во
лодіє своїм власним шоу і керує своїми власними грошима. Немає ніяких рад 
директорів, ніяких комітетів. Будь-яке важливе рішення вкінці-кінців приймає 
лише вона” .

Опра володіє непереборним опти м ізм ом . Одна знайома телезірки говорила: 
“Я ніколи не бачила жодної людини, яка хотіла б встигнути так багато, як всти
гала робити Опра” . Вінфрі володіє позитивним складом розуму. Ведучому Ларі 
Кінгу вона якось сказала, що відчуває себе “жінкою в русі” . Її кредо можна ви
словити словами із пісні: “Я вірю, що буду жити далі...” . А сама Опра привела 
рядки пісні, надісланої їй подругою Майєю Анджелоу: “Якщо перед тобою стане 
вибір, пересидіти чи танцювати, маю надію, ти вибереш друге” .

Опра переконана, що вч и тел і дуже сильно вп л и ваю ть на своїх учнів. Вона збе
рігає в серці пам’ять про місіс Дункан. Однокласники недолюблювали Опру, бо 
вона “проповідувала” , вони вважали її “здвигнутою” . Вона мріяла стати місіо
нером, коли виросте, навіть збирала гроші для бідних із Коста-Рики. За словами 
Опри, місіс Дункан підбадьорювала її, був такий період, коли дівчинка під впли
вом наставниці хотіла стати вчителькою. Вона не стала місіонером, хоча мрія 
допомагати нужденним людям стала рисою її характеру. У зрілі роки Опра і її 
коханий Стедман Грехем впродовж десяти тижнів читали курс “Динаміка лідер
ства” у Вищій школі менеджменту Дж.Л. Келлогга при Північно-Західному уні
верситеті. Цей офіційний платний курс призначався для аспірантів другого року 
навчання. У 1987 р. Університет штату Теннессі проголосив Вінфрі бакалавром 
гуманітарних наук. У Опри є вчений ступінь, вона отримала його від університе
ту Теннессі, а в 2002 р. Опра і подруга-наставниця Майя Анджелоу стали докто
рами наук. Опра отримала почесний докторський ступінь у галузі витончених 
мистецтв від Принстонського університету.

Магічна сила Вінфрі — в її глибокій чесн ості й безм еж ній  щ и рості. Вона зруй
нувала віртуальну стіну, що відокремлює глядача від телестудії. Вона увійшла в 
кожен дім — не як холоднокровний інтерв’юер, не як інтелектуалка, котра по
вчає, а як звичайна жінка, що живе по-сусідству і готова обговорити будь-яку 
тему: хворобу улюбленої собаки, підступну зраду чоловіка, рецепт курячих кот
лет... Вона завжди готова поплакати разом зі своїми гостями і посміятися вдало
му жарту. Вона ніколи не вела себе, як зірка, навіть коли нею стала, і ніколи не 
хизувалась грошима, хоч стала першою у світі чорною мільярдеркою: “Мене не 
цікавлять гроші. Тепер, коли в мене є все, вони зовсім не мають для мене ніякого
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значення. Я б займалась тим самим, навіть якби мені не платили і цента. На мій 
погляд, це показник того, що ти в житті займаєшся правильними речами” .

На запитання: “У чому все-таки ваш секрет?” Опра Вінфрі відповідає: “Ми 
всі прагнемо одного й того ж, ми відчуваємо і думаємо однаково. І я нічим не 
відрізняюсь від інших. В той самий момент, коли ти починаєш думати, що ти 
кращий за інших, багатший, красивіший, розумніший, можеш вважати, що ти 
помер. Насамперед професійно” .

Опра багато уваги приділяла і приділяє своєму особи стом у р о зви тк у . Вона 
розповідала, що багато в чому дякуючи звичці вести щоденник, тепер може про
стежити, як відбувалась її особиста зміна від юнацьких “заскоків” і недосвідче
ності до дорослого розуміння, як треба жити. Вінфрі переконує випускниць ско
ристатися її досвідом і завести не просто щоденник, а, як вона висловилась, 
“вдячний” щоденник. Тобто писати в ньому про переваги, а не про недоліки. 
“Вдячний”  щоденник збагачує життя. Віра в те, що у кожного є шанс, надає впев
неності у власних силах.

Опра завжди відчувала зв’язок із першоджерелом, який може називатися по- 
різному: “життєва сила” , “природа” або “енергія” . Для Опри — це Бог. Це сим
вол безмежних можливостей. Вона не зводить віру до традиційних форм і не ба
чить необхідності в релігійних інституціях. Вона вважає, що церква є всередині 
нас. Якщо людина відчуває зв’язок із вищою силою, вона може спілкуватися з 
нею в будь-який спосіб. На прикладі своїх особистих переживань вона радила 
випускницям Веллслі-коледжу мріяти про велике, позаяк скромні мрії прино
сять скромні плоди.

За словами Джима Ландрама, “ця натхненна жінка має таку внутрішню пере
конливість, що може командувати аудиторією всюди, де б вона не з ’явилася. Во
на — загадка в індустрії розваг, її магнетична привабливість, викликана “надчут
ливістю” та “емпатією” , майже містична” .

Всупереч її телевізійному образу, вона умілий власник компанії. Вінфрі ро
бить усе відповідно до своїх унікальних переконань, ніколи не крокуючи по чуж их  
головах на шляху до вершини. Свідченням натхненної привабливості Вінфрі може 
послужити відданість її штату співробітників “Нагро” . Колись її продюсер Мері 
Кей Клінтон сказала: “Я б могла прикрити її від кулі” . І це типова відповідь най
ближчих до неї людей. “Вінфрі — істинний творчий геній, який змінює світ на 
краще буквально щодня за допомогою телебачення” , — сказав про неї Ландрам.

Здається, життя дало Опрі абсолютно все, але вона оптимістично зауважує: 
“Краще іще тільки попереду” . Духовність натури Опри спонукає її виконувати 
свою місію, бути відповідальною за світ, за всю планету, витрачати життя на пра
ведні справи.
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Питання для обговорення

1. Що, на вашу думку, було визначальним у досягненні успіху Опрою Вінфрі: 
талант чи щоденна робота над собою?

2. Постійне подолання труднощів загартовує чи знесилює справжнього ліде
ра? Як труднощі вплинули на долю Опри?

3. Які факти з біографії Опри Вінфрі свідчать про наявність рис цілеспрямо
ваності та наполегливості?

4. Як би ви охарактеризували лідерський стиль Опри Вінфрі?
5. Яке значення має усвідомлення лідером власної місії? Як Опра Вінфрі ро

зуміє свою місію?
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Сем ВОЛТОН

Сем Волтон 
(1918— 1992)

Король роздрібної т о р г ів л і X X с т о л і т т я ,  засн о 
вник м е р е ж і с у п е р м а р к е т ів  — к о м п а 
нії, я к у  в в а ж а ю т ь  національним надбанням  А м е
ри ки , я к а  д и к т у є  п рави ла ведення бізнесу іншим  
п ід п р и єм ствам .

Н еординарна, надзвичайно скром н а особис
т і с т ь ,  водночас впевнений у  сво їх  си лах і м о ж л и 
в о с т я х  бізнесмен, ж у р н ал о м  “F o rb e s” у  1 9 8 5 р . ви 
знаний н а й б а г а т ш о ю  людиною Америки.

“Далекоглядні лідери, дякуючи яким відбуваються корінні зміни на краще в 
тій чи іншій галузі, зустрічаються нечасто. Однак результати їхньої діяльності 
вражають уяву, наприклад Ендрю Карнегі й Сем Волтон, в яких можна знайти 
багато спільного: обидва були впевненими у собі, цілеспрямованими, азартними 
і не боялись нововведень. Дякуючи Карнегі, бесемерівський процес виробни
цтва сталі став широко використовуватись у металургії, що привело до значного 
зниження затрат. Сему Волтону належить ідея розвивати роздрібну торгівлю в 
сільській місцевості та використовувати стратегію постійно низьких цін, у ре
зультаті чого у споживчому попиті відбулися кардинальні зміни. Обидва лідери 
здійснили справжню революцію у галузях, в яких працювали. Дякуючи їхнім 
ідеям, компанії, що належали їм, кожна у свою епоху, стали найбільшими у сві
ті” , — так високо оцінює внесок Сема Волтона експерт із питань конкуренції в 
бізнесі Майкл Бергдал.

Водночас сам Волтон оцінює себе, як завжди, скромно: “Гадаю, одна люди
на, яка прагне слави, досягне небагато. Всі наші досягнення у “Wall-Mart” — ре
зультат роботи колективу, об’єднаного для досягнення спільної мети, роботи в 
команді. Цьому я навчився ще в дитинстві. А ще можу заявити однозначно: я 
обходжуся фірмі дуже дешево. У поїздках ми займаємо двомісні номери, правда, 
коли я почав старіти, вирішив зупинятися в одномісному номері. Багато з того, 
що відбувається в наші дні в компаніях високого злету з їх найвищою управлін-
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ською ланкою, що отримує невиправдано роздуті зарплати, дуже бентежить ме
не. Всі ці “великі шишки” , справді, користуючись своїм високим службовим 
становищем, просто грабують компанію не піклуючись ні про кого, крім себе 
особисто. Це одна із найголовніших бід сучасного американського бізнесу. Ча
сом мені ставлять питання: чому зараз, коли справи “Wall-Mart” ідуть настільки 
успішно і в нас 50 млрд дол. річного прибутку, наші запити такі скромні? Це дуже 
просто: тому, що ми знаємо ціну грошам. Ми існуємо для того, щоб донести 
цю істину до своїх покупців, а це означає, що ми не лише надаємо їм якість і ви
сокий рівень обслуговування, а й заощаджуємо їхні кошти. Повсякчас, коли 
“Wall-Mart” витрачає хоча б один долар бездумно, це б’є по кишені нашого клі
єнта. Повсякчас, коли ми економимо, хоча б один долар, ми просуваємося ще на 
один крок вперед у конкурентній боротьбі, а саме це нам і потрібно” . Такі пра
вила “дорожнього руху у світі великого бізнесу” визначені Семом Волтоном у 
книзі “Зроблено в Америці: як я створював Wall-Mart” .

Компанія стала найбільшим ритейлером у світі. У 2003 р. “Wall-Mart” займа
ла перший рядок у складеному “Fortune” списку компаній, що заслуговують на 
захоплення. У 2004 р. у десятку лідерів поряд з нею входили такі компанії, як 
“Berkshire Hathaway” (2-ге місце), Southwest Airlines (3-тє місце), General Electric 
(4-те місце), Dell (5-те місце), Microsoft (6-те місце), Jonsonand Jonson (7-ме міс
це), “ Starbucks” (8-ме місце), “FedEx” (9-те місце), “ IBM” (10-те місце).

Якщо скласти разом річний обсяг продажу на європейському ринку таких 
конкурентів “Wall-Mart” , як “Carrefour” , “Ahold” та “Metro” , обсяг продажу 
“Бентонвільського чудовиська” (так називають компанію, оскільки її штаб- 
квартира розміщена у провінційному містечку Бентонвіль штату Арканзас) все 
одно буде більшим, перевищивши у три рази обсяги головного конкурента у 
Європі “Carrefour” . Обсяг продажу компанії дорівнював сумі ВНП 70 країн, які 
стоять в кінці рейтингу 197 країн світу. Загальна чисельність персоналу компанії 
— 2,1 млн осіб (дані наведені за січень 2010 р.). У 2010 р. компанія “Wall-Mart” 
посідала перше місце у “Fortune Global 500” .

Сьогодні американці витрачають у “Wall-Mart” 35 млн дол. кожну годину 
протягом 24 годин на добу. Корпорація нараховувала за станом на 2012 р. понад 
10 130 магазинів у 27 країнах світу.

У рейтингах “Forbes” нащадки Сема Волтона займають у першій десятці 6 
позицій, володіючи сумарними статками більше 100 млрд.

“Wall-Mart” належить 10 % загального виторгу всіх власників топ-250.
У 2013 р. компанія визнана лідером світового рітейлу та очолює світовий 

рейтинг Global Powers of Retailing, складений компанією “Delostte” .
Ще більш вражаюча статистика: якби ви 1 жовтня 1970 р. купили 100 акцій за 

пропонованою вартістю розміщення по 16,5 дол. за акцію, і, проявивши далеко
глядність, зберегли акції, то ваші статки збільшилися б до 11 878 400 дол., саме 
скільки на сьогодні, після одинадцяти дріблень, коштували б ці акції. Один ме-
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неджер компанії, не маючи права пільгової купівлі акцій “Wall-Mart” , регулярно 
відкладав гроші із зарплатні на їх купівлю. Після 17 років участі у прибутках ком
панії він вийшов на пенсію мільйонером.

За останні десять років вартість акцій “Wall-Mart” збільшилась на 300 %.
У чому ж секрет діяльності Сема Волтона, якому за кілька десятиліть вдалося 

перетворити невеличку крамничку в центрі провінційного містечка у найбільшу 
в світі мережу роздрібної торгівлі “Wall-Mart” ?

Народився він у невеличкому американському містечку Кінг-Фішері, штат 
Оклахома, у 1918 р. Згодом родина перебралась в інше містечко у штаті Міссурі. 
Єдина різниця між цими містечками, що стадіон, куди бігав малий Сем, та Дім 
скаутів, де він отримував ази ораторського мистецтва, були не в центрі, а на око
лиці міста.

У дитинстві Сем був мотивованою особистістю і володів честолюбними праг
неннями. “З того часу, коли я зробив свій перший крок, енергії та честолюбства 
в мені було хоч відбавляй” , — говорить підприємець.

Значну роль у формуванні характеру хлопця відіграла мама. Вона, хоч і за
кінчила лише один курс коледжу, залишивши його і віддавши перевагу заміжжю, 
крізь роки пронесла переконання у необхідності хорошої освіти для того, щоб 
досягти чогось у житті. Вона володіла неабияким даром переконання, і Сем дуже 
слухався матір, намагався все робити на повну силу, щоб досягти максимуму в 
усьому, за що брався. Він завжди робив усе, що йому було цікаво, з непідробною 
пристрастю. “Я завжди ставив планку надто високо” , — зауважує він.

Кілька років у школі Сем був старостою класу, в дитинстві серйозно розгля
дав можливості стати президентом країни та зайнятися страховим бізнесом. У 
віці 13 років став наймолодшим хлопчаком в історії скаутського руху штату Міс
сурі, що отримав ранг “юного Орла” .

Юнак обожнював спорт. Грати в команді він навчився ще в п’ятому класі, 
коли батько його приятеля зібрав хлопців у футбольну команду. Хоча він був 
малим і худорлявим (важив 130 фунтів), але прагнув у всьому бути кращим, а 
тому був зарахований до команди і мав право носити її символіку. У шкільній 
команді, яка мала статус чемпіона штату, грав як напівзахисник. Займатися 
спортом продовжував і в коледжі, потрапивши до кращого студентського това
риства, яке впродовж багатьох років мало лідируючі позиції в університетській 
атлетичній лізі.

У студентському житті із реальних цілей Волтон поставив завдання стати пре
зидентом університетської студентської ради самоуправління. Йому знадобилось 
зовсім мало часу, щоб зрозуміти, що до лідерства у студентському містечку веде 
дуже простий шлях: потрібно першим починати розмову з тими, хто йде по вулиці. 
Саме так він і зробив, використовуючи для бесід з людьми час, коли розносив га
зети. Згодом Сем був знайомий, мабуть, з більшою кількістю студентів, ніж будь- 
хто, вони впізнавали його при зустрічі, ставились дружньо. Його обрали прези-
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дентом почесного товариства старшокурсників. Також він став капітаном і пре
зидентом елітної військової організації Служби підготовки офіцерів резерву.

Його брат Бад Волтон згадує: “Сем з дитинства міг перевершити будь-кого у 
всьому, що захоплювало його. Думаю, він просто народився таким. Коли він в 
дитинстві займався доставкою газет, у них там були змагання, він переміг у зма
ганнях, тому що стукав у кожні двері, пропонуючи підписку на нові видання. І 
він знав, що переможе” .

Починаючи з середньої школи, Сем Волтон сам заробляв собі на життя і сам 
купував собі одяг. Так продовжувалось і в коледжі, список поповнився витрата
ми на плату за навчання, їжу, членськими внесками у студентське товариство та 
побачення з дівчатами: “Тато з мамою залюбки допомогли б мені, якби у них 
була така можливість, але навчався я в часи Депресії, і у моїх батьків взагалі не 
було ніяких вільних коштів. Мені довелось продовжити роботу в коледжі з до
ставки преси” . Сем працював офіціантом, рятівником, продовжував розносити 
газети 160 передплатникам “Columbia Missorurian” . Він доповнив кілька нових 
маршрутів, найняв помічників і перетворив доставку газети у доволі прибуткову 
справу. Він заробляв 4—5 тис. дол. на рік, а в кінці Депресії це справді були не
малі кошти. Він залишався кращим продавцем видання впродовж кількох років.

Сем Волтон, отримавши диплом з бізнесу, мав намір продовжити навчання в 
Вортонській школі фінансів у Пенсильванії, але зрозумів, що коштів на навчан
ня не вистачить, і почав працювати.

Про можливості роздрібної торгівлі вперше Сем Волтон дізнався у 1939 р. від 
Хью Меттінглі, який розпочавши з професії перукаря в Одесі, штату Міссурі, 
створив з братами мережу роздрібних універсальних крамниць, кількість яких 
нараховувала біля шести десятків. Меттінглі розмовляв із Семом про торгівлю, 
про те, як нею треба займатися, навіть запропонував місце роботи.

Через три дні після отримання диплома Міссурійського університету, 3 черв
ня 1940 р. Сем розпочав свою трудову кар’єру менеджером-стажером із зарпла
тою в 75 доларів на місяць у крамниці J.C. Penney в Де-Мойні, штату Айова. 
“Роздрібну торгівлю я полюбив із самого початку і залишився вірним цій любові 
до сьогоднішнього дня” , — згадує С. Волтон. Директором крамниці був Дункан 
Меджорс, який вмів запалити всіх своєю енергією. Він пишався, що підготував 
найбільшу кількість менеджерів. У нього були власні методики, і на своїй посаді 
він досяг неабияких успіхів. Його секрет полягав у роботі з пів на сьому ранку і 
до сьомої-дев’ятої годин вечора. Всі прагнули бути такими ж профі, як він. У не
ділю, коли ніхто не працював, всі збиралися у нього вдома, говорили про роз
дрібну торгівлю, грали в теніс, відпочивали.

У воєнні часи Волтона призвали до армії, де він служив у чині молодшого 
лейтенанта. Саме в цей час він познайомився та одружився з Хелен Робсон. “Я 
завжди говорила своїм батькам, що збираюсь вийти заміж за людину, наділену 
особливим видом енергії і наполегливістю, бажанням досягти успіху. Я знайшла
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того, кого шукала, але зараз іноді сміюсь і кажу, що, певно, я трохи перестара
лась” , — ділиться Хелен Вортон.

Сем Волтон згадує, що в гарнізоні, де закінчував службу перед відставкою, в 
Солт-Лейк-Сіті, кожного дня ходив до бібліотеки, прочитував кожну книжку з 
роздрібної торгівлі. Вільний від служби час проводив в універмазі Церкви мор
монів, мріючи про те, що, повернувшись до цивільного життя, проникне саме в 
цю сферу торговельної справи: “Я знав, чим хочу заробляти собі на життя. Роз
дрібною торгівлею. А ще я був певен у тому, що хочу розпочати власну справу” .

Перша власна справа прогоріла. Сем Волтон купив крамницю у глибинці 
Східного Арканзасу через компанію “Butler Brothers” за 25 тис. дол., з яких лише 
5 тис. було власних коштів, інші — позичені. “Мені було лише двадцять сім, я 
був страшенно самовпевнений, так що одразу вляпався у цій справі по саме ні
куди” , — згадує він.

Але з будь-якого досвіду треба вміти виносити позитивні уроки, і Сем це ро
бив завжди. Волтон багато чого дізнався, він прочитував усі публікації з роздріб
ної торгівлі і не соромився вчитися у своїх колег-конкурентів. “Більшість своїх 
знань, — пише він, — я отримав, дякуючи спостереженню за тим, що робить 
Джон Данем у крамниці через дорогу від моєї. Джон Данем щорічно продавав у 
своїй крамниці товарів на суму 150 тис. дол., тоді як у моїй крамниці ця сума 
становила вдвічі менше — 72 тис. дол.”

Оскільки у нашого героя зовсім не було досвіду управління, компанія “Butler 
Brothers” відправила його на навчання. Пройшовши курс занять для отримува
чів франшизи на марку “Ben Franklin” , він дізнався про прекрасну робочу про
граму незалежних крамниць. Це була власна система обліку з путівниками, в 
яких було сказано, що саме треба робити, коли і яким чином. У них містилися 
відомості про наявні товари, звітність з обліку й оплати, відомості прибутків і 
витрат. Це так звані книжечки “переплюнь учорашній день” , за якими можна 
було дізнатися і порівняти продажі з минулорічними, словом, було все, що по
трібно незалежному торгівцю для ведення справи, якою він управляв.

Однак варто зазначити, що компанія “Butler Brothers” не давала ніякої сво
боди дій, мало того, поставила Волтона у дуже делікатне становище. Вісімдесят 
відсотків товарів він мав купувати тільки через “Butler Brothers” , лише таким чи
ном він міг отримати річну знижку, щоб заробити 6—7 % чистого прибутку.

З часом з неабиякими труднощами Сему Волтону вдалося позбавитися надто 
дорогого опікунства і самому накопичувати досвід власних програм просування 
товарів. “Пропрацювавши весь день у крамниці, — говорить він, — після її за
криття, я їхав, незважаючи на погану погоду, через два штати, до машини моєї 
кріпився саморобний причеп домашнього виготовлення. У Теннессі я під зав’яз
ку набивав цей причеп усім, що мені вдавалося вигідно купити. Цей товар я при
возив до своєї крамниці, виставляв його за зниженими цінами, і він розлітався в 
мене зі свистом” .
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Сем Волтон відкрив свій перший магазин, маючи франшизу від “Ben 
Franklin” у Нью-Порті, запросивши до робота брата, який щойно повернувся з 
війни. Брат Бад згадує: “Саме з цього магазинчика в Нью-Порті й почалося все, 
чого в наші дні досяг “Wall-Mart” . Ми все робили самі: мили й оформляли ві
трини, підмітали підлогу, перевіряли вантажі, що прибувають, словом, робили 
абсолютно все. Нам треба було звести витрати до мінімуму. Це почалось ще тоді, 
багато років назад: джерело наших прибутків — ж о р с т к а  економія. До того ж 
Сем був справжнім генієм. Він завжди намагався ввести якісь нововведення, 
яких не було більше ніде” .

За неповні п’ять років маленька лавка Сема Волтона перетворилася на най
більший універмаг у штаті Арканзас та ще шести штатах. З огляду на рівень про
дажу річний прибуток виріс до 250 тис. дол. Цей успіх звернув на себе велику 
увагу, і орендодавець вирішив подарувати магазин своєму сину, а тому відмовив
ся продовжувати договір оренди, запропонувавши викупити франшизу та об
ладнання у Сема Волтона за прийнятною ціною.

Це був дуже складний період у діловому житті Сема, він був зовсім розчавле
ний морально, створивши найкращий універмаг у регіоні, працюючи не покла- 
даючи рук. Він картав себе за те, що колись підписав орендний договір, який 
поставив його і родину, яка мала на цей час уже чотирьох дітей, в такі скрутні 
умови.

Але Сем Волтон ніколи не зациклювався на невдачах, як би вони його не 
збивали з ніг. Його оптимізм і віра в те, що переважну більшість мінусів завжди 
можна перетворити у плюси, дала йому нове натхнення розпочати все спочатку, 
з нульового циклу.

Родина Волтонів переїхала до маленького провінційного містечка Бентон- 
віль і влаштувала розпродаж товарів, перевезених із Нью-Порта. У крамниці 
“Дешевий магазин Волтона” справи знову пішли вгору.

Особливою рисою Волтона завжди залишалася його скром н ість. І хоча до
слідник І. Добротворський пропонує вивчати історію нашого героя в розділі під 
назвою “Робіть бізнес по-новому” , Сем наполягає, що майже нічого не вина
йшов сам: “Майже все, що я зробив, я скопіював у когось іще” .

Запозичення методів, які вважаються кращими у галузі, стало ключем до 
створення найбільшої приватної мережі недорогих універсальних крамниць у 
Сполучених Штатах Америки.

У “Ben Franklin” він запозичив систему самообслуговування, у мережі мага
зинів “ Sterling” — ідею заміни стандартних дерев’яних поличок для розміщення 
товарів металевими конструкціями.

Вочевидь, єдиною оригінальною ідеєю  Волтона була орієнтація на міста з на
селенням від 5 до 25 тис. осіб, що не були охоплені великими мережами. Досвід 
роботи в маленьких селищах з 1945 р. переконав його, що вони мають значний 
діловий потенціал. Тактика “Wall-Mart” принесла успіх. Крамниці компанії ото-
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чили великі міста і процвітали в міру того, як населення мігрувало із міських 
центрів.

Незважаючи на успіх своїх універсальних магазинів, Волтон поступово пере
конався, що майбутнє — за торгівлею зі знижками. С т р а т е г ія  зводилась до вста
новлення маленьких націнок, щоб пропонувати споживачам низькі ціни, збіль
шуючи за рахунок цього обсяг продажу. їх зростання, у свою чергу, давало змогу 
мережі дисконтних магазинів отримувати від постачальника знижки на обсяги 
(зменшуючи вартість одиниці товару), допомагаючи захопити іще більшу частку 
ринку за рахунок зниження цін для покупців. Адже колосальні обсяги можуть 
продукувати високий прибуток, незважаючи на маленькі націнки, за умови, що 
роздрібний оператор підтримає на потрібному рівні свої експлуатаційні витра
ти, такі як заробітна та орендна плата, а також реклама.

Концепція використання центрів розподілу стала ще одним джерелом успіху 
“Wall-Mart” . Отримуючи в цих місцях великі партії, а потім переправляючи то
вар у свої магазини, компанія досягла економії на витратах за рахунок централі
зації процесів отримання та обробки товарів. Ще раніше “Wall-Mart” прийняла 
просту схему бухгалтерського обліку “Ben Franklin” , включаючи облікові книги 
“переплюнемо учорашній день” , що полегшували щоденні порівняння з показ
никами попереднього року.

Відвідавши у 1975 р. південнокорейські та японські фабрики, Сем Волтон 
побачив, як використовуються практики підняття морального духу в результаті 
групового привітання на адресу компанії. Він включив у свої відвідини магази
нів п’ятихвилинки моральної підтримки.

Участь у прибутках і програми купівлі за собівартістю стали ефективними 
мотиваторами на всіх рівнях компанії. З кінця 70-х років компанія погодилася 
ділити з партнерами прибуток, щоб попередити зникнення товарів за рахунок 
пошкоджень, крадіжок у крамницях, фальшивих звітів. До середини 90-х “Wall- 
Mart” зменшила втрати до 1,4 % від обсягу продажу.

Головна перевага Волтона — впроваджувати нові технології. Він комп’юте
ризував управління запасами, одним із перших використав програму скануван
ня Universal Product Code (штрих-код). Замість того, щоб давити ієрархічною 
структурою, він заохочував внутрішні дебати, що сприяло можливості компанії 
пізнати нову техніку, а не відгородитись вищому керівництву від критики, що 
знову дало йому змогу виграти. Взагалі, нововведення “Wall-Mart” стали багато 
в чому можливими завдяки позитивній корпоративній культурі.

Волтон настільки фанатично любив справу, що навіть на сімейні свята діти 
знали, що будуть включені у розвідувальні походи за інформацією до крамниць 
конкурентів. Волтон наголошував: “Невпинне спостереження за крамницями 
конкурентів — це те, що ви обов’язково маєте робити, якщо хочете досягти успі
ху в роздрібному бізнесі” .
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Робота у вихідні — друга складова успіху, на думку Сема Волтона. Наради в 
суботу були обов’язковими у компанії. Попередньо Волтон вивчав тижневі під
сумки кожної своєї крамниці і прекрасно все уявляв, іноді краще, ніж деякі з 
присутніх. Він вимагав фанатичного ставлення до роботи від своїх старших ме
неджерів і достойно винагороджував, якщо ті дотримувалися його вимог. Він по
стійно відчував потребу в додаткових менеджерах для нових торговельних точок, 
а тому відшукував у себе працівників початкового рівня, яьсі продемонстрували 
високий потенціал у комерції або в управлінні іншими людьми. Людина з під
приємницькою жилкою, що мала шестимісячний досвід роботи, могла підняти
ся до управляючого.

У кінці 60-х “Wall-Mart” перетворилася у величезну корпорацію. Брати Сем і 
Бад зберегли за собою 69 % акцій. 23 % акцій було продано, 8 % обміняні на не
великі частки прав власності в окремих магазинах. Кожен магазин був організо
ваний як окрема компанія, права власності на яку в різних пропорціях розподі
лялися між службовцями та родичами Волтона. Цей крок змусила зробити Сема 
фінансова залежність від банків. Кредити передбачали нарахування відсотків у 
розмірі 9,75 % річних та 15-річні опціони на викуп 45 тис. дол. акцій компанії за 
початковою ціною пропозиції. Ці папери, які коштували 742 тис. дол. при ІРО, 
за наступні 15 років подорожчали до 300 млн дол., переживши до того ж семи
кратний поділ. Структура компанії до ІРО була громіздкою, але вона мотивувала 
менеджерів, даючи їм частку від доходу магазинів. Крім того, Волтон запрошу
вав своїх менеджерів купувати невеликі частки в нових магазинах. Як результат, 
вони мали пряму зацікавленість в успіху “Wall-Mart” .

Філософія “Wall-Mart” : жорстка економія виявляється в усьому. Компанія не 
утримувала ніяких регіональних офісів. Всі регіональні президенти розміщалися 
в Бентонвіллі і вранці щопонеділка повітряним шляхом направлялися на місця. 
Ця стратегія зберігала, ні багато ні мало, 2 % від обсягу продажу. Центри розпо
ділу витрат дали змогу скоротити дистрибутиви до 1,3 %, в той час як конкурен
ти витрачали від 3,5 до 5 %. Компанія надавала перевагу дешевим місцевим ре
кламним акціям. Прояв економії простежується і в дуже низьковитратному 
оформленні корпоративної штаб-квартири компанії. Опитування громадської 
думки зафіксували високу повагу покупців до програм, запропонованих “Wall- 
Mart” : “Купуйте американські товари” і “Збережіть Америку працюючою та 
сильною” .

Справжній першопроходець Сем Волтон любив повторювати: “Якщо на
вкруги всі роблять це так, то чому не спробувати зробити це інакше” . Він був по 
натурі справжнім студентом, з ентузіазмом підхоплював нові ідеї і намагався 
знайти спосіб їх найефективнішого застосування. У “Wall-Mart” переконані: ко
жен співробітник мусить вчитися чомусь новому постійно і самовдосконалюва
тися. У компанії високо цінують принципи комплексного контролю за якістю 
діяльності. Керівництво компанії не дотримується статусу-кво, воно завжди —
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за зміни. Стратегії, які приносять хороші результати, беруться на озброєння і 
постійно вдосконалюються, а ті, які не підходять компанії, миттєво замінюють
ся на більш ефективні. Більш ніж мільйон старанних учнів Сема не лише дума
ють, як удосконалити поточні операції, допомогти покупцям і отримати пере
могу над конкурентами, а й ретельно продумують план гри — вони виходять на 
поле, щоб виграти, заробляючи своїй команді нові й нові бали. Вони не стражда
ють самозадоволенням. Сем Волтон зробив основним пріоритетом роботи ком
панії принцип необхідності озброюватися чіткими уявленнями про нагальні по
треби покупців, відчувати пульс цільового покупця в міру зміни його бажань і 
смаків.

Компанія “Wall-Mart” націлена на “золото” , і в роздрібній дистрибуції зма
гатися з нею непросто. Найсильніші ланки стратегії й тактики “Wall-Mart” , ви
роблені ще під керівництвом Сема Волтона, непорушні й до сьогодні: ціноутво
рення (Price), поточна діяльність (Operation), корпоративна культура (Culture), 
просування ключових товарів та формування асортименту (Key Item Promotion), 
витрати (Expenses), кадри (Talent), обслуговування покупців (Servise) — на всіх 
позиціях “Wall-Mart” , як завжди, на висоті.

Сем Волтон — незвичайна людина. Його статки налічували мільярди, але 
зіткнувшись із Семом на вулиці, ви б ніколи не здогадалися, що перед вами мі- 
ліардер. Він водив старий пікап, бо повсякчас возив із собою своїх улюбленців 
— мисливських собак. І коли йому ставили питання, чому він, мільярдер, їздить 
на такому автомобілі, він спокійно відповідав: “Ви що, пропонуєте мені моїх со
бак возити у ролл-ройсі?” Волтон жив у скромному будинку в Бентонвілі, який 
могла б дозволити собі будь-яка людина, котра працює. Навіть домашній номер 
Сема можна було без труднощів знайти у телефонній книзі. Досягши успіху ви
ключно особистою працею, він до останніх років наполегливо відмовлявся змі
нювати простий спосіб життя, який став для нього звичкою.

Як зазначають дослідники, сам Сем зізнавався, що він був скнарою, і саме це 
вплинуло на корпоративну культуру “Wall-Mart” . Його погляди на багатство і 
бережливість лежать в основі принципів контролю над рівнем витрат, що вико
ристовуються в компанії. Привабливість “Wall-Mart” для покупця — це резуль
тат фанатичного прагнення Сема Волтона до мінімізації витрат і філософії низь
ких цін. Керівництво компанії пишається тим, що у всьому світі за компанією 
закріпилася репутація скнари: “бути скупим у “Wall-Mart” — це модно” .

Сем Волтон ніколи не прагнув бути найбагатшою людиною у світі, а тому 
грамотно розділив весь свій спадок між нащадками, яких у десятці найбагатших 
людей сьогодні п’ятеро. Якби він цього не зробив, то спільний статок родини 
перевищив би статки Білла Гейтса удвічі.

У своїй книзі “Зроблено в Америці: як я створював Wall-Mart” , яку він на
писав, щоб, можливо, розвінчати міфи чи напівправду, що оповили компанію 
останнім часом, Сем Волтон зазначає, що просто вирішив чесно розповісти “іс-
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торію про підприємництво, про тяжку працю, про визначення напрямку, куди 
саме ти прямуєш, про бажання зробити все необхідне, щоб саме туди потрапити. 
Це історія про віру в свою ідею всупереч зневірі тих, хто тебе оточує, і про вір
ність своїм ідеалам. Це також доказ відсутності будь-яких меж для того, що може 
досягнути будь-який трудяга, якщо тільки йому трапиться можливість підтрим
ки та отримання стимулу працювати на повну силу” . А ще в книзі наведено де
сять золотих правил зі створення бізнесу від Сема Волтона, до яких не можна не 
прислухатись:

“ 1. Будьте віддані своїй справі. Вірте в неї більше, ніж інші.
2. Діліться своїми прибутками зі співробітниками і поводьтеся з ними, як з 

партнерами. У відповідь вони будуть ставитися до вас так само, і разом ви досяг
нете небувалих вершин, про які навіть не мріяли.

3. Стимулюйте своїх працівників. Постійно, день у день шукайте нові методи 
стимулювання співробітників і підтримки духу змагальності в колективі.

4. Діліться будь-якою доступною вам інформацією зі своїми співробітника
ми. Чим більше вони знають, тим більше розуміють. Чим більше вони розумі
ють, тим більше будуть зацікавлені в успіху справи.

5. Високо оцінюйте все, що роблять ваші співробітники. Ніщо не замінить 
кількох щирих слів подяки, що сказані вчасно. Вони обійдуться вам дарма, а 
принесуть цілі статки.

6. Відзначайте свої успіхи. Вмійте посміятися над своїми помилками. Не 
сприймайте себе надто серйозно.

7. Прислухайтеся до усіх, хто працює у вашій компанії. Люди, що працюють 
на передовій, ті, що спілкуються безпосередньо з клієнтами, — дійсно знають, 
який стан справ.

8. Випереджайте бажання своїх клієнтів. Дайте їм те, чого вони хочуть, і ще 
трохи більше.

9. Стежте за своїми видатками більше, ніж за своїми конкурентами.
10. Пливіть проти течії. Знайдіть свій власний шлях. Не керуйтеся заяложени

ми істинами” .
Переконання Сема Волтона і через десятиліття після його смерті залишають

ся непорушною частиною корпоративної культури компанії. А сам Волтон за
значає, що його особливою якістю завжди була неперевершена пристрасть до 
боротьби: “Саме вона підтримувала мене на плаву і примушувала жити виключ
но майбутнім, подіями, які попереду” .

Питання для обговорення
1. Чи можна, на вашу думку, охарактеризувати стиль поведінки Сема Волто

на як стиль лідерства-служіння? Обґрунтуйте відповідь.
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2. Яка особистісна риса найбільше вирізняє Сема Волтона з-поміж інших лі
дерів? Які інші риси характеру лідера ви б зарахували до його переваг?

3. Яку стратегію в розвитку торговельного бізнесу обрав для себе Сем Волтон 
на початку трудової кар’єри?

4. У чому, на ваш погляд, сильні сторони бізнес-тактики засновника “Wall- 
Mart”?

5. Які непорушні основи корпоративної культури та філософії “Wall-Mart” , 
закладеної Семом Волтоном, виділяють цю компанію серед інших у сфері біз
несу?
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Вілл Гіш с

(нар. 1955)

Білл ГЕЙТС

В и д атн и й  ам ери кан ськи й  бізнесмен у  галузі 
розробки  програмного забезпечення для персональ
них к о м п 'ю т е р ів . М ільярдер, що досяг цього с т а 
т у с у  в  2 5  рок ів .

У своїй книзі “Дорога в майбутнє” Гейтс писав: “Люди часто просять мене 
пояснити причину нашого успіху. Простої відповіді тут немає, зіграла свою роль 
і удача. Але провідне місце належить нашому початковому баченню. Ми при
пустили, що комп’ютери з ’являться скрізь завдяки дешевизні комп’ютерних 
розрахунків і відмінному матзабезпеченню, яке внаслідок цього легше буде ство
рювати. Ми опинилися в потрібному місці в потрібний час. Будучи першими і 
досягнувши успіху на початку ми змогли найняти багатьох талановитих людей” .

Геній індустрії програмного забезпечення народився в Сіетлі, штат Вашинг
тон, 28 жовтня 1955 р. і був другою дитиною і єдиним сином у родині досить за
безпечених батьків. Дід Білла був великим банкіром, його батько Вільям Генрі 
Гейтс-молодший — успішним юристом, мати Мері — шкільною вчителькою. 
Батьки часто вели вдома жваві ділові дискусії, що стимулювало розвиток під
приємницьких навичок їхнього сина. Вже в дитинстві хлопчик виявляв обдаро
ваність, особливо в галузі математики й обчислювальної техніки. Після закін
чення школи батьки відправили Білла у Гарвард вчитися на адвоката. Але, опи
нившись в університеті, юнак проводив довгі години за грою в покер, читав біо
графії великих людей або сидів у своїй кімнаті, впавши в депресію. Він все ще не 
міг вирішити, як розпорядитися своїм подальшим життям. У вихідні дні Гейтса 
відвідував шкільний товариш Пол Алл єн, з яким вони обговорювали перспекти
ви відкриття власної фірми. Одного разу на очі Полу потрапив журнал з описом
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комплекту для складання персонального комп’ютера “Altair” . Друзі відразу ви
рішили, що “Altair” можна забезпечити вбудованою мовою програмування. Цією 
мовою було обрано Basic, тому що користувачеві з нею було найпростіше пра
цювати — вона була зрозумілішою за машинну мову мікропроцесора. Через тиж
день після прочитання статті Білл і Пол подзвонили творцеві комп’ютера Еду 
Робертсу і заявили, що вони адаптували Basic для його дітища.

У травні 1975 р. 22-річний Аллен став завідувачем відділу програмного забез
печення у фірмі Робертса, а 20-річний Гейтс продовжував удосконалювати свій 
Basic, готуючи його до офіційного випуску в продаж. Через два місяці друзі за
снували компанію “Microsoft” . Вона стала першою фірмою, орієнтованою спе
ціально на виробництво програмного забезпечення.

Восени 1976 р. стало зрозуміло, що Гейтс не може одночасно продовжувати 
навчання і керувати своєю зростаючою фірмою. Коливань не було. У грудні він 
кинув університет і повністю присвятив себе бізнесу. Навесні наступного року 
“Microsoft” перебралася в пристойний офіс в Альбукерке. Білл і Пол зазвичай 
приходили в офіс близько полудня, але й залишалися на роботі далеко за північ, 
а якщо зустріч з клієнтом призначалася на ранок, то і взагалі не йшли додому, 
щоб не спізнитися. На довгі роки вони забули, що таке вихідні. “Microsoft” , що 
прагнула до того, щоб в її асортименті був не тільки Basic, випустила власний 
Fortran, а потім Cobol і Pascal. Удача посміхнулася юним комерсантам, і вже до 
1978 р. вони безроздільно панували на ринку мов для мікрокомп’ютерів. Через 
два роки від фірми “ IBM” надійшло замовлення на розробку мов програмування 
для її нового персонального комп’ютера. Гейтс запропонував також взяти на се
бе і створення операційної системи до цього комп’ютера.

У серпні 1981 року було широко оголошено про випуск нового комп’ютера, 
устаткованого MS-DOS. У ліцензійній угоді з “ IBM” була передбачена виплата 
фірмі “Microsoft” за кожен проданий примірник їхніх програмних продуктів, 
що забезпечило Гейтсу чималі дивіденди. Неймовірна популярність обох про
дуктів привела надалі до того, що й архітектура “ Intel” , і комп’ютери “IBM”, і 
програми “Microsoft” фактично стали галузевими стандартами. Навесні 1983 р. 
“Microsoft” випустила свій перший текстовий процесор. Цю програму було на
звано MS-Word, яка набула величезного поширення. Через два роки з ’явився 
MS-Excel — електронний табличний процесор, і вже на початку 1987 р. на ринку 
фінансових електронних таблиць йому належало близько 90 % збуту. В 1991 р. 
один з невдах — конкурентів Гейтса скаже репортерам: “Революція закінчена. 
Білл Гейтс переміг. Нинішня промисловість програмного забезпечення — це 
Царство мертвих” .

З приводу цього успіху Гейтса часто пишуть, що йому просто пощастило, і він 
опинився в потрібний час у потрібному місці. Це так. Проте він першим зрозу
мів, що саме програмне, а не апаратне забезпечення — ключ до майбутнього. 
Тому дозволив технологіям формувати свою стратегію. Досягнувши за допомо-
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гою “IBM” утвердження за програмними продуктами “Microsoft” значення га
лузевих стандартів, Гейтс, спираючись на свої переваги, продовжував працювати 
наполегливо й уміло, аби й надалі удача не відверталась від нього.

Відтак він продовжує вражати маркетинговими ходами “Microsoft” , а ще 
більше — геніальним даром передбачення того, в якому напрямку буде розви
ватися обчислювальна техніка. У листопаді 1983 р. він офіційно заявив у Нью- 
Йорку про Windows — “графічний інтерфейс для DOS” . Співробітники 
“Microsoft” згадують, що над Windows вони “працювали, як коні” . У цілому, на 
створення першої версії Windows, що з ’явилася в листопаді 1985 р., було витра
чено 110 тис. людино-годин робочого часу. Названа “Windows” , що в перекладі 
означає “Вікна” , вона в прямому і переносному сенсі відкрила перед користува
чами широкі вікна в неосяжний комп’ютерний світ, значно розширивши мож
ливості для роботи з різноманітною інформацією. Наступна версія операційної 
системи — Windows 95 — була випущена більш ніж у ста країнах світу. На її 
виробництво і маркетинг було витрачено близько 400 млн дол., а доходи вона 
принесла мільярдні. Такого блискучого старту нової продукції історія світової 
торгівлі ще не знала. У перший же день продажу її придбали 25 млн осіб. Не 
зупиняючись на досягнутому, “Microsoft” йде далі: Windows 98, 2000, ХР, Vista, 
Windows 7, Windows 8...

В 1986 р. Гейтс здійснив первинне розміщення акцій на біржі й реорганізував 
“Microsoft” у відкрите акціонерне товариство. У результаті відкритого розмі
щення акцій 31-річний Вілл Гейтс моментально став мільярдером.

На середину 90-х він перетворив “Microsoft” в одну з найуспішніших компа
ній Америки. Прибутки компанії були просто неймовірними, акції постійно 
зростали в ціні, а Гейтс став найбагатшою людиною в світі. І на зламі тисячоліть 
Вілл Гейтс продовжував активно розширювати асортимент продуктів “Microsoft” , 
агресивно добивався домінантного становища компанії на ринку й рішуче від
стоював це становище. Сьогодні майже на кожному існуючому в світі комп’ютері 
встановлена як мінімум одна програма “Microsoft” . Станом на травень 2011 р. 
частка компанії на світовому ринку операційних систем становила близько 90 %. 
У компанії працює майже 90 тис. співробітників. Її філії існують в 100 країнах 
світу. “Microsoft” не лише перевернула наші уявлення про комп’ютери, але й 
змінила наше життя й методи роботи. Сам же Гейтс визнаний одним з найбільш 
видатних умів нашої епохи, справжнім символом комп’ютерної ери.

Домінантна роль компанії на ринку викликала бурхливі протести конкурентів. 
Гейтса неодноразово звинувачували в плагіаті й узурпаторстві ринку, монополізмі. 
Нарешті в 1998 р. таке звинувачення висунуло Міністерство юстиції СІНА. В квіт
ні 2000 р. суд ухвалив рішення розділити компанію на дві частини. Щоправда, на
ступного року це рішення було відмінено. А в червні 2006 р. Гейтс заявив про свій 
намір скласти з себе повноваження глави “Microsoft” і зосередитися на благодій
ності. Упродовж двох років він поступово передавав повноваження іншим керів-
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никам компанії. Останнім повноцінним робочим днем Гейтса в “Microsoft” стало 
27 червня 2008 р. Місце глави компанії зайняв Стів Балмер.

Зрозуміло, Гейтс не відійшов від свого дітища зовсім. Він є невиконавчим 
головою ради директорів компанії, займається деякими вибраними проектами й 
залишається найбільшим індивідуальним акціонером корпорації. Безвідносно 
до зміни посадового титулу Гейтс був і залишається природним лідером 
“Microsoft” .

Очевидно, що на рішення Гейтса вплинула його дружина Мелінда Френч, з 
якою він одружився 1 січня 1994 р. У пари троє дітей, з якими Гейтс любить про
водити час. Як і раніше, він дуже багато читає, із задоволенням грає в бридж і 
гольф, смакує гамбургерами. У побуті досить скромний, хоч і не відмовляється 
від комфорту в футуристичному будинку, стильного одягу.

Метою створеного благодійного фонду подружжя проголосило сприяння 
усуненню всесвітньої нерівності, боротьбі з хворобами в країнах третього світу. 
Гейтс і Мелінда пожертвували до фонду 28 млрд дол. У 2010 р. Білл Гейтс і його 
друг Воррен Баффет ініціювали компанію “Giving Pledge” , яка спонукала най- 
багатших людей Америки передати половину їхніх багатств на благодійну діяль
ність.

Дивовижний дар передбачення Білла Гейтса стосовно розвитку персональ
них комп’ютерів став ключовим фактором успіху “Microsoft” . З того часу, як він 
вперше побачив комп’ютерний термінал і зрозумів перспективи цих технологій, 
Білл Гейтс невпинно йшов до своєї мрії “про комп’ютер на кожному робочому 
столі і в кожному домі” . Проте він не лише виявив здатність передбачити мож
ливе, а й відіграв центральну роль у перетворенні мрії в реальність.

Безперечно, цьому сприяли особистісні якості самого Гейтса. Визнання його 
комп’ютерним генієм базувалося насамперед на усвідомленні сили його розуму, 
інтелекту, технічної обізнаності й професійної досконалості, які неймовірно по
силювалися завдяки дивовижній працездатності й наполегливості Гейтса. Ці ри
си виявилися в нього ще в дитинстві. Вже в початковій школі він багато читав, 
захоплювався пригодницькими й фантастичними книгами, біографіями видат
них людей. Особливо його зацікавила особистість Наполеона. Маленький Білл 
володів дивовижною пам’яттю. Не дивно, що інтелектуальні запити й допитли
вість Білла не знаходили застосування у звичайній школі. Саме тому 13-літнього 
підлітка відправили до елітної приватної школи “Lakeside” . Тут він захопився 
комп’ютерами й програмуванням. Разом зі своїми однодумцями вони вже тоді 
“мріяли підкорити увесь світ” і кожну вільну хвилинку займалися улюбленою 
справою. “Я звихнувся на комп’ютерах, — згадує Гейтс, — прогулював фізкуль
туру. Приходив до комп’ютерної зали ночами. Ми програмували навіть на ви
хідних. Майже кожного тижня ми проводили там по двадцять-тридцять годин” . 
При цьому Білл встигав ще й навчатися на відмінно. А в дев’ятому класі, здаючи 
тести на виявлення здібностей, увійшов до десятки кращих учнів СІНА. Його
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лідерство визнали й друзі. Щоправда, через напористість і прямолінійність його 
хотіли виключити з “клубу програмістів” . Проте скоро з ’ясувалось, що без знань 
невгамовного Білла їм не обійтися. Вони запропонували Біллу повернутися. Той 
погодився лише за умови, що босом буде він. Як наслідок: в рекомендації після 
закінчення школи зазначалось, що “Білл Гейтс отримав популярність в школі 
“Lakeside” як фанатичний комп’ютерний. Це хлопчина з видатними здібностя
ми, який виконував математичні розрахунки швидше, ніж його вчителі” .

Прагнення бути першим у професійній діяльності Гейтс зберіг на все життя. 
Його друг Пол Аллен писав: “Про Білла Гейтса можна було відразу сказати три 
речі. Він був справді мізковитий. В ньому був дух змагальності; він усім хотів до
вести, який він розумний. І ще, він був дуже-дуже настирний” .

Для того, щоб встигати стежити за новими технологіями, Гейтс постійно чи
тав, а коли було обмаль часу, підбирав групу провідних експертів й організовував з 
ними інтенсивні брифінги. Він називав це “тижнями роздумів” . Під час таких 
брифінгів відбувалося повне занурення в обрану тему. “Так я проводив два тижні, 
— писав Гейтс, — присвячуючи себе лише цим “тижням роздумів” . У цей час я 
читаю все, що мені рекомендують розумні люди, і консультуюся з ними для того, 
щоб зрозуміти, як окремі частини інформації поєднуються одна з одною” . Навіть 
під час коротких відпусток він “ковтає” одну книгу за іншою, щоб втамувати свій 
інтелектуальний голод. Він читає у ванній, у літаку, автомобілі, за обідом.

Постійна робота над собою, вивчення усього нового, що з ’являлось у царині 
програмування, безпосередня участь у виконанні найскладніших проектів отри
мали заслужене визнання колег. Пол Грейсон, який пропрацював з Гейтсом по
над 10 років, говорить: “Коли Білл опиняється в одній кімнаті з колегами, він 
може бути впевненим, що знає більше, ніж будь-хто з присутніх” .

Один з дослідників історії успіху Гейтса Діхз Дірлав з цього приводу зазначає: 
“Технічні знання Гейтса — один з головних факторів тривалого успіху “Microsoft” . 
Він зберігає ключові рішення в цій галузі. У багатьох випадках він бачив майбут
ній розвиток технології більш чітко, ніж його суперники.

...Його любовний роман з технологією дає його лідерству особливу пере
вагу” .

Гейтс завжди був фанатично відданий роботі. Коли він зосереджувався на 
якомусь завданні і працював над ним, то демонстрував небачену самодисциплі
ну. Обдумуючи якусь програму, він не звертав увагу на оточуючих, забував про 
правила поведінки. Подружка Пола Аллена не могла відвести очей від Гейтса, 
коли той, захоплений роботою, їв приготовлену нею курку ложкою. У період з 
1978 по 1984 р. у нього було всього 15 вихідних, він нерідко працював по 16 годин 
на добу. Пол Аллен пише, що Білл просто вражав своєю витривалістю: “Склада
лось враження, що йому самому ніколи не потрібен був перепочинок” .

Такі ж високі вимоги Гейтс ставив і до своїх колег та співробітників. Він на
лежав до числа тих, хто зламав наявну парадигму успіху в США, зосереджену на

116



Біля Гейтс

витримці, рішучості, удачі, наполегливості. Гейтс, не відкидаючи їх значення в 
житті й бізнесі, зробив ставку на інтелект, творче мислення й технічне ноу-хау як 
визначальних факторах.

Білл намагається набирати найкращих випускників прямо з коледжів. “Мо
лоді люди мають більше бажання навчатися й приходять з новими ідеями” , — 
говорив він. Спочатку це були “розумні друзі” Білла й Аллена ще по школі, зго
дом — “розумні незнайомці” . Але обов’язково розумні. Якщо в багатьох компа
ніях традиційно більше цінують співробітників загального плану, то у “Microsoft” 
— класних фахівців-програмістів. Тому вкладаються величезні кошти в залучен
ня їх до наукових розробок, які й забезпечують процвітання компанії.

Гейтс просто не терпить посередність. “Я не наймаю дурнів” , — каже він. Не
зважаючи на постійне зростання, Гейтс ніколи не піддавався спокусі відійти від 
цього принципу. Він вважає посереднього працівника гіршим за невдалий 
контракт, оскільки той обіймає місце, на якому міг працювати хтось таланови
тий. Залученням найбільш талановитих Гейтс займається особисто.

“Microsoft” — це компанія, співробітники якої постійно навчаються разом із 
їхнім засновником і визнаним лідером. До цього спонукає навіть архітектура 
спеціально спроектованого для “Microsoft” штабу компанії в Редмонді (Вашинг
тон). З його простою естетикою, відкритими спільними приміщеннями й зеле
ними зонами вона відтворює атмосферу коледжу. Тут кожен офіс повністю ізо
льований і призначений для одного користувача. Це була спроба створити уса
мітнення, яке, на думку Гейтса, необхідне для того, щоб його співробітники мо
гли “сісти й подумати” .

Знамените працелюбство Гейтса стало одним з елементів культури 
“Microsoft” , яку визначають формулою “працювати, працювати і ще раз працю
вати” . Один з перших співробітників компанії Стів Вуд згадує: “Білл не давав 
нам розслабитися. Під його керівництвом ми робили те, на що ніколи б не по
думали, що здатні” . Для цього програмістам доводилося віддаватися роботі по
вністю. Іноді їх бісили вимоги Гейтса попрацювати вночі, у вихідні. Коли один 
гарвардський товариш Білла, відпрацювавши над його завданням 80 годин за 
чотири дні, на його запитання “Ну, над чим ти працюєш завтра?” відповів, що 
планує взяти відгул, той здивувався: “ І для чого це тобі потрібно?” .

Всім добре відома оцінка Гейтсом відпустки як ознаки слабкості. Навіть кам
пус “Microsoft” в Редмонті пристосований до того, щоб дати можливість співро
бітникам працювати допізна. Для них — норма замовляти піцу прямо в офіс, 
щоб не переставати працювати під час їжі. Каву й безалкогольні напої компанія 
надає безкоштовно. Майкл Тіррон, який мав можливість спостерігати за робо
тою співробітників “Microsoft” , якось сказав: “Я не думаю, що вони взагалі ко
ли-небудь сплять” .

Іще одна особливість корпоративної культури “Microsoft” — “конструктивні 
конфлікти” тут прийняте правило. Гейтс вважав, що “джентльменство” відволі-
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кає від сутності проблеми, а тому завжди дозволяв підлеглим навіть найнижчого 
рангу опонувати прийнятим ним рішенням. У “Microsoft” це називається “мен
талітетом математичного табору” . Співробітники знають, що Гейтс їх поважає 
навіть тоді, коли він кричить на них або висловлює незгоду з їхніми підходами. 
Водночас для Гейтса важливо, щоб співробітники поважали своїх колег.

Стиль управління Гейтса називають демократичним, але ця демократія ґрун
тується на протиборстві думок. Гейтс завжди багато дискутує зі співробітниками 
й поважає людей, які відстоюють свою думку. Пол Аллен згадує, що “конфлікт 
допомагав йому приймати рішення, і він не соромився його провокувати” . Жур
наліст Пасполь Закарі називає таку корпоративну культуру “Microsoft” “зброй
ним перемир’ям” , за якого співробітників заохочують до того, щоб вони не боя
лися заперечувати іншим і дискутувати навіть з главою компанії. “Конфлікт ле
жить в основі кожного значного рішення “Microsoft” , — пише Закарі. — Ця ком
панія постійно перебуває у стані війни, причому не лише зі сторонніми органі
заціями, але й сама з собою” .

Не в останню чергу завдяки створенню атмосфери поваги до думки іншого, 
забезпеченню кожному права на неї, відкритості, щирості й незаангажованості 
посадами, статусами, досвідом Гейтс має підтримку від своєї команди. Він до
сягає цього ще й тому, “що розділяє зі своєю командою прагнення змінити 
комп’ютерний світ. Команда “Microsoft” відчуває себе причетною до цієї мети 
більше, ніж інші компанії, оскільки їх очолює керівник, який працює з ними в 
одній упряжці” .

Нестримність і нетерпеливість Гейтса, його різкість багато хто асоціює з жор
стким менеджментом. У Гейтса свій погляд на це. “Я дійсно не знаю, яка різниця 
між професійним менеджером і ким-небудь іншим, — говорить він. — Ми всі 
професіонали, ми працюємо впродовж дня, і нам за це платять. Де ці непрофесі- 
онали? Я їх не бачу навкруг. Ми тут не для того, щоб сказати: “Я професійний 
менеджер, дайте мені чим-небудь покерувати” , ми тут для того, щоб робити 
свою роботу. Тому ми не розділяємо професійних і непрофесійних менеджерів” . 
Натомість компанія ставить людям чіткі цілі, говорить їм, що від них очікується, 
і дає можливість їм цим займатися.

Внутрішня структура компанії також підпорядкована цій меті. Незважаючи 
на те, що в ній працюють десятки тисяч людей, Гейтс намагається зберегти ат
мосферу невеликої компанії, в якій би панував дух початкового ентузіазму й на
тхнення, які робили працю в ній п’янкою й привабливою на ранніх етапах її іс
нування. Тому кожного разу, коли “Microsoft” надто розросталась в розмірах, 
Гейтс ділив її на менші ланки, персонал яких становив максимум 200 осіб. Мета 
— підтримувати дух підприємництва й ініціативи та можливість особистого 
контролю за управлінням компанією. При цьому програмне забезпечення роз
робляється малими групами. Редмондівський кампус і спроектований саме так, 
щоб вони могли комфортно працювати. Гейтс підтримує атмосферу невеликої
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компанії. Він каже: “Навіть якщо ми справді велика компанія, нам не можна 
мислити як велика компанія — або нам кінець” .

У “Microsoft” немає символічних визначень статусу. Повагу й авторитет по
трібно заслужити. Так само, як і зарплату, яка в компанії ніколи не була надто 
високою. Проте майже весь її склад має право набувати акції “Microsoft” за фік
сованою ціною. Завдяки цьому Гейтс зробив більше число мільйонерів, ніж 
будь-який інший підприємець в історії. Лише з набору 1989 р. не менше ніж 2200 
розробників “Microsoft” стали мільйонерами усього за два роки. Проте продо
вжували добросовісно працювати. Причину цього називає один з менеджерів 
компанії: “що іще могли б вони зробити зі своїм життям? Де іще вони могли б 
отримати стільки задоволення?”

У численних публікаціях про Вілла Гейтса його особистості й причинам успі
ху даються не лише захоплені оцінки. ‘Тейтс, — наголошується в одній із них, 
— впертий, як біс. Це лякає... Він повторює свої дії знову й знову, уподібнюю
чись китайській тортурі водою. Його розвага — рвати людей на шматки” . Всім 
добре відома його жорсткість, що межує з жорстокістю, нестриманість. “Це най
більша дурниця, яку я коли-небудь чув” , — цей вислів Гейтса добре відомий усім, 
хто з ним працював. Нерідко він поводив себе, як справжній технотиран.

На ринку Вілл Гейтс — жорстокий конкурент, який прагне до безумовної пе
ремоги і не йде ні на які компроміси. Він відверто говорить про знищення кон
курентів і неодноразово робив це. Він не бере полонених і агресивно впроваджує 
свої продукти. Журнал “Fortune” стверджує, що для реалізації будь-якої справи 
потрібен мрійник, бізнесмен і “справжній сучий син” . “Вілл Гейтс володіє усіма 
трьома якостями, і це ставить його попереду списку як найбільш успішного в 
світі бізнесмена, який розпочав з нуля і досягнув вершин бізнесу” , — наголошує 
журнал.

У роботах самого Вілла Гейтса, в яких він аналізує власне життя, звучить та
кож немало самокритичних оцінок. Проте їх неупереджений аналіз лише під
тверджує, що він справді відіграв для “Microsoft” роль “пророка компанії” . У 
минулому технологій він розпізнавав їх майбутнє.

Фундаментальним фактором успіху “Microsoft” дослідники називають праг
нення Гейтса пильно стежити за шляхом, який лежить попереду. “Дивитися в 
дзеркало заднього виду., в цілому це марнування часу” , — каже він. Водночас 
“історичне чуття Гейтса пронизує весь його аналіз сьогодення й майбутнього” . 
Талант Гейтса полягає в тому, що він здатний побачити те, що ховається за рогом. 
Його лідерський талант — у здатності надихати людей, створювати й підтриму
вати творчу корпоративну культуру, яка націлює на постійний розвиток. Він за
вжди розумів значення стрімких змін для успіху й не боявся ризикувати, оскіль
ки в умовах “технологічної революції” , за якої йому доводилось працювати, “є 
лише дві альтернативи: швидкий і мертвий” .
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Питання для обговорення
1. Які риси характеру Білла Гейтса вирізняють його з-поміж інших лідерів?
2. Що, на вашу думку, відіграло важливу роль в успіхові Білла Гейтса: техно

логії чи його особистісні якості?
3. Чи справді можна назвати стиль управління Білла Гейтса демократичним?
4. Яка роль Білла Гейтса у формуванні корпоративної культури його компа

нії? Чи пов’язана вона зі стилем управління Білла Гейтса?
5. Яку функцію лідера Білл Гейтс вважає головною? Чому?

Адаптовано за джерелами:
1. А панасик В . 20 великих бизнесменов. Люди, опередившие свое время. Ис

тории 20 легендарных предпринимателей, изменивших мир и ставших символа
ми успеха в бизнесе /  В. Апанасик. — М .: Эксмо, 2012. — 256 с.

2. Билл Гейтс: от первого лица. Нетерпеливый оптимист /  сост. Л. Рогак. — 
М .: Олимп-Бизнес, 2013. — 208 с.

3. Гейтс Билл / /  Величайшие люди планеты : энцикл. справ. — X. : Фолио, 
2008.- С .  185-186.

4. Г ей тс Б . Дорога в будущее /  Б. Гейтс. — М .: Изд. отд. рус. ред. ТОО “Channel 
Tradrng Ltd” , 1996. -  312 с.

5. Г ей тс  Б . Бизнес со скоростью мысли /  Билл Гейтс. — Изд. 2-е, испр. — 
М .: ЭКСМО-Пресс, 2001. -  480 с.

6. ДирлавД.Бизнес-путь: Билл Гейтс. 10 секретов самого богатого в мире 
бизнес-лццера /  Д. Дирлав. — С П б.: Крылов, 2003. — 208 с.

7. Билл Гейтс и сотворение “Microsoft” /  Д. Игбиа, С. Клеппер. — Рос
тов н /Д .: Феникс, 1997. — 350 с.

8. Лисицына А. История Билла Гейтса: от браузерных войн до борьбы с голо
дом /  А. Лисицина [Электрон, ресурс]. — Режим доступа: http: //bzzn.ru

9. Лисицина А. Билл Гейтс: Наполеон компьютерной эры и самый щедрый 
человек на земле /  А. Лисицина [Электрон, ресурс]. — Режим доступа: http: / /  
bzzn.ru

10. Л и т в а к  Б .Г . Бизнес-лидеры. Технология успеха /  Б.Г. Литвак. — М .: Дело, 
2005.- 4 1 6  с.

11. Л оу Д ж . Говорит Билл Гейтс /  Дж. Лоу. — М. : ACT : Транзит-книга, 2004. 
-  240 с.

Олексій Нестуля
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Майкл ДЕЛЛ

Майкл Делл 
(нар. 1965)

Засн овни к,голова і виконавчий д и р ек то р  “D ell 
Com puter Corporation ”  — одного з і  с в іт о в и х  лідерів  
ви р о б н и ц тва  к о м п ’ю т е р н о ї т ех н ік и .

Майкл Делл народився 23 лютого 1965 р. в м. Х ’юстоні, штат Техас. Його 
батько Олександр Делл працював стоматологом, а мати Лоррейн — брокером. 
Саме батьки, згадує М. Делл, навчили його багатьом принципам роботи з людь
ми, викликали інтерес до бізнесу. Слухаючи їхні розмови про фінансові пробле
ми сім’ї, країни, світу, він захопився підприємництвом. Вже в другому класі 
спробував організувати власний “бізнес” — продавав цукерки. Пізніше за комі
сійну винагороду створив своєрідний аукціон для філателістів — допомагав на
лагодити контакти між тими, хто хотів продати або придбати ті чи інші марки.

У шістнадцять років він влаштувався до газети “Houston Post” . Відповідав за 
пошук потенційних передплатників. Виявивши на основі аналізу власних опи
тувань найбільш перспективні групи, розширив коло постійних читачів газети 
на кілька тисяч. Відтак заробив вісімнадцять тисяч доларів комісійних, на які 
придбав розкішний BMW.

За наполяганням батьків після закінчення школи М. Делл вступив на біоло
гічний факультет Техаського державного університету в м. Остіні. Проте весь 
вільний час проводив, збираючи нові моделі комп’ютерів на базі машин IBM. 
Вони швидко входили в моду, але реалізовувалися посередниками в стандартно
му варіанті за дуже високими цінами.

Вивчення й аналіз бажань споживачів привели М. Делла до висновку: по
трібно продавати комп’ютери безпосередньо від виробника, за меншими цінами
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і в тій конфігурації, яку хочуть отримати замовники. Такий підхід відповідав і 
настановам батьків, котрі вважали, що до людей потрібно ставитися з розумін
ням і намагатися їм допомагати.

Вже незабаром результат перевершив очікування: щомісячний обсяг прода
жу комп’ютерів, які збирав М. Делл у своїй кімнаті студентського кампусу, сяг
нув понад п’ятдесяти тисяч доларів. До його послуг почали звертатися не лише 
студенти й викладачі, а й бізнесмени, лікарі, юридичні фірми. У дев’ятнадцять 
років М. Делл приймає рішення залишити університет і з травня 1984 р. засно
вує компанію “Dell Computer Corporation” .

Свою діяльність ця компанія розпочала з однокімнатного офіса й одного ме
неджера, який займався фінансами й адмініструванням. Проте вона мала більше
— власну філософію прямих продаж. Гаслом компанії стало: “Продай користу
вачеві не те, що завалялось на складі, а те, що йому потрібно. І дешевше за ін
ших” .

На перший погляд, головна ідея М. Делла щодо прямих продаж — зовсім 
проста й природна. Проте в епоху широкомасштабного поточно-конвеєрного 
виробництва товарів та їх реалізації через спеціалізовані торговельні мережі вона 
в кращому випадку виглядала досить дивно. Нікому навіть в голову не приходи
ло, що масштабність, обсяги виробництва й зростання фінансових показників 
діїїльності компанії, її прибутковість може забезпечити продаж, заснований на 
індивідуальних запитах споживачів. Усі були переконані в тому, що головною 
конкурентною перевагою залишаються масштаби виробництва. М. Делл думав 
по-іншому. Правильно оцінивши ситуацію на ринку комп’ютерної техніки, він 
знайшов свій унікальний шлях для завоювання на ньому власної ніші. І головне
— не злякався рушити по ньому.

Сам Делл пише, що на цьому шляху “робота становила один великий експе
римент” . Доводилося постійно змінюватися й розвиватися. “Потрібно було, — 
пише він, — безперестанку запитувати себе, як краще всього підійти до вирі
шення тих чи інших завдань, і шукати відповідь. Знайдене рішення якийсь час 
працювало, потім виявлялося недостатнім, і доводилось пристосовуватися до 
нової ситуації й пробувати інші підходи” .

Не маючи спеціальної освіти ні у сфері комп’ютерних технологій, ні в бізнесі 
й управлінні, Делл від початку своєї підприємницької діяльності просто виму
шений був зайнятися самоосвітою, часто виносити уроки з невдалих спроб. 
“Перше, що довелося засвоїти, — пише він, — це взаємозв’язок між кількістю 
невдач і засвоєних уроків: чим більше помилок я робив, тим більшому встигав 
навчитися. З цього погляду, моя освіта просувалася досить ефективно” .

До постійних пошуків змушував і стрімкий розвиток компанії, яка, на думку 
Делла, тривалий час залишалася досить ризикованим підприємством. Тому й на 
роботу наймали переважно людей різнобічних і ризикованих, але з хорошою 
професійною підготовкою. Так почала формуватися відповідна корпоративна
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культура компанії, яка суттєво впливатиме на її успіх. Ще одна її важлива ознака 
— несприйняття бюрократії, а отже, і критичне ставлення до усталених стерео
типів. За умов стрімкого розвитку компанії це сприяло виникненню серед спів
робітників почуття згуртованості й готовності до будь-якої роботи. Як зазначає 
Делл, вони “прагнули зробити так, щоб робота в “Dell” була не просто способом 
заробити гроші, але й приносила задоволення, була пригодою” .

У 1999 р. Делл напише: “ ...тоді у нас було почуття, що ми робимо щось особ
ливе, є частиною чогось нового й чудового” . Досить скоро це зрозуміли й спо
живачі, які отримали можливість купувати комп’ютери тієї конфігурації, яка 
була їм потрібна. Якщо інші компанії витрачали величезні кошти на досліджен
ня попиту, то “Dell” випускала комп’ютери відповідно до потреб споживача. Час 
і кошти економились і на оптовій ланці постачання, яка була просто зайвою в 
моделі “Dell” . Це позначилося на ціні товару. До того ж компанія постачала 
комп’ютери, вже підготовлені до роботи, й забезпечувала їх сервісне обслугову
вання, консультування клієнтів. Тим, хто не був задоволений якістю товару, га
рантувалося повернення коштів. При цьому “Dell” уважно стежила за передови
ми технологіями й дуже швидко брала їх на озброєння.

Вже на кінець 1986 р. компанія досягла обсягу продажу в 60 млн дол. Для по
шуку ідей щодо її подальшого розвитку Делл ініціював зустріч основних керів
ників компанії з провідними вченими, теоретиками і практиками комп’ютерної 
індустрії.

Визначена тоді мета — 1 млрд дол. продажу в 1992 р. — багатьом здавалася 
недосяжною. Делл думав по-іншому. “Завжди приємно, — писав він, — робити 
те, що інші вважають неможливим або навіть неймовірним. Не менш приємно 
досягнути чого-небудь цілком несподівано для інших” .

Вже 1987 р. компанія оголосила про приватне розміщення акцій. Навіть по
при осінній обвал фондової біржі вона залучила понад 20 млн дол. інвестицій
них коштів і в червні наступного року випустила акції у відкритий продаж. У 
результаті її ринкова вартість зросла до 85 млн дол. У кінці 1980-х — на початку 
1990-х обсяг її продажу збільшувався в середньому на 97 % у рік, а чистий при
буток — на 100 %. Компанія вийшла на європейські (першим у 1987 р. був від
критий офіс в Англії) й азійські (першим тут став відкритий в 1994 р. офіс в Япо
нії), латиноамериканські ринки.

На цьому шляху були й невдачі, які Делл називає уроками. Так, в 1989 р., на
рощуючи темпи виробництва, компанія, порушивши звичні для неї правила 
управління запасами й недооцінивши значення економічного прогнозування, 
вклала вільні кошти в надлишкові комплектуючі (на перспективу), ціни на які 
різко обвалилися. Того ж року “Dell” спробувала “переоцінити свої цінності” й 
нав’язати споживачам розроблену нею лінію товарів “Olympic” . Невдача цього 
проекту ще раз переконала Делла: “ В якій би галузі ви не працювали, постарай
тесь передбачити можливі проблеми якомога раніше й ліквідувати їх на ранній
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стадії. Залучайте своїх клієнтів до процесу розробки нових товарів. Вони є ва
шою фокус-групою. Від початку постарайтесь прислухатися до їхніх побажань” .

Після провалу проекту “Olympic” компанія не відмовилася від розробки но
вих технологій і рішень. Проте й вони були спрямовані на задоволення потреб 
споживачів. Від традиційного для комп’ютерної індустрії підходу — “потрібно 
створити пристрій, а покупець знайдеться” — “Dell” відмовилась. Від цього ли
ше виграла: випущені нею дискети й ноутбуки, сервери користувалися попитом. 
Омріяний мільярд став реальністю раніше наміченого терміну, а в 1992 р. обсяг 
продажу становив 2 млрд дол.

Наступний рік склався по-іншому. Швидке зростання компанії випередило 
розвиток її інфраструктури й системи управління. Почала знижуватись прибут
ковість.

Дехто говорив, що це тимчасові труднощі. Проте Делл вимагав відвертої роз
мови й відповіді на запитання “що трапилось?” . Аналіз ситуації змусив компа
нію більше уваги приділяти менеджменту, економічній і фінансовій грамотності 
його представників, запровадити стандарти обслуговування й жорсткий конт
роль прибутків і збитків. В основу був покладений точний економічний розраху
нок. Не відмовляючись-від експериментів і новаторства, інженери зосередилися 
на розробці найбільш перспективних зразків. Новим гаслом компанії стало: 
“Ліквідність, прибутковість і зростання” .

Як з ’ясувалось, щирість і відвертість мобілізувала не лише співробітників 
компанії, а й зберегла довіру до неї її споживачів. Водночас криза 1993 р. пере
конала Делла: “ інтуїція важлива для керівника, але не можна нехтувати факта
ми. Без ретельного аналізу емоційні рішення, особливо в складні моменти, не
минуче приведуть до краху” .

Делл завжди намагався оточувати себе талановитими людьми. У складні мо
менти він ніколи не відмовлявся від допомоги зовнішніх експертів. Саме за їхні
ми рекомендаціями в 1993 р. розпочав поділ компанії на частини, покладаючи 
відповідальність за ефективність їх діяльності на новопризначених керівників. 
Як з ’ясувалося, такий поділ не лише підвищив мотивацію співробітників, а й 
сприяв побудові клієнт-орієнтованої моделі організації.

“Успіх компанії має завжди визначатись її стратегією й ідеями, а керівники 
не повинні його стримувати, — вважав Делл. — Для того, щоб будь-яка компанія 
могла досягти успіху, важливо, щоб її вище керівництво правильно розподіляло 
сфери впливу. Керівникам необхідно зосередитись на досягненні організацією 
поставлених цілей, а не на тому, щоб прибрати всю владу до своїх рук. Концен
трація влади в одних руках не приносить вигоди акціонерам чи клієнтам, це до
сягається лише спільним прагненням до поставлених перед компанією цілей. 
Ви повинні поважати одне одного й радитися так часто, щоб ваші розбіжності з 
найбільш важливих питань, які стоять перед компанією, практично нівелюва
лись” .
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Саме так Делл працював з М. Толфером, який в 1994 р. був призначений за
ступником голови правління, та К. Роллінсом, який в 1997 р. став головою ком
панії. Так працювала й уся адміністративна команда, “яка володіла досвідом, 
розумом і була здатна швидко реагувати на зміни ситуації” . Оскільки ж ситуація 
змінювалась постійно, лише вміння команди швидко адаптуватися до нових ре
алій давало компанії конкурентні переваги.

Компетентність і досвід адміністративної команди дали змогу “Dell” запрова
дити перспективне збалансоване планування розвитку. За допомогою сторонньої 
фірми був розроблений процес поетапного обліку — чітке планування розробки й 
виведення на ринок нових товарів, сегментації ринку й структури компанії. “Ми, 
— зазначає Делл, — виявили, що спільна мова й ефективне співробітництво на 
шляху до спільних цілей реально сприяють поліпшенню організаційної структури 
компанії, а це у свою чергу є запорукою більш успішної роботи” .

Націлена на постійний пошук і постійні зміни команда однодумців “Dell” 
продовжувала дивувати клієнтів товарами, які виправдовували їхні сподівання 
щодо конфігурації, якості й ціни комп’ютерної техніки.

Переваги орієнтації “Dell” на клієнтів і “пряму модель” бізнесу стали ще 
більш очевидними після широкого запровадження в практику її роботи інтер- 
нет-технологій. Вони дали змогу компанії спілкуватися з клієнтами в режимі ре
ального часу, підвищити ефективність бізнесу. З 1996 до 1999 р. щорічний при
ріст прибутку корпорації становив 70 %, що дозволило не лише наздогнати ліде
ра ринку — корпорацію “Compaq” , а й вийти на перше місце в СІЛА з продажу 
комп’ютерів.

На думку Делла, компанія досягнула успіху тому, що зуміла зберегти дух пер
шовідкривачів. “Нелегко було зберегти характерний для “Dell” дух вільного під
приємництва в міру того, як наша компанія ставала все більшою (за числом 
співробітників) і все складнішою (за структурою). Нелегко було зберегти й ко
мандний дух, коли наші філії поширювались по всьому світу. Але моя мета за
вжди полягала в тому, щоб кожен в компанії відчував себе частиною чогось вели
чезного, особливо того, що набагато ширше за його власні горизонти” , — пише 
Делл.

Він переконаний, що найкращий спосіб “розвитку й підтримки здорової, 
конкурентоспроможної культури — це справжнє співробітництво з підлеглими, 
спільні цілі й спільна стратегія” .

Найважчим у вирішенні цього завдання є підбір талановитих співробітників, 
але Делл вважає його пріоритетним у діяльності компанії, яка стрімко розвива
ється. Наступне — цінності компанії, які він особисто й вище керівництво по
стійно роз’яснювали у відділеннях по всьому світу. Далі — чітке формування ці
лей та критеріїв успіху. Нарешті, наділення цілеспрямованих й упевнених у собі 
лідерів повноваженнями й ресурсами розвивати організацію у заданому напрям
ку, заохочення їхньої уяви й новаторських ідей.
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Набираючи співробітників, Делл керується гаслом: “Наймай на роки” . Для 
цього потрібно враховувати потенціал співробітників, їхню здатність зростати й 
розвиватися. Тим самим створюється перспектива і для них, і для компанії, 
оскільки зменшується дефіцит керівників за умов стрімкого зростання компанії. 
Як пише Делл, він завжди шукав людей, готових навчатися за будь-яких умов. 
“Оскільки нашим успіхом, — зазначає він, — ми багато в чому зобов’язані пара
доксальному мисленню, ми відбираємо людей, в яких інтелект поєднується з до
свідом, людей, які не бояться помилок, вважають зміни нормальним явищем і 
отримують задоволення від розгляду проблем та екстремальних ситуацій під не
звичним кутом зору для пошуку нестандартного рішення” .

Кожен співробітник компанії знає про перспективи кар’єрного зростання. 
Тому в обов’язки кожного входять пошук і підготовка свого наступника. У свою 
чергу, сегментуючи виробництво, Делл сегментує й керівництво компанії, нада
ючи її талановитим співробітникам можливість реалізації свого потенціалу. У 
1994 р. Делл “сегментував” власний пост голови компанії, делегувавши частину 
своїх функцій запрошеним з інших фірм досвідченим управлінцям: М. Толферу 
(“Motorola”), Р. Снайдеру (“Hewlett-Packard” ), Е. Харслешу, Дж. Медику 
(“Apple”). За принципом “розподілу робочих обов’язків” , який став одним з го
ловних у кадровій політиці “Dell” , вища посада в корпорації змінювалась також 
у 1997 та 1999 рр. Важливого значення він надає й підвищенню відповідальності 
співробітників всередині команди.

З метою підтримки створеної в “Dell” корпоративної культури її засновник 
багато часу віддає безпосередньому спілкуванню зі співробітниками різних рів
нів. Цього ж вимагає й від керівного складу компанії. Слухати лише себе він вва
жає найбільшою небезпекою. Тому відвідує збори, наради, фокус-групи і “моз
кові штурми” та навіть пікніки співробітників, спілкується з ними безпосеред
ньо на робочих місцях і за допомогою Інтернету. “Зв’язок із співробітниками 
(найціннішим капіталом компанії), — переконаний Делл, — спосіб підтримки 
здоров’я й сили вашого духу” .

Делл переконаний, що важливою якістю, якою мають володіти управлінці, є 
готовність відкрито обговорювати проблеми. Для нього важливо знати, що на
справді відбувається в компанії, і вирішувати проблеми спільно. Тому спілку
вання зі співробітниками для Делла — це ще й засіб досягнення швидкості у 
прийнятті правильних рішень та обмеження негативного впливу бюрократичної 
ієрархії. “Сенс не в тому, що можна обійтися без керівництва, — пише він, — але 
прямий зв’язок часто сприяє кращому розумінню реального стану справ, при
чому надзвичайно результативному” .

Відкритість і відвертість під час спілкування, постійне інформування співро
бітників компанії про її цілі, пріоритети, завдання, проблеми, успіхи, досягнен
ня сприяють розвитку командного духу й особистої відповідальності — якостей, 
які Делл вважає необхідними для збереження підприємницького духу.
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Одна зі складових успіху “Dell” — почуття особистої зацікавленості кожного 
співробітника в добросовісному виконанні обов’язків, відповідальності за ре
зультат і прагненні до спільного успіху. Воно забезпечується такою корпоратив
ною культурою, за якої кожен співробітник думає й діє з позицій власника, 
пов’язуючи найважливіші завдання компанії й власний інтерес та особистий 
внесок у досягнення спільних цілей.

Мотивація співробітників до найповнішого розкриття своїх талантів забез
печується не лише системою винагород. Важливе значення в цьому сенсі мали 
заходи з розвитку персоналу, його постійне навчання, поширення кращих ідей і 
практик підрозділів компанії. Співробітників спонукали нетрадиційно дивитись 
на підприємство, індустрію й покупців. Нетрадиційне вирішення проблем та
кож робилося надбанням усіх співробітників компанії. Це у свою чергу спонука
ло їх до пошуку нових ідей, надавало їм мужності йти на ризик. У компанії екс
перимент розглядався як джерело знань, навіть якщо він закінчувався невдало.

Делл завжди був переконаний, що зберегти конкурентоспроможність компа
нії можна лише, постійно піддаючи сумнівам все, що робиш. Тому й заохочував 
дискусії, в яких пропонувалися поліпшення діяльності компанії, свободу погля
дів, самостійність. Гординю ж вважав однією з найбільших небезпек, так само, 
як і спроби видати бажане за дійсне. Лише об’єктивний аналіз проблем, пере
конаний Делл, дає можливість оперативно їх вирішувати.

Йому вдалося створити в компанії таку корпоративну культуру, за якої кожен 
співробітник знав, що він рухає її вперед, а його власний успіх веде до спільного 
успіху. “Дайте співробітникам знання, — пише Делл, — дозвольте займатися 
тим, що в них найкраще виходить, виховайте в них почуття “власності” стосов
но компанії, і це принесе вам такий успіх, про який ви навіть не підозрювали” .

Такими ж принципами “Dell” керувалася також у своїх стосунках з поста
чальниками та клієнтами, розглядаючи їх як своїх партнерів по спільній роботі.

Аналізуючи успіх “Dell” , дослідники визначають надзвичайний вплив лідер
ських навичок і рис засновника компанії на її корпоративну культуру й систему 
управління. Попри те, що він так і не закінчив університет, всіх вражає його ро
зум і прагнення постійно вдосконалюватися, уміння інтуїтивно відчувати нова
торські ідеї й рішучість та наполегливість у їх втіленні. Від початку підприєм
ницької діїїльності він ставив амбітні цілі (тільки заснувавши власну компанію, 
мріяв, що вона перевершить IBM) і впевнено йшов шляхом їх досягнення, ви
являючи надзвичайну творчість та енергійність.

Уміння надихати співробітників образами майбутнього, пояснювати й пере
конувати поєднується в нього з розсудливістю й чітким стратегічним та опера
тивним плануванням і контролем, а професійна технічна й управлінська компе
тентність — з об’єктивною самооцінкою й емоційною стабільністю. Він уміє 
слухати не лише себе, а й інших, здатний визнати власну неправоту й брати на
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себе відповідальність за помилки, які не зупиняють його прагнення постійно 
розвиватися, навіть якщо для цього потрібно ризикувати.

Сам Делл серед причин свого карколомного успіху в бізнесі на перше місце 
поставив постійний аналіз ситуації у сфері професійної діяльності з тим, щоб 
максимально використати її можливості для досягнення успіху. “Я, — пише він, 
— постійно коригую свій підхід і спосіб ведення справи на основі всіх фактів і 
можливостей, що я бачу” . При цьому він не розділяє свого власного життя й 
бізнес, якому себе присвятив. Тому життєвий успіх для нього — це успіх у його 
бізнесі. “Я роблю не тільки те, що мені подобається робити. Мені подобається 
робити речі, які постійно приводять до успіху” , — каже він.

Делл переконаний, що це можливо лише тоді, коли людина займається своєю 
улюбленою справою, живе відповідно до свого покликання, діє, керуючись 
власними інтересами, баченням сенсу життя, а не виконує чиюсь волю. “Насам
перед, — наголошує він, — не починайте бізнес тільки тому, що всі інші роблять 
це або щось подібне, що це спосіб заробити багато грошей. Починайте бізнес 
тому, що ви знайшли те, що ви любите робити, що є вашою пристрастю. Почи
найте бізнес тому, що ви знайшли щось унікальне, що ви можете зробити краще, 
ніж будь-хто інший. Починайте бізнес тому, що ви дійсно хочете зробити вели
кий внесок для суспільства впродовж тривалого періоду” . І лише команда спів
робітників, які поділяють ці цінності, на думку Делла, може досягнути визна
чних успіхів.

Лідер і його команда повинні бути постійно спрямовані на інновації. “Щоб 
створити справжній прорив, — пише він, — ви повинні робити те, що ніколи не 
було зроблено раніше, або ви повинні зробити це значно краще, ніж було зроб
лено раніше” .

“ Інвестиції в людей завжди скуповуються” — ще один секрет успіху від Дел
ла. Ефективність цього принципу, зазначає він, стає особливо очевидною в 
скрутні періоди розвитку компанії, коли її доля найбільше залежить від співро
бітників, їхньої відданості, згуртованості, креативності й рішучості. Ось чому 
Делл проти концентрації всієї повноти управлінських повноважень в одних ру
ках і більш схильний не контролювати все і всіх, а визначати рамки й принципи 
їхньої діяльності. “Одна людина не може впоратися з усім. Секрет в тому, щоб 
оточити себе співробітниками, які розумніші, ніж ви самі. Ці розумні люди ки
нуть виклик організації та змусять її думати по-іншому” , — у правильності цього 
принципу Делл переконувався неодноразово, так само, як і в справедливості 
двох інших, які він називає серед головних: “секрет полягає в тому, щоб вчитися 
на своїх помилках, помістіть їх позаду вас і рухайтеся далі” ; “безперервне на
вчання є також важливим” .

І ще один принцип, про який Делл рідко говорить, але який цінує дуже висо
ко — це баланс між роботою й життям, яке вирує наволоко неї. На думку Делла, 
він має “вирішальне значення і гарантує, що ми будемо працювати в оптималь-
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йому режимі” . Для того, щоб не стати жертвою “управлінського стресу” , який 
постійно переслідує управлінців за умов нестабільності, не допустити “вигорян
ня” , лідер повинен мати високий “коефіцієнт щастя” . “Для мене, — пише Делл, 
— це означає, що я повинен мати час на спілкування з моєю родиною, я повинен 
мати час, щоб тренуватися, я повинен мати час, щоб спати, я повинен бути в 
змозі забрати своїх дітей зі школи” . Справді, Делл любить проводити час зі своєю 
дружиною Сьюзі, з якою одружився 28 жовтня 1989 р., та чотирма дітьми у своє
му будинку в Остіні (штат Техас), під час подорожей, екскурсій. Він регулярно 
займається спортом, багато читає. Як пояснює сам Делл, однією з причин “сег
ментації” його директорської посади в компанії було прагнення більше часу 
проводити з сім’єю.

Дослідники успіху Делла одностайні у визнанні його видатним бізнес-ліде- 
ром сучасності. Коли ж мова заходить про тип лідерства, який він сповідує, стиль 
лідерства, який можна визначити як головний у його діяльності, виникають різ
ні думки. Не маючи на початку підприємницької діяльності управлінського до
свіду, Делл керувався переважно власним баченням бізнесу і його перспектив, 
був досить автократичним у прийнятті рішень. Попри це, він був досить со
ром’язливою людиною, любив проводити вільний час з інженерами. Ті вважали 
його “симпатичним молодим чоловіком, який не поспішав відкриватися незна
йомим людям” .

З роками він опанував ораторське мистецтво, а впевненість у своєму баченні 
набула ознак харизми. Саме ясність мети й сфокусованість на ній, сильне по
чуття новаторства співробітники вважали головними перевагами Делла. Вони 
відзначають його відповідальність і наполегливість, збалансованість між робо
тою й особистим життям, унікальність філософії ведення бізнесу та стосунків з 
підлеглими, які відчувають себе частиною команди.

Делл прагне пристосувати свій стиль управління до ситуації, проте він здій
снює більший вплив на людей, ніж метод прийняття ним рішень. Відтак люди, 
які працюють з ним, відчувають приязнь до нього, повагу й любов.

Невипадково діяльність талановитого підприємця й лідера набула широкого 
визнання. У 1989 р. журнал “Ink” присвоїв йому звання “Підприємець року” , в 
1993 р. “PC Magazine” — “Людина року” , а “Financial World” — “Голова ради 
директорів року” , в 1996 р. — журнал “Upside Magazine” — “Кращий голова ради 
директорів” . В 1997 р. “Business Week” включив його до списку “25 кращих ме
неджерів року” , а Т.Д. Неффа і Д.М. Сітріна — до списку 60 кращих бізнес-ліде- 
рів СІЛА. Він нагороджений золотою премією “Wallstreet Transcript” . В 1992 р. у 
віці 27 років він став наймолодшим директором компанії, яка входила до списку 
500 кращих корпорацій за версією журналу “Fortune” .

Позитивною динамікою було означене й зростання особистих статків Делла. 
У 2012 р. за версією журналу “Forbes” він посів 41-ше місце серед найбагат- 
ших людей світу. Статки Делла на той час оцінювалися в 15,9 млрд дол. США. В
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1998 р. він заснував компанію “Dell NSD Caprtal LP” , якій доручив управляти 
активами своєї сім’ї у сфері інвестицій, нерухомості, цінних паперів. В 1999 р. 
разом з дружиною Делл заснував благодійний фонд, який лише Техаському уні
верситету виділив понад 65 млн доларів на реалізацію проектів у сфері медичних 
досліджень, охорони здоров’я й здорового способу життя, на будівництво уні
верситетського центру інформатики в Остіні. Загалом фонд має в управлінні по
над 466 млн дол.

Делл не припиняє благодійну діяльність, попри те, що останні роки були не 
кращими в історії заснованої ним компанії. Справа в тому, що у 2004 р., вивівши 
“Dell Computer Corporation” у світові лідери з виробництва й реалізації комп’ю
терної техніки, Делл пішов з посади її виконавчого директора, призначивши на 
своє місце Кевіна Роллінза.

Досить скоро з ’ясувалося, що це було не краще рішення. Роллінз емоційно 
дистанціювався від колективу. Компанія почала втрачати дух співробітництва і 
взаємної відповідальності. Декілька партій комп’ютерів, випущених “Dell” , ви
явились неякісними, погіршилось обслуговування клієнтів, що позначилось на 
фінансових результатах компанії. Приховуючи зменшення фінансових показни
ків від акціонерів, її менеджмент вдався до фальшування фінансових звітів. Зви
чайно, це не зупинило процес зменшення продажу від “Dell” .

На початку 2007 р. Майкл Делл змушений був повернутись на посаду гене
рального директора компанії. Він показав себе трансформаційним лідером, 
здатним власного харизмою й упевненістю у власному баченні майбутнього по
вести за собою співробітників. Саме до них він і звернувся насамперед, запропо
нувавши відверту розмову про причини невдач, хибні практики чи наслідки у 
комунікаціях між менеджментом та іншими співробітниками. Делл підкреслено 
демонстрував, що він слухає всіх і прислухається до всіх. Прийняття найважли
віших рішень передав до нового складу правління, наголошуючи на необхіднос
ті командної роботи на принципах співробітництва, а не адміністрування.

Делл сміливо пішов на диверсифікацію виробництва, не зупинився навіть пе
ред тим, щоб частину потужностей компанії переорієнтувати на роботу “на склад” 
з майбутньою реалізацією продукції через торговельні мережі, були закриті фінан
сово неефективні підрозділи, частину персоналу довелося скоротити.

Довіра людей до Делла ґрунтувалася на їхній впевненості у ньому. Його слова 
не розходились із справами, а його дії відповідали очікуванням людей, якими він 
керував і для яких працювала компанія. Відчуваючи відповідальність перед спо
живачами, Делл відкликав неякісні комп’ютери. Він розділив відповідальність 
за допущені неточності у фінансових звітах: у 2010 р. компанії! виплатила 100 млн 
дол. штрафних санкцій. У зв’язку з цим особисто Делл виплатив 4 млн дол. 
штрафних санкцій.

Делл пішов іще далі — в лютому 2013 р. він оголосив про свої наміри знову 
зробити компанію приватною. Масштаби й структура компанії, на думку Делла, 
не відповідають статусу публічної. Для оптимізації бізнесу їй необхідно витрати -
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ти значні кошти на поглинання, інвестиції в розробку нових технологій, персо
нальних комп’ютерів і планшетів. Персонал Делла готовий навіть відмовитися 
від традиційної бізнес-моделі — виготовлення комп’ютерів на замовлення. Лі
дер усвідомлює, що в найближчій перспективі це призведе до зменшення при
бутковості й негативної динаміки курсу акцій, що може не сподобатися інвесто
рам. Відтак акціонери можуть заважати реформам, в ефективності яких Делл 
упевнений. Вкотре він готовий відкрити “нову захопливу сторінку для “Dell” , 
клієнтів та членів команди” .

Питання для обговорення

1. Які особисті риси Майкла Делла мали найважливіше значення для успіш
ного старту його бізнесу?

2. Наскільки важливим для розвитку компанії “Dell” було бачення її засно
вника?

3. На яких принципах Делл будував корпоративну культуру своєї компанії?
4. Якому стилю лідерства віддавав перевагу Делл?
5. Чи залишалось лідерство Делла незмінним?
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Стів ДЖОБС

Загальновизнаний лідер у  с в і т і  високих інф ор
м ац ій ни х т а  телек ом ун ікац ій н и х  техн ологій . 
К ращ ий  виконавчий д и р ек то р  д есяти р іч ч я  н ай 
більш п р и б у тк о в о ї в  2 0 1 0 р.технологічної к ом п ан ії
“A p p le” .

Дякуючи цій людині, весь світ дізнався, що таке справжні персональні 
комп’ютери — для кожного. Не лише для професіоналів, але і для звичайних 
користувачів. Дякуючи йому, на світ з’явився легендарний iPod, комунікатор 
iPhone, зовсім змінивши уявлення про мобільну індустрію. Комп’ютерна аніма
ція (мультики, які полюбили глядачі у всьому світі) теж багато в чому своєю по
явою завдячує йому. Стів Джобс — не просто легендарна фігура у світовому су
часному бізнесі, але ще й засновник компанії, з якою міцно пов’язані такі по
няття, як новаторство, високі технології, зручність і престиж.

Світ інформаційних технологій, що почав обростати консервативними тра
диціями, йому вдалося підірвати новими ідеями та підходами. Він зміг довести 
сотням мільйонів користувачів, що продукція “Apple” — це саме те, що їм по
трібно. Більше того, він зумів закохати користувачів у продукцію своєї компанії, 
зробити їх “євангелістами” , як він називав прихильників компанії “Apple” та 
власних поглядів на те, яким має бути світ інформаційних технологій.

Стів Джобс народився в Сан-Франциско 24 лютого 1955 р. Не можна сказа
ти, що він був бажаною дитиною. Через тиждень після народження його неза
міжня мати — аспірантка Джоанна Шибл — віддала дитину на усиновлення. 
Батьком був сирієць Абдулфаттах Джандалі. Відмовившись від дитини, Джоана 
Шибл, тим не менше, поставила умову: усиновлення лише батьками, які змо
жуть дати дитині вищу освіту. Прийомними батьками дитини стали Пол та Кла-
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ра Джобс з Маунтін-В’ю, штат Каліфорнія. Саме вони назвали його Стівен Пол 
Джобс. Клара працювала в бухгалтерській фірмі, а Пол Джобс був механіком у 
компанії, що виробляла лазерні установки. Стів Джобс згадує, що його батько 
був технічно обдарованою людиною, “майстром на всі руки” . З батьком Стів був 
у дуже близьких стосунках. Коли Стіва Джобса запитали, що б він хотів насампе
ред передати своїм дітям, він відповів: “Просто намагатися бути їм таким хоро
шим батьком, яким мій батько був для мене. Я думаю про це кожен божий день” . 
Незважаючи на відсутність біологічної спорідненості, Стів Джобс завжди вва
жав, що його єдиними батьками були Пол і Клара Джобс. Він різко заперечував 
проти того, щоб їх називали прийомними батьками: “Моїми батьками були 
вони” .

Навчання в школі Стіву давалося нелегко. Можливо, тому, що читати мама 
навчила його ще до школи і на уроках він просто нудьгував. Коли Стіву Джобсу 
виповнилось 12 років, з дитячої примхи і не без раннього вияву підліткового на
хабства він подзвонив Вільяму Х ’юлетту, тодішньому президентові компанії 
“Hewlett-Packard” (HP), на його домашній телефонний номер. Тоді Джобс зби
рав якийсь електроприлад, і йому потрібні були деякі деталі. Х ’юлетт прогово
рив із Джобсом 20 хвилин, погодився вислати необхідні деталі й запропонував 
йому літню роботу в “Hewlett-Packard” , компанії, в стінах якої зароджувалася 
вся індустрія Силіконової долини. Саме працюючи в “Hewlett-Packard” , Стів 
Джобс зустрівся з людиною, знайомство з якою багато в чому визначило його 
подальшу долю — Стівеном Возняком, батьки якого були вихідцями з України. 
Той влаштувався на роботу в “Hewlett-Packard” , кинувши заняття в Каліфорній
ському університеті Берклі. Робота в компанії була значно цікавішою, зважаючи 
на його пристрасне захоплення радіотехнікою.

У 1972 р. Стів Джобс закінчив школу і вступив до коледжу Рід у Портленді, 
штат Орегон, але після першого ж семестру покинув навчання. Стів Джобс так 
пояснює своє рішення: “Я наївно вибрав коледж, який був майже таким же до
рогим, як і Стенфорд, і всі заощадження моїх батьків ішли на оплату навчання в 
коледжі. Через шість місяців я не побачив у цьому сенсу. Я зовсім не знав, що я 
збираюся робити зі своїм життям, і не розумів, як коледж допоможе мені усвідо
мити це. Я був тоді наляканий” . Кинувши навчання, Джобс сконцентрувався на 
тому, що було йому справді цікаво. Проте залишатися вільним студентом в уні
верситеті було нелегко. “Не все було так романтично, — згадує Джобс. — У мене 
не було кімнати в гуртожитку, тому мені доводилося спати на підлозі в кімнатах 
друзів. Я здавав пляшки від коли по п’ять центів за штуку, щоб купити собі їжу, 
та щонеділі ввечері ходив за сім миль через усе місто, щоб один раз на тиждень 
нормально поїсти в храмі кришнаїтів” .

Разом із Возняком Джобс прийшов у комп’ютерний клуб Хоумбрю в Пало- 
Альто, який на ту пору об’єднував багатьох молодих людей, котрі жваво цікави
лися комп’ютерами та електронікою. Клуб багато чого дав майбутнім засновни-
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кам “Apple” . Зокрема, завдяки клубу вони почали своє “співробітництво” з теле
фонним гігантом AT&T (Т).

Безсумнівно, що Возняк зіграв важливу роль у житті свого друга — без цього 
інженерного генія не було б ні “Apple” , ні тріумфу Стіва Джобса, що урочисто 
представляв нові продукти компанії.

Стіву Джобсу було всього 20 років, коли він побачив комп’ютер, який Возняк 
зібрав для власного користування. Думка мати в себе персональний комп’ютер 
вразила Джобса, і він переконав Возняка зайнятися створенням комп’ютерів 
для продажу. Спочатку обидва планували зайнятися лише виготовленням дру
кованих схем — основи обчислювальної машини, але зрештою прийшли 
до складання готових комп’ютерів. На початку 1976 р. Джобс попросив стати 
їхнім компаньйоном кресляра Рональда Вейна, з яким він разом колись працю
вав в “Atari” . Джобс, Возняк і Вейн 1 квітня 1976 р. заснували компанію “Apple 
Computer Со” . Незабаром вони також отримали перше велике замовлення від 
місцевого магазину електроніки — 50 штук. Однак у молодої компанії тоді не 
було грошей, щоб закупити деталі для збирання такої великої кількості 
комп’ютерів. Тоді Стів Джобс переконав постачальників деталей надати матері
али в кредит на ЗО днів. Отримавши деталі, Джобс, Возняк і Вейн збирали маши
ни вечорами, і вже через 10 днів поставили магазину всю партію. Перший 
комп’ютер компанії називався “Apple І” . У магазині, що замовив ці машини, він 
продавався за ціною 666,66 доларів, бо Возняку подобалися числа з однакових 
цифр.

Вже восени того ж року Возняк завершив роботу над прототипом — 
“Apple II” , який став першим масовим персональним комп’ютером у світі. У 
нього був пластиковий корпус, пристрій для читання дискет і підтримка кольо
рової графіки. Для забезпечення успішного продажу комп’ютера Джобс розпо
чав рекламну кампанію та ініціював розробку красивої стандартної упаковки 
комп’ютера, на якій було добре видно новий логотип компанії — веселкове над
кушене яблуко. За задумом Джобса, кольори веселки мають підкреслювати той 
факт, що “Apple II” здатний підтримувати кольорову графіку. З моменту виходу 
модельного ряду “Apple II” було продано більш як 5 млн комп’ютерів, для яких 
програмісти створили близько 16 тис. додатків. У кінці 1980 р. “Apple” провела 
успішне первинне розміщення акцій, в результаті чого Стів Джобс у 25 років 
став мільйонером.

В 1986 р. Стів Джобс змушений був піти зі створеної ним компанії. Він купує 
студію за 5 млн, яка згодом буде носити назву “Ріхаг” і випускатиме мультиплі
каційні фільми з використанням сучасних технологій. У 2006 р. Джобс продає 
“Ріхаг” вже за 7,5 млн, залишаючись членом ради директорів та акціонером, що 
володіє 7 % акцій.

Повернення Стіва Джобса в компанію “Apple” відбулося 1996 р., коли засно
вана Джобсом компанія вирішила придбати “NeXT” . Джобс увійшов до ради
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директорів компанії і став тимчасовим керуючим “Apple” , що переживала в той 
момент серйозну кризу. У 2000 р. з назви посади Джобса зникло слово “тимчасо
вий” , а сам засновник “Apple” потрапив у Книгу рекордів Гіннеса як виконав
чий директор із найскромнішою зарплатою в світі (за офіційними документами, 
зарплата Джобса на той момент становила 1 долар на рік; згодом подібну схему 
зарплати стали використовувати інші корпоративні керівники).

У 2001 р. Стів Джобс представив перший плеєр iPod. Цей пристрій здійснив 
революцію у своєму сегменті та став найпопулярнішим у світі. Через кілька років 
продаж iPod став основним джерелом доходу компанії. Революційною за своєю 
суттю була презентація нового телефону від “Apple” — iPhone. Саме цей комуні- 
катор зробив революцію в галузі засобів мобільного зв’язку. Його подальші варі
анти тільки посилювали позиції лідерства в цьому сегменті. 2008 р. Стів проде
монстрував найтонший ноутбук у світі — “MacBook Air” .

Звісно, особа Стіва Джобса викликає як захоплення, так і несприйняття його 
опонентами. Але очевидним залишається факт ефективності його управлінсько
го генія. У чому ж його секрет?

На думку Б.Г. Литвака, один із принципів, яких дотримувався Стів Джобс: 
“головне — лю би ти  справу, якою  зай м аєш ся ” . Сам Джобс із цього приводу писав: 
“Я переконаний: єдине, що давало мені можливість просуватися вперед, було те, 
що я любив свою справу... Робота займає величезну частину вашого життя, і єди
ний спосіб бути по-справжньому задоволеним нею — робити те, що, на ваш по
гляд, є великою справою. І єдиний спосіб робити великі справи — це любити те, 
чим ви займаєтесь” .

Це один із ключових факторів успіху Стіва Джобса: займатися тим, чим би 
займався і безоплатно, і навіть в останній день життя. Як сказав Стівен Возняк, 
“коли ви займаєтесь тим, що любите, ви робите це, не турбуючись про гроші” .

Кажучи про отримання вагомого результату в будь-якій справі, насамперед 
важливо правильно ви значи ти  м е т у  і використовувати процес еф екти вн ого  у п р ав
ління, що дасть змогу забезпечити її досягнення. Будь-яке управління здійсню
ється в рамках управлінського циклу, в який включені основні етапи, від отри
мання інформації та аналізу ситуації, що склалася і передує виникненню ідеї, до 
її реалізації.

У Стіва Джобса на основі інформації про стан у галузі інформаційних техно
логій і сформувалось бачення шляхів її розвитку, з’явились ідеї створення персо
нального комп’ютера та розуміння місії діяльності майбутньої корпорації 
“Apple” . Суть її: “ввести комп’ютери у сферу діяльності середньостатистичної 
людини, зробити так, щоб люди змогли дозволити собі мати комп’ютери і роби
ти за допомогою них різні речі” .

Діяльність будь-якого управлінця — це реалізація можливостей, що відкри
ваються, і попередження загроз, які неминуче виникають. Стиль управлінця, на 
думку Б.Г. Литвака, — співвідношення реалізованих можливостей (наступаль-
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ний) і попередження загроз (оборонний). Стиль управління Стіва Джобса — на
ступальний. Високоякісні продукти, створені компанією “Apple” , знайшли по
пит серед широкого кола споживачів. Це був результат віднайдених Стівом ідей, 
що відкривали нові можливості.

Вміння розбиратися в людях і розуміння, що надійність та налаштованість на 
співробітництво не менш важливі, ніж професійні дані, особливо якщо йдеться 
про того, хто наділений владними повноваженнями, приходить з роками. До
вгих одинадцять років довелося провести Джобсу за межами створеної ним кор
порації.

Зміна сфер діяльності, досвід, набутий під час управління корпораціями 
“Apple” та “Ріхаг” , його колосальний творчий потенціал дали змогу Стіву Джоб
су суттєво підвищити рівень управлінського професіоналізму знайти принципо
во нові рішення управлінських проблем. Про це красномовно свідчать результа
ти його наступної діяльності.

Повернувшись у 1997 р. в “Apple” , яка в цей час перебувала на межі банкрут
ства, він більше не допускає фатальних помилок. Він не просто посилює власні 
позиції, адже спочатку до його посади додавалось “тимчасовий виконувач 
обов’язків” , а корінним чином змінює стан справ у корпорації. Корпорація- 
“невдаха” перетворюється у світового лідера своєї галузі.

Перший етап управлінського циклу — це розробка прогнозу. В 1977 р. корпо
рація “Apple” розробила меморандум на 38 сторінках. У цьому документі про
гнозувався розвиток подій, які можуть бути наслідком створення персонального 
комп’ютера для масового споживача. По суті, цим документом було покладено 
початок комп’ютерній революції, котра за своїм значенням і впливом на розви
ток людства не поступається виходу людини в космічний простір.

Значною мірою сценарій розвитку майбутнього, в який серйозно ніхто не ві
рив, крім Стіва Джобса, Стіва Возняка і невеликої групи їх однодумців, вдалося 
реалізувати, дякуючи о р ієн тац ії на м асового сп ож ивача. Сам Стів Джобс із цього 
приводу говорив: “Ми збиралися дати комп’ютери в руки звичайних людей, і ми 
перевершили наші найсміливіші мрії” .

Ролі двох Стівів у створенні комп’ютерів суттєво відрізнялися. Возняк був 
генієм у комп’ютерній апаратурі, він вирішував інженерні питання. Джобс розу
мів “усе в комплексі” : дизайн, реклама. Це був, певно, найуспішніший проект 
того часу.

Джобс розум ів значення т о г о , що х о т ів  зд ійснити. Його думки та ідеї ставали 
думками та ідеями його команди, надавали крила. Він вважав, що не можна “до
сягти успіху в створенні чогось справді цінного, якщо ви не можете н ад и хати  
інших наслідувати вашу ідею” . Стів Джобс володів неперевершеною здатністю 
об’єднувати людей для досягнення спільної мети, малюючи перед ними надзви
чайно дивовижно привабливу космічну перспективу. Одне з улюблених твер
джень Джобса: “Ми зробимо це таким важливим, що залишимо слід у Всесвіті” .
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Стів Джобс зумів створити команду найблискучіших сп ец іал істів , якій вдало
ся реалізувати те, чого не змогли розгледіти керівники “Xerox” . Коли з’ясувалось, 
що “Macintosh” занадто довго завантажується при першому підключенні, моти
вуючи співробітника, яким цим займався, він говорив: “Знаєш, скільки людей 
куплять цю машину? Мільйони. Мівляєш, якщо ти прискориш завантаження на 
5 секунд... Це час 50 життів. Якщо ти зекономиш ці 5 секунд, ти врятуєш 50 жит
тів” . Очевидно, його слова виявились дієвими, оскільки комп’ютери, справді, 
почали завантажуватися швидше.

Діяльність корпорації має починатись і закінчуватись інноваціями.
Розробка інновацій в “Apple” була поставлена на потік. Це постійно діючий 

процес, від якого залежить лідерство в бізнесі.
Будь-яка інновація починається з ідеї, за якою, якщо вона сприйнята керів

ництвом, — доволі тривалий час реалізації. Кармін Галло у своїй книзі про Стіва 
Джобса приводить критерії, котрим має відповідати ідея, щоб її можна було реа
лізувати: “ К о н к р е т н і с т ь .Формулювання ідеї має бути таким, щоб було зрозумі
ло, в чому її суть. Ніяких розпливчатих виразів.

Л аконічн ість. Пояснення має охоплювати не більше ніж 10 слів.
П огод ж ен ість . Її треба повідомляти якомога більшому колу людей, заручаю

чись їхньою підтримкою для реалізації” .
Отже, сьогоднішнє лідерство “Apple” у сфері інформаційних технологій не 

випадковість. Правильно обрана стратегія та ефективне стратегічне управління 
дали змогу не просто сконцентрувати зусилля корпорації на досягненні визна
чених цілей, але навіть обійти найближчих конкурентів. “Стів Джобс прекрасно 
розумів, що перебував на магістральному напрямі розвитку інформаційних тех
нологій. Перед корпорацією ставились цілі, генерувались ідеї, здатні забезпечи
ти розвиток, розроблялись та реалізовувалися стратегії розвитку, приймалися 
стратегічні плани, організовувалась їх реалізація, тобто забезпечувалось ефек
тивне здійснення основних етапів управлінського циклу” , — наголошує Борис 
Литвак.

Аналітики стверджують, що корпорація “Apple” була єдиною командою, 
очолюваною лідером, усі зусилля якої спрямовувались на досягнення визначе
них ним цілей. Далеко не завжди в бізнесі виявляється ефективним демократич
ний стиль лідерства. “Apple” мав сильного лідера. Стів Джобс володів правиль
ним баченням стратегічного розвитку, вмів приймати й реалізовувати ефективні 
стратегічні рішення. Лідер-переможець приводив корпорацію до перемоги.

Сьогодні дослідники стверджують, що все почалося з головного принципу 
“Apple” , який колись був запропонований Стівом Джобсом у рекламному роли
ку під назвою: “Д ум ай  ін акш е”. Діяльність Стіва Джобса — підтвердження цього 
принципу.

Ще однією сильною складовою особистості Стіва Джобса було не лише вмін
ня самому генерувати принципово нові ідеї, але й вишукувати їх скрізь, навіть у
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своїх конкурентів: у “Microsoft” , “Xerox” , “ IBM” . Вони мали виграшні ідеї, які в 
буквальному сенсі перехоплювались корпорацією “Apple” і забезпечували їй ви
граш на магістральному напрямі розвитку комп’ютерного бізнесу.

Джобс тримав планку якості в корпорації на дуже високому рівні. “Д оскон а
л іс т ь  — це н орм а”, а тому якість продукції “Apple” він досліджує на собі, щоб 
користувачу було зручно, просто і комфортно. Він, як ніхто інший, відчував ін
тереси користувача.

Аналізуючи діяльність Стіва Джобса і створеної ним корпорації “Apple” , ми 
починаємо глибше розуміти природу такого управлінського явища, як

Після того, як з ’явилась світ його біографія, написана Волтером Айзексо
ном, величезна кількість читачів намагалася віднайти в ній уроки для керівни
ків. Але чомусь одні підприємці бачили лише недоліки характеру Джобса. На 
думку інших, геніальність Джобса в тому, що сама його особистість визначила 
стиль ведення бізнесу. Він діяв так, начебто стандартні правила на нього не по
ширюються. Властиві йому в повсякденному житті пристрасть, енергія, емоцій
ність переносилися на продукти, які створювала компанія. Його нетерплячість, 
іноді грубість та різкість мови, власне, були витоком його прагнення до доскона
л о ст і.

Коли автор біографії поставив йому питання, що він вважає своїм най
головнішим витвором, розраховуючи почути у відповідь: “Macintosh” або 
iPod, Джобс відповів: компанія “Apple” . Створити фірму, яка здатна функціону
вати так довго, було складніше й водночас важливіше, ніж придумати будь-який 
продукт. Як він це зробив? Головними складовими його успіху Айзексон називає 
такі.

•  Ф окусуйтеся. Повернувшись у 1997 р. в “Apple” , він заявив команді: “Наше 
завдання — зосередитися на чотирьох найважливіших продуктах. Від усіх інших 
треба відмовитися” . Присутні приголомшливо мовчали, але так Джобс врятував 
компанію від краху. “Вирішити, чого не треба робити, так само важливо, як і те, 
що треба робити. Це правило діє як для всієї компанії в цілому, так і для окремих 
її продуктів. У кінці життя він дав таку пораду Ларрі Пейджу, котрий повертався 
до управління в Google: “Вибери п’ять основних продуктів і позбався від усіх 
інших” . Йому була властива зосередженість, яку він відшліфовував, практикую
чи дзен-будцизм. Він безжально ігнорував усе, що відволікало від найголовні
шого.

•  Спрощ уйте. Концентруйтеся на суті речей і прибирайте все непотрібне. 
“Простота — це найскладніше” , — наголошував перший рекламний буклет 
“Apple” . Простота не відміняє складність, а перемагає її. Щоб зробити щось про
сте, треба як слід попрацювати. Джобс прагнув, щоб машина підкорялась корис
тувачеві, а не страшила його. Справа не в мінімалістському стилі, а в усуненні 
безладу.
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® В ід п овід ай те  з а  все. Джобс і компанія “Apple” придумали для користувача 
все — від початку до кінця. Екосистема “Apple” може подарувати таке натхненне 
відчуття, як і прогулянки серед саду каміння у Кіото, які дуже любив Джобс. 
Його творцям теж не приходило в голову збирати ідеї (або квіти) будь-де. На ві
втар відвертості не можна приносити якість. Іноді непогано бути в жорстких 
рамках.

® П р о д у к т  важ ливіш ий з а  прибуток. “Я всією душею прагнув побудувати жи
ву компанію, де люди мотивовані на створення прекрасних речей, — пояснював 
Джобс, — все інше — другорядне. Звісно, непогано, що справа принесла прибу
ток, саме це і дало можливість ці прекрасні речі створювати. Але рушійною си
лою були продукти. Скаллі ж поміняв пріоритети місцями, і метою стало зароб
ляння грошей (мова про звільнення Джобса з компанії: “коли у фірмі гору беруть 
“продавці” , розробників відсувають і багато хто з них просто втрачає зацікавле
ність” ). Різниця тонка, але в результаті визначається все.

•  Н е бу д ьте  рабам и  фокус-групи. Згадаймо крилатий вираз Стіва Джобса: 
“Люди не знають, чого хочуть, поки ми їм не покажемо” . Щоб відгадати ще не 
сформовані бажання клієнтів, потрібна неабияка інтуїція. “Наше завдання — 
читати те, що ще не написано” . “Інтуїція — дуже сильна штука, я думаю навіть 
сильніша за інтелект” , — зазначав Стів Джобс. “Ми зробили iPod 1 для себе, — 
говорив він, — а коли ви робите щось для себе, для кращого друга, для близьких, 
ви не зупинитеся на півдорозі” .

•  Зм ін ю й те реальн ість . Відому звичку Стіва Джобса ставити перед людьми 
невирішувані завдання назвали “полем викривлення” (з епізоду “Зіркового 
шляху” , де інопланетяни за допомогою виключно інтелектуального впливу ство
рюють переконливу альтернативну реальність).

Вище був наведений приклад, де інженер на прохання Стіва Джобса приско
рив завантаження комп’ютера, “врятувавши” таким чином, за висловом Джобса 
«-кількість життів. “Ми робили неможливе, тому що розуміли, що це — не мож
ливо” , — сказав якось один зі співробітників, що працював у першій команді 
розробників Мас.

• Impute. Де слово важко перекласти з англійської, щоб знайти точну відпо
відність: створювати приємне враження вишуканим зовнішнім виглядом; зу
стрічають за одягом. Стів Джобс був переконаний, що люди складають думку 
про продукт чи компанію з огляду на те, як вони представлені або упаковані. 
Тому величезну увагу він приділяв дизайну.

•  Д о ся гай те  досконалості. Головним в iPhone мав бути дисплей, але, за по
передньою версією дизайну, корпус відходив на задній план і перетягував увагу 
на себе. Телефон виглядав занадто чоловічим і функціональним. “Хлопці, ви по
клали останні дев’ять місяців свого життя на цей дизайн, але ми його будемо 
змінювати, — оголосив Джобс команді Айва. — Всі ми будемо працювати уночі і 
у вихідні, або, якщо хочете, ми роздамо зброю і ви пристрелите нас прямо за-
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раз” . Всі, не упираючись, погодились. “Це була моя хвилина гордості в “Apple” , 
— згадував Джобс.

•  П р ац ю й те  т іл ьк и  з  кращими. Джобс був нетерплячим, вимогливим і жор
стким. Але не треба забувати, тцо грубість і жорсткість поєднувалася у ньому з 
умінням мотивувати людей. Він надихав співробітників непереборним бажан
ням створювати революційні продукти, вселяючи в них упевненість, що вони 
зможуть створити неможливе, адже судять за результатами. У Джобса була міцна 
сім’я, такою ж була і його компанія: кращі співробітники працювали з ним до
вше, ніж у звичайних компаніях, якими керують добріші, м’якші люди. “За своє 
життя я навчився тому, що, якщо в тебе справді хороші співробітники, їх не тре
ба розпещувати, — сказав якось Джобс. — Очікуючи від них великих справ, ти 
можеш дійсно надихати їх ці великі справи вершити. Будь-хто з команди “Мас” 
скаже вам, що працював недарма” .

» Спілкуйтеся наж и во. Стів Джобс став жителем цифрового світу, але, певно, 
з цієї причини, мабуть, розуміючи, наскільки Інтернет роз’єднує, він свято вірив 
в особисте спілкування. “Творчість виникає при незапланованих зустрічах, при 
спонтанних обговореннях. Випадково натикаєшся на когось, запитуєш, чим 
займаєтесь, говориш: “Супер!” , і скоро в тебе в роботі купа різних ідей” , — за
значав він.

•  У являйте всю к ар ти н у  і д етал і. Різні керівники по-різному сприймають 
реальність, одні бачать лише глибокі проблеми, інші вміють зосереджуватися на 
деталях. Джобс мав талант бачити як великі проблеми, так і деталі, і вважав це 
однаково важливим. Розробляючи грандіозні стратегії, він так само переймався 
формою і кольором гвинтиків всередині iMac.

® П оєднуйте гуманізм  з  наукою. “В школі я завжди вважав себе гуманітарієм, 
але мені подобалась електроніка” , — сказав Джобс своєму біографу Айзексону. 
Джобс об’єднував гуманітарне і технічне, творчість і технології, мистецтво і тех
ніку. Є сильніші комп’ютерники (Возняк, Гейтс) і видатні дизайнери, але ніхто 
інший в наш час не здатен так об’єднати поезію і процесори в силу, що породжує 
інновації.

•  Зал и ш ай теся  голодними, зал и ш ай теся  нерозважливими. Стів Джобс — про
дукт 1960-х років — часу, який поєднував культуру хіпі та антивоєнних активістів 
з культурою Силіконової долини хай-тек, де “чаклували” фанати — техніки, фі
зики, майстри-умільці, інженери. Його захоплення Індією, дзен-будцизмом, ме
дитацією, йогою і пошуком шляху до самовдосконалення — все вплинуло на 
формування неординарної особистості. Натхненний журналом Стюарта Брен- 
да, який просував технології, Стів Джобс згадував, що на задній обкладинці 
останнього випуску була фотографії! із зображенням вранішньої польової доро
ги, однієї з тих, якими мандрують бродяги автостопом. Під нею був напис: “За
лишайтесь голодними, залишайтесь нерозважливими” .
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Основне призначення кожної людини, яка прийшла у цей світ, — реалізувати 
те, з чим вона в нього прийшла. Коли це досягається, можливе отримання най
вищого результату. Стів Джобс говорив: “Ваш час обмежений, тому не витрачай
те його, проживаючи чуже життя. Залишайтесь голодними. Залишайтесь нероз
важливими” .

Стів Джобс, допомагаючи писати текст рекламної кампанії “Думай інакше” , 
акцентував: “За безумців. За невдах. За непокірних. За бунтарів. За маргіналів...” 
Якщо спочатку ще були якісь сумніви, що тут він писав саме про себе, то останні 
рядки розвіюють ці сумніви: “І хоч дехто бачить в них безумців, ми бачимо гені
їв. Тому що люди, які достатньо безумні, щоб вірити в те, що вони зможуть змі
нити світ, зазвичай його і змінюють” .

Питання для обговорення

1. “Головне — любити справу, якою займаєшся” , — один із принципів Стіва 
Джобса. Подумайте, чому всі успішні люди дотримуються цього принципу. На 
нашу думку, успіх і улюблена справа взаємозумовлюють одне одного. Чи пого
дитеся з цим ви?

2. Як ви розумієте переконання Стіва Джобса, що діяльність компанії має 
починатись і закінчуватись інноваціями? Як його переконання вплинуло на ді
яльність компанії “Apple”?

3. Завдяки яким характеристикам Стіву Джобсу вдавалося надихати своїх по
слідовників?

4. Який урок Стів Джобс виніс зі свого звільнення із компанії? Завдяки чому 
він зміг повернутися на лідируючі позиції?

5. Як можна визначити стиль лідерства Стіва Джобса? Чи можна назвати 
його харизматичним?
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ВолтДісней
(1901— 1966)

Волт ДІСНЕЙ

Н айпопулярніш ий ам ери кан ськи й  р е ж и с е р у  г а 
л узі м у л ьти п л ік ац ії, х у д о ж н и к -м у л ь т и п л ік а т о р , 
продюсер, о р г а н іза т о р  ви р о б н и ц тва , т в о р е ц ь  
к о р о т к о -  і п о в н о м е т р а ж н и х  м у л ьтф іл ьм ів , ігро
вих і д ок у м ен тальн и х  ф ільм ів т а  р о зв а ж а л ь н о го  
п арку  “Д існейленд” . В олодар 2 9  П оч ес
ний д о к т о р  Г арвардського  т а  Єльського ун іверси
т е т і в .

Засн овни к К аліф орнійського і н с т и т у т у  м и с
т е ц т в .

Волт Дісней народився 5 грудня 1901 р. в Чикаго. Його батько займався дріб
ним будівельним бізнесом в Чикаго, пізніше — сільським господарством на фер
мі поблизу м. Марселін у штаті Міссурі; вибивався з сил на роботі, ледве зводячи 
кінці з кінцями. У 1909 р., переїхавши в Канзас-Ситі й відкривши невелику фір
му з доставки газет, він став надміру завантажувати Болта роботою. Хлопчик 
вставав о четвертій ранку і в будь-яку погоду бігав по місту в драних черевиках, 
розносячи пошту.

У 1917 р. сім’я повернулася до Чикаго, де Волтер поступив до вищої школи 
Мак Кінлі. Вивчав графіку, фотографію, а ввечері відвідував лекції у Чиказькому 
інституті мистецтв. Після закінчення Першої світової війни рік працював водієм 
санітарної машини Міжнародного Червоного Хреста у Франції.

З раннього дитинства Волт захоплювався малюванням. Тому, повернувшись 
1919 р. на батьківщину, твердо вирішив стати художником. Доля посміхнулася 
Діснею: з газет він дізнався, що невеликій майстерні, яка обслуговувала реклам
ну компанію, був потрібний підсобний працівник. На жаль, робота виявилась 
тимчасовою. Тоді він спробував свої сили в рекламному бізнесі. Разом зі своїм 
другом художником Юбом Айверксою створив власну фірму. їхнє підприємство, 
яке робило двохвилинні рекламні ролики, процвітало, але серце Волта вже тоді 
належало мультиплікаційним фільмам. Дісней залишає налагоджений бізнес 
компаньйону і засновує власну фірму. Волт створив кілька коротких мультфіль-
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мів на основі казок “Попелюшка” , “Червона Шапочка” та ін. Але незважаючи 
на те, що фільми мали успіх, Дісней прогорів, не отримавши оплати від торгових 
агентів.

Весь у боргах, переслідуваний кредиторами, він жив надзвичайно убого. Все 
ж Діснею вдалося зібрати трохи грошей, працюючи фотокореспондентом у міс
цевих газетах, і влітку 1923 року він вирішив перебратися в центр світової кіне
матографії — Голлівуд. Не зацікавивши своїми ідеями жодну зі студій, Волт умо
вив свого брата Роя вкласти гроші, призначені для лікування того від туберку
льозу, у власну студію — гараж, орендований у дядька Роберта. Один із колишніх 
клієнтів запропонував Болту за мультик “Аліса в країні чудес” пристойну суму з 
умовою, що він створить ще дюжину фільмів-продовжень. Фільми студії “Wolt 
Disney company” про Алісу виходили протягом чотирьох років. Зіркою нових 
26 фільмів став кумедний кролик Освальд, придуманий і намальований Болтом 
у 1927 р. Але через рік Волт і Юб Айверкса виявили, що найнятих ними чотирьох 
художників переманили більш потужні студії, а оскільки Дісней не володів пра
вами на свого мультиплікаційного героя, то конкуренти безсоромно почали ти
ражувати нові серії. З тих пір Дісней уважно стежив, щоб права на всі його твори 
належали тільки йому.

В 1925 р. Дісней одружився. Його дружиною стала гарненька художниця-ка- 
рикатуристка Ліліан Баундс. Тільки завдяки її турботі Болту вдалося впоратися з 
перевантаженнями і нервовими стресами. Після восьми років шлюбу в їхній 
сім’ї народилася дочка Даяна Марі. Надій на появу другої дитини не було, і тому 
Волт і Ліліан через чотири роки удочерили дівчинку Шерон Мей з притулку. Сі
мейне життя, яке Дісней вважав запорукою щастя, налагодилося, як, втім, і біз
нес.

У 1928 р. на екранах з’явилось енергійне мишеня Мортімер, яке згодом отри
мало ім’я Міккі Маус і завело подружку Міні. Воно заговорило і заспівало голо
сом свого творця, відкривши “еру Діснея” . Успіх був приголомшливим. 1932 р. 
за створення цього персонажа режисер удостоївся премії “Оскар” і потім щоріч
но отримував цю престижну статуетку, поки їх не набралося 29 штук. Слідом за 
Міккі Маусом у 1929 р. на екрани вривається каченя Дональд — крикун і невда
ха. 1933 р. Дісней, одним з перших використовуючи в кіно колір, випустив муль
тик “Троє поросят” . На піку Великої депресії публіка була в захваті від екранізо
ваної казки, а пісеньку “Нам не страшний сірий вовк” співала вся Америка.

На зміну короткометражним фільмам з їх точним, динамічним сюжетом, 
вмілим застосуванням графічних засобів, органічним злиттям зображення, зву
ку і кольору прийшли повнометражні мультфільми. Дісней не слухав “знавців” , 
які вважали півторагодинні мультики маренням, і поява на екранах 1937 р. 
“Білосніжки і семи гномів” стала доказом того, що творче чуття його не під
вело. Зйомки тривали три роки і обійшлися в божевільну на ті часи суму — 
1,5 млн дол., але й фільм став вершиною комерційного успіху: касовий рекорд
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“Білосніжки...” (8 млн дол.) перекрили тільки “Віднесені вітром” . Окрилений 
успіхом, Дісней один за одним зняв повнометражні мультфільми “Пінокіо” 
(1939), “Фантазія” (1940), “Дамбо” (1941) і найтепліший та найлюдяніший з усіх 
“Бембі” (1942) — поетичну історію про дитинство й юність дивовижного оленя
ти. Проте всі фільми, незважаючи на величезний успіх, не принесли діснеївській 
компанії очікуваних прибутків. З важкого фінансового становища, яке припало 
на роки Другої світової війни, Діснея вивели зйомки пропагандистських і на
вчальних фільмів на замовлення Держдепартаменту СІЛА. Але своєї ідеї випуску 
повнометражних мультфільмів Дісней не полишав (всього він зняв 21): “Попе
люшка” (1950), “Аліса в Країні Чудес” (1951), “Пітер Пен” (1953), “Леді і бродя
га” (1955), “Сто один далматинський дог” (1961, в нашому прокаті “Сто один 
далматинець” ) та ін.

Намагаючись охопити всі етапи створення фільму, Дісней все більше від
ходив від безпосередньої роботи художника-мультиплікатора. У 1948 р. він по
чинає свою знамениту серію пізнавальних кольорових видових фільмів: “Жива 
пустеля” , “Зникаюча прерія” , “Африканський лев” , “Біла дика місцевість” . Па
ралельно він працює над дитячими художніми фільмами “Острів скарбів” , “Ро
бін Гуд” та ін.

Втомившись від кіноіндустрії, Дісней вирішив подарувати дітям реальну каз
кову країну. У цьому задумі виявилися властиві йому прекрасні людські якості 
— вміння любити і бути відданим родині й дітям. Банкіри, представники ради 
директорів компанії і навіть брат Рой відмовили Діснею в підтримці, і він поста
вив на карту все, що мав, навіть заклав власний будинок. Але щоб побудувати 
цілу “країну” , цього виявилося замало. І тоді Дісней, перший з представників 
Голлівуда, уклав контракт з телекомпанією АВС на виробництво щотижневої 
передачі “Діснейленд” , а також на випуск багатосерійних телефільмів, знайшов
ши таким чином необхідні кошти і визначивши подальший шлях співіснування 
“фабрики мрій” та телебачення. Всі американці були втягнуті в “будівництво” 
казкового містечка і з нетерпінням чекали його відкриття. Тут усе було розра
ховано на розваги всієї родини. 17 липня 1955 р. за 40 км від Лос-Анджелеса 
прийняв своїх перших відвідувачів “Діснейленд” площею 70 га, який хтось дуже 
вдало назвав “грандіозним і хвилюючим реваншем дитинства” . З тих пір парк, 
створення якого обійшлося в 17 млн дол., щорічно відвідує близько 10 млн від
відувачів. У 1963 р. Дісней взявся за здійснення ще масштабнішої ідеї — ство
рення “Діснейворлду” (його площа в 15 разів перевищувала “Діснейленд” ).

Великий новатор і експериментатор, кожен проект якого ставав ще грандіоз
нішим за попередній, не був присутній на відкритті “Діснейворлд” (1971). Будів
ництво його ще йшло повним ходом, коли Діснея не стало. Він помер від раку 
легенів 15 грудня 1966 р., не встигнувши втілити в життя безліч ідей, у тому чис
лі “місто майбутнього” та “університет творчої молоді” . Проте напрям розвитку
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компанії, раз і назавжди обраний Болтом Діснеєм, — розвага для всієї родини 
— і до сьогодні залишається актуальним.

Сам Дісней ніколи не помилявся щодо масштабів свого обдарування худож
ника. Він розумів, що багато хто з його підлеглих, і насамперед Юб Айверкса, 
значно перевершують його. Але Волт був справжнім генератором ідей. Це від 
нього виходили ідеї, грубі замальовки, чітко змальовані характери персонажів, а 
вже доведення робили талановиті художники-мультиплікатори, композитори, 
музиканти, актори, які озвучували мальованих героїв.

У Діснея була природжена здібність генерувати ідеї, часто на інтуїтивному 
рівні. Він був харизматичною особистістю, залучав інших талановитих людей і 
стимулював їх до створення геніального продукту, був прекрасним організато
ром. І все це — від його закоханості в мультиплікацію.

Саме Волт Дісней став лідером фірми, її мозком та ідейним натхненником. 
Його бачення перспектив і наполегливість на шляху їх реалізації вражала. Він 
був готовим поставити на карту все. І вигравав. Причому так було не один раз, 
попри невдачі, які не раз виникали на перешкоді реалізації його життєвої місії. 
Він не відступив від неї, коли зазнав фінансового фіаско, випускаючи фільми 
“Попелюшка” і “Червона Шапочка” . Не зупинила його і підступність партне
рів, які запатентували за собою право на придуманого Діснеєм кролика Осваль
да. Щойно кінематограф почав випускати звукові фільми, як Міккі Діснея за
говорив з екрана голосом його творця.

Завдяки сміливості й наполегливості Діснея його компанія в 1935 р. присту
пила до створення здавалось неможливого — повнометражного мультфільму, 
який за драматургією не поступався б художній картині. Фактично всі, хто знав 
про цей проект, пророкували студії провал. Серед скептиків опинились навіть 
найближчі до Болта люди — дружина Ліліан і брат Рой. Проте він ні до кого не 
прислухався, лише до власної інтуїції. Під “Білосніжку...” Дісней взяв величез
ний банківський кредит. У разі провалу студію очікувало банкрутство. Але й це 
не зупинило Діснея.

А він продовжував видавати нові ідеї й експериментувати. Після Другої сві
тової війни його студія випускає перший фільм, де мультиплікація поєднується 
з грою живих акторів, — “Три кабальєро” , серію документальних фільмів про 
природу. Дісней одним з перших зрозумів колосальні можливості телебачення і 
першим розпочав зйомки телесеріалів. Революційними були і його ідеї створен
ня “Діснейленду” та “Діснейворлду” , заради яких їх автор також був готовий 
ризикувати усіма своїми статками. “В тому, щоб зробити неможливе, є своя ча
рівність” , — любив говорити Дісней. Можливо, тому його прагнення до удоско
налення не мало меж.

Формула його успіху, говорив сам Дісней, звучить так: мріяти, вкладати в різ
ні проекти й ніколи не сходити з наміченого курсу. Він не припускав, що є такі 
вершини, які не може підкорити людина, яка знає, як здійснити мрію. На його
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думку, таємниця успіху полягала в спостережливості, непохитності, наполегли
вості й безстрашності. І головне з них — непохитність. ‘‘Якщо ви вірите в щось, 
— наголошував Дісней, — вірте весь час, без коливань, без сумнівів. Якщо ви 
можете про це мріяти, значить ви можете це зробити. Завжди пам’ятайте: все, що 
я створив, виросло з мрії й мишеняти” . \ /

Основною якістю лідера, незалежно від того, як вона виявляється, Дісней 
вважав сміливість. Зазвичай вона передбачає певний ризик, особливо в нових 
проектах. Потрібні новаторство, авантюризм, щоб освітлювати нові шляхи, нові 
можливості. І не боятися при цьому поразок та невдач. “Всі неприємності, які 
трапляються зі мною, всі мої нещастя й перепони, з якими я стикався, — писав 
Дісней, — лише загартовували мене” .

Дісней любив повторювати, що всі ідеї він брав із життя, а виникали вони від 
цікавості до нього. Так, дослідники життя і творчості Діснея розповідають про 
те, як у нього народилась ідея “Діснейленду” . Трапилось це під час відвідування 
з дочкою луна-парку. Підійшовши до каруселі, яка здалеку видавалась яскравою 
й красивою, він раптом побачив облізлих конячок, частина з яких не рухалась. 
Саме тоді в уяві Діснея виникла ідея казкового парку з атракціонами, де ілюзія 
не зникала б, де дорослі й діти могли б насолоджуватися атмосферою карнавалу. 
Як написав Л. Тейлор у своїй книзі “Будь апельсином” , бачення, яке відчув у ту 
мить Волт, можна було б сформулювати так: “Ніякої облізлої фарби. І всі коняч
ки скакають” .

Ідея, захоплення нею й ентузіазм у її втіленні для Діснея були сенсом його 
життя. Заради цього він і ризикував усим. Сам Волт зізнавався, що його найбіль
шою проблемою були гроші. їх надто багато було потрібно для здійснення його 
мрій. Але “ми, — писав він, — ніколи не переживаємо з приводу дороговизни чи 
дешевизни. Ми переживаємо з приводу якості. Якщо щось досить якісне, публі
ка завжди це окупить.

Ви досягнете свого, якщо будете працювати не заради грошей” .
Колеги Болта переконувались у справедливості його слів неодноразово. Так, 

три роки тривала робота над першим повнометражним фільмом про Білосніжку. 
На думку всіх, хто був задіяним у його створенні, стрічку вже можна було випус
кати на екран. Проте Дісней продовжував працювати над її удосконаленням, не 
зважаючи на постійні вимоги від кредиторів закінчити роботу. Результатом став 
шалений успіх картини.

Усіх дивувала здібність Діснея захоплювати своїми ідеями, своїм баченням 
інших. Автор однієї з біографій Діснея Н. Габлер наводить розповідь Д. Х ’юмера 
про те, як починалась робота над серією “Міккі Мауса” : Дісней “увійшов у транс 
і раптом перетворився, спонтанно й розкуто, в Міккі, в Дональда, в сову й стару 
мисливську собаку... Він імітував усі рухи собаки, яка дивилася по боках і пі
діймала спочатку одну брову, а потім другу. У нас виникло відчуття цілісного 
образу. Тепер ми точно знали, чого він хоче” .
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Подібним чином розпочиналась і робота над фільмом “Білосніжка і сім гно
мів” . Одного вечора Дісней попросив своїх аніматорів повернутися після вечері 
в студію. Ніхто не мав навіть найменшого уявлення, що у Болта на думці. Коли 
він з ’явився, близько п’ятдесяти осіб, приблизно о 7.30, зайняли свої місця на 
дерев’яних лавочках в задній частині холу, Болт став перед ними, освітлений 
єдиною на все приміщення лампою; його оточував темний простір. Оголо
сивши, що він збирається розпочати постановку повнометражного... анімацій- 
ного фільму, він розповів історію про Білосніжку, але не словами, а “розігруван
ням” , в ході якого перетворювався в різних персонажів, відтворюючи їх манеру 
поведінки й мовні інтонації — так, що аудиторія отримала повне уявлення про 
те, що має побачити глядач на екрані. Він ставав Білосніжкою і злою королевою, 
принцом і кожним із гномів... Це незабутнє дійство зайняло три години. “ Але 
для нас воно тривало три роки, — сказав один з аніматорів, — коли робота зупи
нялась, нам залишалось лише згадати, як Волт розігрував той чи інший епізод 
того вечора” .

Не менш переконливо було сформулювано Діснеєм і його бачення “Дісней- 
ленду” : “Це буде місце, де люди зможуть відчувати себе щасливими й отримува
ти знання. Тут в одній великій компанії будуть діти та їхні батьки. Тут учителі й 
учні знайдуть нові способи пізнання світу. Літні люди з посмішкою згадають 
своє дитинство, а молоде покоління зможе насолодитися захоплюючими фан
тазіями про майбутнє... Діснейленд виявиться казковою країною, в якій поєдна
ються краса, магія, історія, музей, гра й веселе дійство. Ця країна буде оберігати 
досягнення, сподівання й радість того світу, в якому ми живемо. І вона буде на
гадувати нам, як зробити всі ці речі невід’ємною частиною нашого життя” . Згід
но з контрактом з телекомпанією АВС Дісней готував щотижневу передачу “Діс
нейленд” , у якій розповідав про те, як в Лос-Анджелесі будується парк, в якому 
живе казка. Невипадково вся Америка чекала завершення цього, на перший по
гляд, нереального проекту.

Дісней залишився в пам’яті як приклад безмежної відданості своїй справі, і 
ця його якість домінувала над усіма іншими. “Кожен день, проведений з ним, 
був переповнений азарту й душевного хвилювання, — згадує аніматор М. Девіс. 
— Все, що ми робили, робилося вперше. Ми заходили в студію зі священним 
тремтінням. Всім нам доводилося постійно навчатися, дня не проходило без від
криттів. Не те, що ми повинні були робити те, що робили, ми цього хотіли. Ду
маю, мало хто, працюючи в колективі, відчував коли-небудь таке натхнення” .

Водночас і в творчості, і в бізнесі Волт Дісней керувався ним самим сформу
льованим правилом: “Кращий спосіб створити що-небудь — це перестати гово
рити й розпочати діяти” . При цьому Дісней наголошував на необхідності чіткого 
планування кожного проекту, створення й залучення до його реалізації команди 
однодумців. “Коли ми готуємо новий проект, — писав він, — ми ретельно ви
вчаємо його — не просто ідею, яка лежить зверху, а все, що її стосується. І тоді ми
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відкриваємо цей новий проект, ми цілковито віримо в нього. Ми абсолютно пе
реконані в тому, що здатні грамотно його реалізувати. І ми працюємо з усіх сил, 
наскільки це тільки можливо.

Я не хочу набути слави авторитету в усіх сферах, але я прислухаюсь до думки 
звичайних людей, які мене оточують, і пишаюсь атмосферою взаємовиручки у 
своїй команді” .

Відомий британський політичний сатирик Дж. Лоу писав: “Дісней — насам
перед керівник, який постійно шукає більшого, ніж просто комерційний успіх. 
Це особливий стиль керівництва” . Він був великим майстром створення коман
ди однодумців, використовуючи для цього як позитивну, так і негативну мотива
цію. Співробітники вважали Діснея непередбачуваним: він міг бути нестримним 
мрійником, жорстким реалістом, принциповим критиком.

Дісней-мрійник захоплено розповідав про свої ідеї. При цьому кожен міг до
повнювати його: від двірника до заступника директора, оскільки до обговорення 
він запрошував усіх співробітників. Лише тоді, на думку Діснея, люди могли зро
зуміти, якого результату від них чекає керівник, і працювати з ентузіазмом. Інту
їція природженого лідера не обманювала Діснея: співробітники наперебій вно
сили нові пропозиції. Дісней винагороджував за хороші ідеї. На підприємстві ж 
формувалась команда однодумців.

Дісней-реаліст вказував на необхідність скрупульозного планування проек
ту. Співробітники починали вносити пропозиції, спрямовані на втілення ідеї з 
урахуванням реальної ситуації.

Дісней-критик розглядав плани робіт. Кімнату, в якій це відбувалося, співро
бітники називали карцером. У карцері ідеї й розробки не зустрічали того теплого 
сприйняття, яке вони мали у Діснея-мрійника і реаліста. Тут цінувався лише 
якісний продукт, який міг користуватися попитом. Проте його критика завжди 
була конструктивною і стимулювала до пошуку відповідей на запитання: “Що у 
нас вийшло?” і “Що потрібно удосконалити?” . Навіть після виявлення успіхів 
Дісней вимагав: “Кожен повинен внести частку в наш спільний проект, в іншо
му випадку він перетвориться в простого виконавця. Що потрібно зробити, щоб 
продукт став більш якісним? З якими труднощами можна зіткнутися при реалі
зації нашої продукції?” Ці запитання стимулювали співробітників удосконалю
вати свою роботу. Коли ж, нарешті, Дісней добивався потрібної якості, він із 
задоволенням говорив: “Це краще, на що ми здатні” . І це задоволення розділяла 
вся команда. Отже, Дісней зумів успішно запровадити принципи “абсолютної 
якості” та “організації, яка навчається” задовго до їх світового визнання.

Водночас Дісней був одним з тих керівників, яких підлеглі обожнюють і не
навидять одночасно. З одного боку, зі співробітниками він поводив себе вкрай 
демократично, стимулював їхню творчість, допомагав, створював прекрасні 
умови для роботи. З іншого боку — був занадто категоричним, вимагаючи від
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усіх повної самовіддачі, різким у судженнях. Гроші, які для нього особливої ціни 
не мали, вкладав у розвиток передових технологій, а не в підвищення заробітної 
плати членам своєї команди. Дійшло до того, що в 1940 р. співробітники студії 
Діснея оголосили страйк. Для нього це був удар у спину. Адже він свято вірив в 
те, що працює з командою однодумців і навіть мріяв створити своєрідну творчу 
комуну. Після цього він став жорсткішим і вимогливішим до підлеглих. Людина, 
яка в 1930-ті роки створила нові форми взаємовідносин з колективом, яку вітали 
ліві, за висловом Н. Габлера, “влилась в лави професійних борців з червоною за
грозою” , звільнивши з компанії всіх інакодумців, серед яких були й талановиті 
художники.

Незважаючи на це, Волт Дісней назавжди вписав своє ім’я в історію анімації, 
бізнесу розваг і управління. Як справжній лідер, Дісней утвердив свою місію лю
дини, покликанням якої було дарувати людям щастя і яка заряджала оптиміз
мом інших. “Якби я був фаталістом — а я точно ним не є, — можна було б сказа
ти, що я вірю в свою зірку щастя. Але я не вірю в удачу. Я переконаний, що кожен 
вершить свою долю сам, розкриваючи свої таланти” , — так говорив Волт Дісней.

Питання для обговорення
1. Яку роль у досягненні В. Діснеєм успіху в мультиплікації й бізнесі відігра

вало передбачення?
2. Які основні риси характеру В. Діснея характеризують його як лідера?
3. Як би ви ідентифікували стиль лідерства В. Діснея?
4. Чи можна назвати В. Діснея харизматичним лідером?
5. Які головні функції В. Дісней виконував як лідер?
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Джек ДОРСІ

Джек Дорсі 
(нар. 1976)

А р х іт е к т о р  програм ного забезп ечен н я т а  б із
несмен. Творець “ Tw itter” . Генеральний д и р ек то р  
“S q u a re ” . Ж урнал “ Technology R eview ” н а зв а в  його 
одним з  н ай ви д атн іш и х  м олодих н о в ат о р ів .

Джек Дорсі — молодий, амбітний програміст-інноватор, креативний, дале
коглядний бізнесмен, управлінець багатьох соціальних і медійних інтернет-про- 
ектів. Його непохитна віра в правильність та фінансову ефективність своїх ідей 
надихала не лише підлеглих, а й конкурентів, суперників.

19 листопада 1976 року в сім’ї Дорсі народився син. Джек був бажаною та 
довгоочікуваною дитиною. Батьки намагалися приділяти велику увагу вихован
ню та освіті свого сина. Для того, щоб сім’я мала все необхідне, батько, Тім До
рсі, багато працював. Він був інженером з медичного обладнання. Професіона
лізм та компетентність допомагали йому отримувати велику кількість замовлень 
та контрактів у різних куточках Сполучених Штатів. Як наслідок, сім’ї Дорсі до
водилось час від часу змінювати місце проживання.

Джек Дорсі був спокійною, дещо замкнутою дитиною. Причиною його 
сором’язливості й небажання спілкуватися з однолітками стала вада мови — 
хлопець сильно заїкався. Він надзвичайно комплексував та соромився з цього 
приводу. Свого часу В. Черчіль говорив: “Заїкання знищило набагато більше 
нерозкритих талантів і геніїв, ніж будь-яка інша відома людству хвороба” . З 
цією гіпотезою можна погодитись, але існує чимало прикладів того, як сила 
волі й духу цілеспрямованої людини бере гору над комплексами та фізичними 
вадами. Езоп, Демосфен, Ісаак Ньютон, Вінстон Черчіль, Брюс-Вілліс, Сергій 
Бодров, Мерлін Монро — це лише незначний перелік відомих людей, яким
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вдалося здобути перемогу в боротьбі з психологічними та фізичними вадами 
своєї мови.

Батьки ні на мить не втрачали надії на одужання сина, водили його до не
зчисленної кількості лікарів. Помітних результатів досягти не вдалось. Зневірив
шись у методах лікування сучасної медицини, юний Дорсі вирішив боротися зі 
своєю хворобою власними методами. Він зумисне почав брати участь в усіх 
шкільних змаганнях з ораторського мистецтва. Одна за одною спроби настирли
вого Джека зазнавали невдачі. Однак це ніяк не позначилось на ентузіазмі та 
цілеспрямованості, з якою він записувався на новий конкурс. Старання Дорсі 
врешті-решт, увінчалися успіхом — він заговорив. Цей досвід став надзвичайно 
важливим у житті майбутнього мільйонера та успішного менеджера. Стратегія 
наступання у вирішенні проблем допомогла йому згодом вижити у важких умо
вах існування в таких мегаполісах, як Нью-Йорк та Сан-Франциско.

Дж. Дорсі, дотримуючись сімейної освітньої традиції, закінчив школу 
“Bishop Du Bourg High School” , випускниками якої були всі Дорсі. Вчителі та 
однокласники Джека характеризують його як звичайного американського шко
ляра, котрий не вирізнявся надзвичайними талантами чи вміннями. Його улю
бленою грою був теніс — Джек навіть грав за шкільну тенісну команду. Найбільш 
палкими захопленнями Джека стали малювання та історія мистецтв, яким він 
приділяв майже весь свій вільний час. Дорсі також був постійним дописувачем 
шкільної газети та членом шкільного комп’ютерного клубу. Проте інтерес під
літка до комп’ютерної техніки не був фанатичним, як у випадку інших комп’ю
терних геніїв — програмістів та хакерів. Натомість пристрасним юнацьким за
хопленням Джека були мапи та дорожні атласи. І захоплення могло цілком пере
рости у професію спеціаліста з міського планування. Та хоч Дорсі й робив вдалі 
проекти “цифрового міста” , інтерес до програмування взяв гору. Перший реаль
ний досвід програміста юний Джек отримав у рідному Сент-Луїсі. Йому було 
тоді чотирнадцять років.

Улітку 1991 р. Дорсі вирішив влаштуватися на практику в компанію “Mira 
Digital Publishing” . Щоб отримати посаду стажера, Джеку довелось виявити не
абияку наполегливість і витримку, кілька годин поспіль чекаючи на співбесіду з 
керівником компанії. Його компетентність і креативність за декілька тижнів 
зробили з чотирнадцятирічного стажера фактичного керівника групи дорослих 
комп’ютерних інженерів та програмістів. Хлопець писав програми для диспет
черських і кур’єрських служб свого рідного міста. “Я вважаю роботу кур’єрів ма
гічною, — казав він. — Мені подобалося відстежувати фізичний шлях інформації 
з одного пункту міста в інший чи навіть по всьому світу...” Це був безцінний до
свід, який поклав початок кар’єри одного з найуспішніших програмістів сучас
ності. У шістнадцять років Джек заснував кур’єрську велосипедну доставку в 
Сент-Луїсі. Комерційна вигода від проекту була другорядною для Дорсі, бо го
ловним завданням стало написання програмного забезпечення для фірми. Але
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ця бізнес-ідея була приречена на провал, оскільки не користувалася популярніс
тю серед мешканців міста.

Творчий підхід та креативна уява породжували в голові юного Джека Дорсі 
цілу низку геніальних ідей. Щоб зберегти їх для подальшого аналізу, хлопець 
старанно і детально записував все до блокнота. На втілення всіх цих ідей в амбіт
ного школяра не було ні коштів, ні вільного часу, щоправда, й про блокнот гос
подар з часом забув, загубивши його в прикомірку. Завдяки щасливому збігу 
обставин через багато років записник потрапить Джеку на очі — і він з непід
робним ентузіазмом і натхненням візьметься втілювати в життя юнацькі ідеї та 
проекти.

Закінчивши школу, Джек вирішив продовжити навчання в Науково-техніч
ному університеті Міссурі. Але класична освіта не надихала молодого, креатив
ного студента. Дорсі прийняв рішення зробити паузу в навчанні. Захоплення 
урбанізацією та міським плануванням зумовило вибір міста для переїзду: Джек 
подався до Нью-Йорка — міста мрій та безмежних можливостей для сміливих і 
креативних бізнес-ідей.

У кінці 90-х років минулого століття ідея “цифрового міста” Джека була на
стільки смілива, що вважалась майже фантастичною. Її віддаленим втіленням 
стали диспетчерські програми для міського таксі та кур’єрських служб. Дорсі ви
рішив влаштуватися в профільну компанію “Dispatch Management Services 
Corp” . І обрав для цього досить своєрідний спосіб — зламав систему безпеки 
сайта компанії та знайшов електронну адресу топ-менеджера, на яку почав від
правляти свої поради щодо поліпшення безпеки сайта. Зрозуміло, що це було 
незаконно, і Джека могли заарештувати, але компанії сподобався його професі
оналізм та компетентність, тому хлопця прийняли на роботу.

Джек вирішив продовжити навчання в Нью-Йоркському університеті. Спра
ви Дорсі пішли вгору: він працював над створенням програмного забезпечення 
для жовтих кебів (легендарне нью-йоркське жовте таксі), швидкої допомоги та 
ще цілої низки диспетчерських компаній. Разом з Грегом Кідом Джек Дорсі 
створює онлайн-ритейлер DNet — інтернет-ресурс, що здійснював онлайн-про- 
даж товарів з доставкою в день замовлення. Ця інноваційна торгова ідея була 
настільки новою, що випередила свій час майже на десять років. Лише зараз цим 
почали займатися “Amazon” та впроваджувати в “Wall-Mart” .

Успіхи Джека Дорсі були затьмарені кризою доткомів 2000 р. (криза і, як на
слідок, хвиля банкрутств переважно американських інтернет-компаній). Моло
дий та перспективний програміст став безробітним. Дорсі повернувся до Сент- 
Луїса і вирішив спробувати себе деінде: дизайн одягу, диплом масажиста, обра
зотворче мистецтво... Батьки вже почали втрачати надію на те, що син зможе 
досягти успіху і знайти своє місце під сонцем.

Та Джек Дорсі — справжній оптиміст з величезною кількістю прогресивних, 
а часом і революційних ідей. Безробітним він відвідував різні освітні курси, весь
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вільний час він присвячував вивченню та аналізу новинок Інтернету і програм
ного забезпечення — AOL Instant Messenger (аналог ISQ. — Прим, а в т . )  та Live 
Journal (Живий журнал, сервіс онлайн-щоденників). Вивчивши й дослідивши 
специфіку обміну інформацією та досвідом в Інтернеті, Дорсі загорівся ідеєю: а 
чому б не розширити можливості та функціональний апарат Live Journal в прин
ципово новій програмній оболонці? Щоправда, технічні можливості не дозволя
ли поки що втілити цю ідею в життя.

Прагнучи змін, Дорсі вирішує податися до Сан-Франциско — знаменитої 
Силіконової долини. Друг і компаньйон Г. Кід допоміг влаштуватися на новому 
місці. Джек тривалий час не міг знайти себе: доглядав за маленькою донькою 
Грега, писав софт для фірми, яка займалась поромним сполученням. Згодом До
рсі влаштувався в компанію “Odeo” , яка спеціалізувалася на розробці програм
ного забезпечення для підкатів. Її засновники — Еван Вільям, Віз Стоун та Ной 
Глас — були командою молодих, креативних програмістів, однодумців і бізнес
менів.

У 2006 р. “Odeo” зіштовхнулася з фінансовими та ідейними труднощами. Ке
рівництво компанії запропонувало створити ініціативні групи і розробити про
екти нових продуктів, які б мали врятувати компанію. Група, яку очолював Джек 
Дорсі, запропонувала ідею створення сервісу, який би дав змогу обмінюватися 
статусами в Інтернеті. У цей час почала впроваджуватися технологія, якої колись 
бракувало Дорсі для втілення своєї сміливої ідеї, — SMS. Незрозумілим є той 
факт, що цією простою технологією вже тривалий час успішно користувалися в 
Європі та країнах СНД, натомість в СІНА її тільки почали впроваджувати. Джек 
Дорсі запропонував використовувати SMS для відправки повідомлень у спеці
альну програму, яка б пересилала їх всьому списку друзів та зберігала їх в загаль
ному доступі. Часу на рекламу та медіа-розкрутку катастрофічно не вистачало. 
“Я взяв Віза і ще одного програміста — і вже через два тижні у нас був софт, — 
пригадує Дорсі. — Поступово ми стали “висмикувати” людей з “ Odeo” для того, 
щоб вивести сервіс мікроблогів в окрему компанію” . Спільно з колегами Джек 
придумав назву для свого проекту — Twitter, що в перекладі з англійської означає 
“щебет” . Відповідним став і логотип — синя пташка.

Інноваційний соціальний проект Джека Дорсі користувачі зустріли нерозу
мінням та далеко несхвальними відгуками. Вони вважали Twitter чимось зайвим 
та незрозумілим. Проект став збитковим. Еван Вільям якось вдавсь до образли
вого порівняння: “Twitter — як морозиво: такий же смачний та гарний, але вод
ночас такий же некорисний” . На думку більшості працівників компанії, Twitter 
був приречений на провал. Джек Дорсі залишався одним з небагатьох, хто не 
втрачав віри в успіх цього проекту. “За будь-яких обставин не втрачай надії, не 
сумнівайся в правильності прийнятих рішень” , — так звучить життєве кредо 
Джека Дорсі. Воно яскраво демонструє наріжний камінь життєвої філософії ам
бітного програміста.
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Згодом революційні зміни в комп’ютерному світі призвели до появи смарт- 
фонів, планшетів, touch-падів — легких, компактних, зручних у користуванні, з 
доступом до мережі Інтернет та інших благ інформаційного суспільства. Вони 
стали доступними для більшості людей, збільшивши користувачів мережі у кіль
ка десятків разів. Як наслідок, зросла кількість акаунтів у соціальних додатках і в 
Twitter, зокрема. Стався справжній інноваційний вибух, кількість користувачів 
почала зростати щохвилини. Компанія стрімко розвивалась, її капіталізація до
сягла відмітки в 1,5 млрд дол. “Twitter” остаточно відокремився від “Odeo” і став 
самостійним комерційним проектом.

Спочатку генеральним директором був Дорсі, але згодом передав усі важелі 
управління Вільямсу й самоусунувся від оперативного управління, зайнявши 
місце глави компанії. Віз Стоун коментує це так: “В компанії було два сильних 
лідери, і потрібно було обрати лише одного” . Еван Вільямс, як директор цього 
проекту, фактично виконував функції співкерівника компанії разом з Джеком 
Дорсі. У планах Евана було перетворення Twitter у щось на зразок Facebook чи 
Google. Останній навіть хотів купити компанію, але отримав відмову: керівни
кам було шкода втрачати такий успішний, організований та ефективний колек
тив однодумців і професіоналів.

Джек Дорсі є класичним представником інтелектуальної еліти Силіконової 
долини. Натхненний, амбіційний, талановитий стартапер (від англ. startup  — 
компанія, що будує свій бізнес на основі інновацій або інноваційних технологій 
і володіє обмеженим набором ресурсів) з хорошими ідеями, але не спроможний 
впровадити передову бізнес-стратегію, щойно справи починають йти вгору. Ін
коли здається, що гроші Джека Дорсі ніколи й не цікавили. Це можна пояснити 
вихованою ще з дитинства скромністю. Він багатий та успішний, а живе в орен
дованих квартирах і витрачає багато часу на збір коштів для різноманітних бла
годійних фондів.

Засновник Twitter вважає, що його проект дещо випереджає час. Експерти 
зазначають, що Twitter — це один з прогресивних та інноваційних продуктів: лю
дина отримує в особисте користування веб-поле і самостійно визначає його 
функції. За допомогою Twitter можна листуватися, розповісти про смачну вече
рю, просувати свої ідеї, інформувати про якісь події оперативніше за традиційні 
ЗМІ, об’єднувати великі групи людей. Характеризуючи Twitter, Джек Дорсі за
вжди говорить: “У Twitter ви маєте справу не з самою людиною, як у соціальних 
мережах, а з тим, що вона пише” .

Поряд з прогресивними інноваційними можливостями Twitter можливість 
обмінюватися короткими повідомленнями одночасно з мільйонами людей пе
ретворило ресурс Дорсі на грізну та дієву політичну зброю. В Ірані, Молдові, 
Гватемалі, Уганді, Єгипті Twitter використовувався як засіб “революційної ко
мунікації” для організації акцій протестів. Він став потужною платформою для
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здійснення політичних, соціальних, громадських, економічних та ідеологічних 
перетворень XXI ст.

Перебуваючи в постійному творчому та професійному пошуку, Джек Дорсі 
не зупинився на досягнутому. І хоча Twitter є його головним творінням, яке при
несло йому світову славу, бізнесмен-інноватор став ще й головним інвестором 
компанії “Foursquare” та генеральним директором компанії “ Square” .

Ці проекти — не менш інноваційні та передові, ніж попередні. Наприклад, 
ідея “Foursquare” настільки довгоочікувана та актуальна, що її анонсували за
довго до появи. Суть ідеї полягає в тому, щоб дати можливість користувачам за 
допомогою мобільного додатка визначити і побачити, де саме перебувають рідні 
та друзі. Тим паче, що сучасні технології на зразок GPS дають змогу з точністю 
до кількох метрів визначити координати і зробити їх доступними для інших ко
ристувачів цього мобільного додатка. Аналітики та ринкові експерти в один го
лос стверджують про мільярдні прибутки і черговий світовий успіх.

Компанія “ Square” є яскравим підтвердженням слів свого засновника: “Ін
новаційні ідеї — це не щось фантастичне чи малоймовірне. Це життєва необхід
ність сьогодні. Всі інноваційні ідеї є нічим іншим, як реалізацією наших сьогод
нішніх потреб. Головне — правильно їх розуміти та зуміти втілити в життя” . 
“ Square” займається розробкою й планує подальше виробництво, продаж та су
провід невеличких сканерів, які підключатимуться до мобільного телефону й до - 
зволятимуть за його допомогою приймати платежі з кредитних карток. Орієн
товна аудиторія споживачів — малий бізнес. Ідея цього проекту народилась сама 
собою. Неможливість розрахуватися карткою в маленьких магазинах — це саме 
той незручний момент, з яким, мабуть, стикався кожен. Вирішення проблеми в 
стилі Джека Дорсі — просте й геніальне. За допомогою цього компактного при
строю можна проводити розрахунки за найменші дрібнички — наприклад, санд
віч, каву, квіти, продукти на ринку, предмети мистецтва на виставках... “ Фантас
тика, скажете Ви, ні — це зручність і комфорт фінансових операцій. За цією тех
нологією — майбутнє світової банківської системи” , — захоплено пишуть аналі
тики. “Це лише початок. Нам є що вдосконалювати, є куди розвиватися” , — під
сумовує Дорсі.

Варто зазначити, що Джек Дорсі не лише зробив геніальні революційні від
криття в галузі інформаційних та інтернет-технологій. Він зумів підірвати й 
основні принципи та аксіоми у менеджменті. Його методи та підходи до ство
рення бізнесу, принципи та особливості управління колективом варті насліду
вання.

У чому ж секрет успіху цього молодого, сповненого геніальних ідей програ
міста, бізнесмена? Джек завжди мріяв створити інноваційний, прогресивний, 
передовий бізнес, в якому на першому стратегічному плані була б не бізнес-мо- 
дель, а ідея, що лежить в його основі. Ця стратегія організації бізнес-проекту 
була повністю реалізована в “Square” . “Я відчував, що з цього вийде щось справ-
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ді круте і перспективне, тому що за всім цим стояла ідея, технології, — говорить 
Джек. — А вже довкола ідеї виросла компанія” .

Одним зі стрижнів успіху в бізнесі Джек Дорсі вважає чітку й прозору органі
зацію та ефективне планування витрат робочого простору і часу. Офіс компанії 
“ Square” розміщений в легендарному “ San Francisco Chronicle” (одне з найдо
рожчих офісних приміщень у Силіконовій долині). “Ми підтримуємо open space, 
тому що віримо в несподівані відкриття. Окрім того, контактуючи одне з одним, 
люди навчаються, — говорить Дорсі. — І головне — ми завжди повинні діяти, як 
одна команда” . Помітний вплив на внутрішню організацію офісного життя в 
“Square” зробило юнацьке захоплення Джека урбанізацією та міським плану
ванням. Офіс має 21 конференц-залу, кожна з яких названа на честь відомої пло
щі — Святого Петра, Тахрір, Старого Ринку тощо.

Науковці, дослідники та аналітики часто порівнюють Джека Дорсі зі Стівом 
Джобсом — обидва схильні до філософських розмірковувань над проектами, біз- 
нес-ідеями та основними принципами менеджменту й управління; обоє є не
примиренними бунтарями, баламутами, що постійно оголошують війну форма
там і традиціям у світі технологій; обоє здійснили повноцінні IT-революції на 
початку XXI ст.

Життєва, управлінська та підприємницька філософія Джека Дорсі полягає в 
тому, що до поставленої мети не обов’язково веде пряма дорога, а існують ще й 
обхідні шляхи. На перший погляд, Джека можна назвати непослідовним, неор
ганізованим. Насправді за всим цим ховається сувора самодисципліна. Саме во
на допомагала Джеку долати всі невдачі та перепони на життєвому шляху. Дорсі 
багато часу проводить у роздумах: будування комерційних стратегій, формуван
ня комерційної тактики, презентації маркетингових концепцій. Дорсі обожнює 
піші прогулянки містом. “Коли гуляєш, краще думається” , — посміхається 
Джек. Це зумовило й розташування офісів “ Square” і Twitter — між ними керів
ник та ідейний натхненник пересувається пішки. Дотримуючись тези “в здо
ровому тілі здоровий дух” , Джек щодня робить пробіжку на декілька кілометрів. 
А новим співробітникам полюбляє влаштовувати піші екскурсії по Сан-Фран
циско.

Джеком Дорсі була створена унікальна корпоративна культура, яка забезпе
чує ефективність роботи команди. Принципи, на яких вона заснована, чіткі та 
зрозумілі для всіх учасників колективу. Своєрідний стиль взаємозв’язків керів
ника і підлеглих можна назвати “інтуїтивним напрямом” , “вільним плаванням” . 
Такі менеджерські методи та управлінські принципи були детально описані в 
книзі “В пошуках досконалості” , що стала класикою менеджменту, світовим 
бестселером. У ній скрупульозно аналізувалися лідерські та новаторські якості 
Біла Х ’юлетга й Девіда Паккарда. Один із секретів менеджерського успіху Джека 
Дорсі полягає у власному добровільно-примусовому методі. Суть його проста, 
як і все геніальне. Кожен співробітник без винятку за будь-яких обставин і в
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будь-якій робочій ситуації має почуватися незалежним, вільним у своїх діях. У 
той же час всі співробітники мають підпорядковуватися спільним корпоратив
ним цінностям. Це поєднання дало змогу Джеку Дорсі зруйнувати всі наявні 
стереотипи в управлінні персоналом та його мотивації. “Сьогодні найбільш 
ефективний засіб просування ідеї — корпоративна структура. 200 років тому бу
ло не так, а через 100 років буде зовсім по-іншому, — зазначає Дорсі. — Але все 
зводиться до “обслуговування” ідеї” .

Показовим в управлінні є також те, що Джек особисто проводить співбесіди 
з кандидатами у співробітники компанії. Він ставиться до цього надзвичайно 
серйозно та скрупульозно. Народна мудрість каже: “Свита робить короля, а гар
ний працівник — імідж та успіх своєї компанії” . Для того, щоб бути в центрі по
дій, завжди мати свіжу та оперативну інформацію про стан речей в компанії, не 
втратити цікаві ідеї та втілити в життя всі плани розвитку, Дж. Дорсі сформував у 
“ Square” незвичний корпоративний організм. А щоб все встигати, розробив під
хід до управління власним часом. “Компанії необхідний щотижневий графік” ,
— вважає Джек.

Здавалося б, така муштра, графіки, дисципліна аж ніяк не сприяють креатив- 
ності, спонтанності, винахідливості, вдосконаленню. Але Дорсі вважає інакше. 
“90 % свого часу, я працюю, не відгороджуючись від співробітників, — пояснює 
Джек. — Кожен може підійти до мене і сказати, що хоче. Саме тому я чую все, що 
говорять про компанію. Весь час ходжу по офісу — це дає змогу почерпнути цін
ні ідеї. Планувати спонтанність не потрібно. Вона прийде сама” .

Джек Дорсі вважає ідеальною корпоративною моделлю newsroom. Оскільки 
Дорсі колись писав статті до шкільної газети, в “Square” він взяв на себе функції 
головного редактора і водночас інноваційного аналітика. Він вислуховує підле
глих, аналізує їхні ідеї, комбінує та варіює їх зі своїм баченням, висуває для об
говорення власні. “Мені дуже подобається така модель. І в “Square” , і в Twitter 
вона дає змогу найкреативнішим людям збиратися й обговорювати будь-які ідеї,
— розповідає він. — Завдяки їй лідери можуть вчасно розпізнати тренди і “слаб
кі місця” та призначити команди для вирішення спірних моментів” . Кожен 
співробітник без винятку, за словами Дорсі, “може кардинально змінити долю 
компанії, запропонувавши хорошу ідею” . Взаємодопомога, відкритість та готов
ність до діалогу — головні ключові характеристики команди Дорсі. Це запорука 
успіху в будь-якому колективі.

Відкритість, довіра, партнерство — ось три стрижні успіху в “ Square” . Для 
Дорсі мотивація працівника — не просто слово. Він наполягає на тому, щоб ко
жен працівник був обізнаний з основними комерційними чи технологічними 
напрямами розвитку компанії. Для цього Дорсі ввів досить нестандартне прави
ло: на кожній нараді, на якій присутньо більше ніж двоє людей, хтось конспек
тує, а потім розсилає замітки по всій компанії. Це потрібно робити завжди, на
віть якщо зустріч стосувалась обговорення виробничих показників, ідеї нового
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продукту, аналізу поточних справ і контрактів, переговорів з партнерами тощо. 
Це забезпечує надзвичайно важливий принцип функціонування корпоративно
го організму — кожен співробітник знає про все, що відбувається в компанії. 
Такі повідомлення отримує й Дорсі — сортує, аналізує та переосмислює їх.

У більшості великих корпорацій немає подібного взаємозв’язку між співро
бітниками і керівництвом. Та якби він і був, витоку секретної, конфіденційної 
комерційної інформації не уникнути. Парадоксально, але в “Square” були вибу
довані такі культурні, морально-етичні та професійні принципи, які виконують 
роль соціальних запобіжників від витоку будь-якої інформації. Як наслідок, і це 
здається неможливим, величезна кількість конфіденційної корпоративної ін
формації перебуває в постійному кругообігу між величезною кількістю праців
ників. І жодного разу в компанії не було ані найменших витоків.

Стиль управління Джека Дорсі якщо і є ліберальним, то в його максимально
му значенні. Толерантний, ввічливий і стриманий керівник “ Square” завжди по
передньо обговорює будь-яку угоду компанії з усім колективом. Так було з уго
дою зі “ Starbucks” та Говардом Шульцом. Так само колективно була обговорена 
й перспектива придбання нью-йоркської компанії “80/20” , яка спеціалізується 
на веб-дизайні. Дорсі завжди розповідає, про що йшлось на засіданні ради ди
ректорів “Square” . “Співробітники дізнаються про все, що ми обговорювали. До 
дрібниць” , — запевняє Джек.

Інколи здається, що Джек Дорсі — невичерпне джерело креативних, нова
торських, а інколи й революційних ідей. Його ідеї вже змінили світ: Twitter — 
змінив соціальні, суспільно-політичні та геополітичні акценти на світовій арені, 
а “Square” вже наблизився впритул до революції в системі надання банківських 
послуг.

Чи є в молодого інноватора нові ідеї? “Я вірю в силу числа три, так що, в 
принципі, хотілося б створити третю компанію” , — розмірковує він. В якій сфе
рі чи галузі? — Хтозна: Джека з юних років цікавили система охорони здоров’я, 
освіта, муніципалітет. Але це ж не всі сфери народного господарства, де є кри
тична необхідність в інноваціях та вдосконаленнях. “Не пригадую, щоб остан
нім часом були якісь революції у сфері державного управління. Можна про це 
подумати, — посміхається Дорсі. — Мені б дуже хотілося побачити, як технології 
вирішать і це завдання” .

Питання для обговорення
1. Як замкнутому й нетовариському юнакові вдалося подолати свої психоло

гічні та фізіологічні бар’єри? Що виконало роль каталізатора?
2. Twitter — є одним з найуспішніших на сьогодні стартапів. Що допомогло 

Джеку Дорсі досягти таких успіхів?
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3. “Світ завжди відкритий для інновацій. Ідеї лежать на поверхні. їх потрібно 
лише хотіти побачити” , — говорить Дорсі про свої винаходи. Про які секрети 
такого “бачення” можна дізнатися з прикладу Джека Дорсі?

4. У Twitter була створена унікальна корпоративна культура, в якої немає ана
логів. У чому її особливість? Чому вона завдячує своєю успішністю?

5. Джек Дорсі — один з наймолодших у списку багатих та успішних, безза
перечний лідер та геніальний управлінець. Що йому дало змогу отримати такі 
статуси?
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Мері Кей Еш 
(1918— 2001)

У сучасному буремному та мінливому світі жінки стають більш самостійни
ми, цілеспрямованими, спроможними до самореалізації. Ламаючи стереотипи, 
що закріплювалися з давніх часів, прекрасна половина людства освоює бізнес- 
територію, яка раніше була недоступною для них.

В історії людства та світовому бізнесі є багато прикладів жіночого успіху: му
дра Коко Шанель здійснила революцію у світі моди, наполеглива Опра Вінфрі 
привнесла якісні зміни та нові підходи в медійний простір, цілеспрямована Ін- 
дра Нуйї керує однією з найбільших харчових корпорацій “PepsiCo” , епатажна 
Леді Гага руйнує стереотипи сучасного шоу-бізнесу, авторитетна Гейл Келлі 
успішно керує найбільшою фінансовою установою Австралії... Серед неймовір
ного калейдоскопа жіночих успіхів немає подібних до унікальної історії Мері 
Кей Еш, засновниці всесвітньо відомої компанії “Магу Кау” . Її особисті досяг
нення та професійна філософія зробили потужний вплив на розвиток світового 
бізнесу та відкрили перед мільйонами жінок широкі можливості для втілення в 
життя амбітних мрій про особистий успіх.

Компанію “Магу Кау” визнано однією з найуспішніших компаній світу: 
оптовий продаж продукції перевищив позначку в 3 млрд дол., кількість незалеж
них консультантів з краси нараховує 2,5 млн осіб, вона контролює значну частку 
косметичного ринку. Популярність компанії та її продукції беззаперечна. Гасло 
“Магу Кау” “Покращувати життя жінок у всьому світі” — це відображення за-
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гальної бізнес-філософії засновниці легендарної торгової марки. Одним з на
ріжних каменів діяльності компанії “Магу Кау” є благодійність. 2008 р. вона ви
ступила фундатором програми “Краса має значення” (маркетингова програма, 
що має на меті всебічну підтримку жінок та дітей). За щедрі та систематичні по
жертви на благодійні цілі компанія включена авторитетним виданням “Dallas 
Business Journal” до списку головних корпоративних меценатів та благодійників. 
За активну громадянську позицію й соціальну активність засновниця компанії 
та легендарна жінка посмертно отримала нагороду “Троянда благодійника” від 
Кенсінгтонського палацу в Лондоні за роботу благодійного фонду і вплив, який 
вона справила на життя жінок і дітей у всьому світі.

Компанія по праву може вважатися інноваційною, унікальною: найбільший 
“соціальний пакет” для своїх працівників, боротьба за збереження навколиш
нього середовища, активна реалізація програми з переробки паперу, пластику, 
скла та алюмінію, відмова від тестування своєї продукції на тваринах. За ці на
прями діяльності компанія отримала нагороду від Екологічної комісії ООН та 
включена журналом “Fortune” у список “ 100 найкращих компаній, що рекомен
довані для роботи у СІЛА” .

Життєвий шлях майбутньої успішної американської бізнес-леді був склад
ним та сповненим життєвих випробувань. Він почався тоді, коли світ лише по
чинав оговтуватися від руйнівних наслідків Першої світової війни. Мері Кей на
родилася 12 травня 1918 р. в незаможній американській родині у місті Хот-Уелсі, 
що неподалік Х ’юстона, штат Техас. Її батько Едвард Олександр Вагнер, емі
грант з Німеччини, був інвалідом, тому утримання родини лежало на плечах 
його дружини, матері Мері — Лулі Гастінгс. Вона працювала на численних робо
тах, прагнучи забезпечити родину всім необхідним. Це забирало абсолютно весь 
вільний час. Відтак Мері довелося в семирічному віці навчитися вести домашнє 
господарство, доглядати за хворим батьком та за іншими членами великої роди
ни. Мати розуміла, що це надзвичайно складно для маленької донечки, але ін
шого виходу в них не було. “Хоча деякі з моїх обов’язків були занадто важкими, 
ніхто мені про це ніколи не говорив і, як результат, я їх просто виконувала, — 
пригадувала Мері Кей Еш. — Якщо у мене щось не виходило або я не знала, як 
щось робити, я телефонувала матері та отримувала її консультацію по телефо
ну” , — підсумовувала бізнес-леді в одному з інтерв’ю. “Мері Кей, ти зможеш!” , 
— чула вона від неї. Це були найбільш мотивуючі слова в її житті. Впевненість, 
яку мати вселила в дівчинку, відіграла неабияку роль в її дорослому житті.

Мері гарно вчилась у школі, була активісткою й відмінницею. Вона постійно 
брала участь у різноманітних змаганнях та конкурсах, отримувала численні на
городи, але враховуючи жалюгідне матеріальне становище сім’ї, вища освіта і 
професія лікаря для здібної Мері Кей були недосяжними. Доля провінційної 
дівчини була передбачувана. У сімнадцятирічному віці Мері Кей вийшла заміж. 
Цей шлюб став невдалим епізодом у житті майбутньої мільйонерки. Її чоловік
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працював на АЗС, був учасником музичного гурту і весь вільний час присвячував 
репетиціям. Низькі доходи та катастрофічний дефіцит сімейного бюджету не да
ли змоги навіть орендувати окреме житло, тому вони були змушені переїхати до 
матері Мері.

У молодого подружжя один за одним народилося троє дітей — Бен, Мерлін та 
Річард. Безініціативність і хронічна неспроможність чоловіка забезпечувати 
сім’ю змусили Мері брати ініціативу в свої руки. Коли батька її дітей призвали до 
лав збройних сил, вона самостійно займалася домашнім господарством, вихову
вала дітей та заробляла гроші. Все це неабияк відобразилося на її здоров’ї. Не
зважаючи на ревматичний артрит (захворювання суглобів, яке супроводжується 
сильними болями та обмеженням рухових можливостей), вона не покинула ро
боти. У неї просто не залишалося вибору.

Доля не була прихильна до Мері Кей — зрада і виснажливе розлучення з чо
ловіком, смерть батька були нищівними ударами. Вона була спустошена, та все 
ж знайшла в собі сили піднятися... Молода мати хапалася за будь-яку роботу, аби 
хоч якось звести кінці з кінцями: продаж книг, кухонного посуду, побутової хімії 
та аксесуарів для домашнього прибирання. Мері Кей не цуралась ніякої роботи. 
Її наполегливість та ініціативність були ключовими у пошуках заробітку. Ста
більні, але низькі прибутки родині Мері приносила комісійна торгівля.

Одного ранку в будинку, де мешкала Еш, пролунав дзвінок, який змінив усе 
її подальше життя. Це була їда Блейк, продавець книг з дитячої психології. Вона 
запропонувала їй комплект дитячої енциклопедичної літератури. Неможливість 
придбання цієї літератури через бідність, з одного боку, та бажання зробити ді
тям подарунок — з іншого, підштовхнули Мері до рішучих дій, тому запитала, чи 
не може вона отримати їх іншим шляхом? Продавець книг запропонувала їй уго
ду. Якщо Еш продасть десять комплектів книг, вона отримає один безкоштовно. 
Завзята Мері без вагань погодилась. Наполеглива, талановита, сповнена ентузі
азму Мері Кей виконала умови угоди за... півтора дня. Як потім з ’ясувалося, їй 
вдалося виконати за такий короткий термін тримісячну норму для успішних 
працівників фірми. Якщо врахувати те, що в неї не було автомобіля і вона вико
нувала цю роботу пішки чи по телефону, — це взагалі здається фантастичним. 
Завдяки своїй оптимістичній енергії та унікальному вмінню переконувати Мері 
Кей зробила неможливе. Оцінивши непересічні здібності продавця-новачка, 
І. Блейк запропонувала Еш роботу. Вона стала для молодої, недосвідченої Мері 
одночасно і начальником, і наставником. М. Кей розпочала кар’єру продавця.

У 27 років Мері наважилася втілити в життя свою давню мрію — стати ліка
рем. Вона вступила до Х ’юстонського університету на медичний факультет. 
Вранці вона йшла на заняття, ввечері працювала торговим агентом, займалася 
домашнім господарством та вихованням дітей. За результатами першого семе
стру, Мері зрозуміла, що бути лікарем — не її покликання. До того ж, дефіцит 
сімейного бюджету, необхідність більше часу проводити з дітьми змусили
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М. Кей влаштуватися на роботу з гнучким графіком, в компанію прямого про
дажу “Stanley Home Products” . Мері Кей пройшла сувору школу торгівлі у цій 
компанії. Невдовзі вона стала головним продавцем відділу. Мері постійно отри
мувала торгові премії, здобувала нові кар’єрні висоти, однак відчувала більш 
лояльне ставлення до чоловічого персоналу. “Чоловік має годувати родину” , — 
чула вона у відповідь і дивувалась, бо вона робила те ж саме.

Привиті матір’ю цілеспрямованість і здорова лідерська амбіційність у поєд
нанні з умінням вчитися на власних помилках дуже скоро втілилися в стрімку 
кар’єру успішного торгового агента з прямого продажу кампанії “Stanley 
Products” . Сила натури та наполегливість цієї жінки були легендарними. Одного 
разу ще недосвідчений агент зі скромними обсягами продажу, раціонально оці
нивши власні скромні успіхи, вирішила повчитися в інших, перейняти досвід у 
досвідчених колег. Для цього вона подалась на щорічний з ’їзд торгових пред
ставників, де проходила символічна коронація королеви продажу. Намагання 
завжди бути кращою підштовхнуло на нахабний та аж ніяк не скромний вчинок. 
Пробравшись крізь натовп до президента компанії, вона сказала йому: “Наступ
ного року королевою буду я!” . І вона нею стала.

Кар’єра Мері йшла вгору, обсяги її продажу збільшувались, незважаючи на 
Велику депресію, що паралізувала економіку СІЛА. Попри прогнози лікарів, 
відступила навіть її хвороба. Будучи гарним психологом і просто проникливою 
людиною, вона завжди радила своїм колегам і підлеглим посміхатися, кожного 
ранку налаштовувати себе на гарний день, працювати віддано та з ентузіазмом, а 
головне — ніколи й нікому не жалітися на свої особисті проблеми, бо насправді 
це нікому не цікаво. З цього приводу Бернард Шоу говорив: “У жодному разі не 
розповідайте тим, хто вас оточує, про свої проблеми. 80 % слухачів поставляться 
до ваших проблем байдуже, а 20 % — порадіють, що вони у вас є” . Інновацій- 
ність та прогресивність цих принципів успішної роботи очевидна. Тільки зараз 
їх починають активно впроваджувати й використовувати сучасні провідні мене
джерські школи.

Після “Stanley Home Products” висококваліфікований та професіональний 
менеджер з продажу Мері Кей переходить працювати до компанії “World Gift 
Company” . За десять років роботи в цій компанії Мері Кей завдяки своїм органі
заторським та торговельним талантам зуміла побудувати торгову мережу компа
нії в 43 штатах країни. Еш мала і неабиякий талант педагога. Вона організовува
ла та самостійно проводила навчальні тренінги, кваліфікаційні курси, стажуван
ня нових співробітників тощо.

Одного разу Мері Кей була запрошена на семінар, де випала нагода позна
йомитися особисто з генеральним директором компанії, в якій вона працювала. 
Після тригодинного очікування своєї черги Мері зустрілася з ним. Вона була не
приємно вражена, коли він дивився крізь неї, намагаючись оцінити, скільки ще 
людей чекають у черзі за нею і навіть не звернув уваги на те, що потиснув їй руку.
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Мері почувалась приниженою, тому що управляючий повівся нетактовно з леді. 
Саме тоді Мері Кей Еш вирішила: “Якщо коли-небудь досягну найвищих 
кар’єрних чи життєвих сходинок, я завжди буду приділяти людині, яка стоїть 
переді мною, максимум уваги” . Того дня майбутня бізнес-леді зі світовим ім’ям 
отримала гарний урок на майбутнє: незалежно від того, настільки ви зайняті, ви 
повинні знайти час, щоб змусити людину відчути свою значимість.

За свою кар’єру їй доводилося багато разів зазнавати дискримінації за стат
тю. Часто підвищували чоловіків, яких вона навчала і які отримували вдвічі біль
ші гонорари, ніж вона. Одного разу Мері Кей була головною претенденткою на 
посаду комерційного директора. Її непересічні лідерські, організаторські, про
фесійні якості повністю відповідали цій посаді. Але керівництво зупинило свій 
вибір на чоловікові, оскільки вважало цю посаду суто чоловічою. Це був жорсто
кий удар та рішення, яке вона не могла прийняти. Обуренню честолюбивої та 
амбіційної Мері не було меж. Вона звільнилась. М. Кей завжди стверджувала: 
“Коли Бог створював чоловіка, він просто тренувався. Поглянувши на свій ви
твір, він сказав: “Це досить добре, але гадаю, що можу зробити щось краще” . 
Ось тоді він і створив жінку” .

Мері Кей Еш, пропрацювавши 25 років у галузі торгівлі, вирішила заверши
ти свою кар’єру та піти на заслужений відпочинок. Стан її банківського рахунку 
давав змогу безбідно жити їй та її родині, але непосидюча і невгамовна Мері не 
хотіла тихої розміреної старості. Часто розмірковуючи над своїм становищем і 
становищем жінок у бізнесі, вона зрозуміла просту істину: “Я не єдина жінка, 
якій чоловічий шовінізм, статева дискримінація не дозволили досягти кар’єрних 
висот. Знаю багатьох жінок, які здатні досягти кар’єрних успіхів, якщо б їм дали 
такий шанс. І мені захотілося знайти можливість дати їм цей шанс” , — пригаду
вала в одному з інтерв’ю Мері Кей.

Її активна життєва і соціальна позиція аж ніяк не дозволяла насолоджуватися 
безтурботним життям забезпеченої безробітної. Маючи неабиякий педагогічний 
талант, ораторські здібності та безцінний досвід роботи в торгівлі, Еш вирішує 
написати книгу про те, що доводиться переживати успішній жінці, яка постійно 
зазнає дискримінаційних утисків з боку чоловіків-колег. Виважено і з усією від
повідальністю Мері почала обдумувати зміст майбутньої книги. У результаті 
кропіткої, напруженої роботи над книгою М. Кей виявила, що структура книги 
являє собою не що інше, як стратегію нової компанії, яка буде ідеально підходи
ти для жінок, що в ній працюватимуть. Сумнівів не виникало, вона вирішила 
ризикнути. Так з’явилася компанія “Mary Kay Cosmetics” . Згодом Мері говорила 
журналістам: “Я хотіла створити компанію, яка дала б можливість жінці, що має 
сім’ю і виховує дітей, самій розпоряджатися своєю кар’єрою. їхнім світом по
винні бути не квоти й жорсткі правила; консультанти повинні бути вільними й 
мати можливість розпоряджатися своїм часом. Такий тип зайнятості дасть змогу 
жінці поставити на перше місце сім’ю” .
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Мері Кей завжди мислила стратегічно. Обдумуючи маркетингову та комер
ційну стратегію, вона шукала товар, який би міг дозволити зайняти їй гідне міс
це під сонцем. Оскільки компанія була зорієнтована на жінок і для жінок, об’єкт 
торгівлі мав бути зручним та зрозумілим для них. Відповідь була простою та оче
видною — косметика — це саме те, що зробить Мері Кей успішною. Еш чудово 
усвідомлювала всі ризики свого комерційного починання. Бурхливий розвиток 
косметичної промисловості в 60-ті роки XX ст. і насичений ринок потребували 
нових підходів, оригінальності та креативності.

М. Кей починає діяти. На одному корпоративному заході Мері випадково 
познайомилася з донькою дубильника шісіри. Будучи надзвичайно спостереж
ливою, Еш помітила її ідеальну шкіру обличчя та рук. Представившись космето
логом, Кей розпитала її про секрет такої неймовірної краси. Донька дубильника 
розповіла історію винаходу цих ефективних засобів. Її батько випадково виявив, 
що шкіра його рук виглядає молодше, ніж шкіра обличчя, і знайшов тому єдине 
пояснення: його руки постійно контактували з розчинами для шкір. Він почав 
експериментувати — змінював та удосконалював дубильні розчини, випробо
вуючи їх на собі. Успіх не змусив себе довго чекати. Чоловік став виглядати мо
лодшим, ніж є насправді. Всі знайомі та друзі ставилися з іронією до косметич
ного відкриття, окрім його доньки. Вона модифікувала формули батька в жіночі 
креми та засоби для догляду за шкірою. Сама Мері Кей чудово розуміла, що ці 
формули й рецепти в поєднанні з потужною інноваційною маркетинговою кон
цепцією та наполегливою працею можуть принести неабиякий успіх її компанії. 
Вона викуповує оригінальні формули у нащадків дубильника шкіри та бере їх за 
основу майбутньої косметичної промисловості. Почалась робота з формування 
першого асортименту, удосконалення наявних формул косметичних кремів та 
приведення їх у відповідність до вимог і вподобань сучасних покупців.

Другий чоловік Мері Кей, розуміючи та підтримуючи ініціативи дружини, 
завжди виступав у ролі радника. У майбутній компанії він мав виконувати адмі
ністративні функції. Ніщо не віщувало біди, але доля приготувала для мужньої 
М. Кей нове випробування. Від інфаркту помирає її чоловік — опора в житті, 
соратник по духу. За місяць до відкриття презентації продукції компанії жінка 
залишилась без підтримки і фінансових ресурсів для подальшого існування сво
го нового бізнесу. Справи йтттли кепсько. Юристи й бухгалтери радили їй обли
шити свій бізнес та рятувати хоч якість капіталовкладення. “Експерти та фахівці 
пророкували мені повне фіаско... Мій адвокат не втомлювався демонструвати 
мені брошури з докладною статистикою того, скільки косметичних компаній 
банкрутує та розорюється щороку” , — пригадувала ті важкі часи Мері Кей Еш.

Та все ж доля посміхнулась цій наполегливій жінці. Руку допомоги протягли 
її вже дорослі діти. Виховані в кращих традиціях американського суспільства, 
вони завжди з повагою ставилися до матері, яка завжди жертвувала всім, навіть 
особистим, заради їхнього добробуту. Віддавши їй всі свої заощадження, діти
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перетворили бізнес на сімейний. Син почав виконувати адміністративні функ
ції, донька була консультантом, другий син допомагав в офісі. Завдяки спільним 
зусиллям компанія Мері Кей почала свій шлях до всесвітнього успіху. Членам 
родини доводилось працювати по 18 годин на добу. Оптимізм М. Кей підтриму
вав усіх. Вона сама навчала своїх перших консультантів, проводила вечори-тре- 
нінги, самостійно прибирала в офісних приміщеннях, виносила сміття. Вона за
вжди повторювала: “Ця компанія не для прибутків чи збитків, вона для людей і 
любові” . Показовим є той факт, що Мері ніколи не навчалась менеджменту, мар
кетингу та комерційним секретам, але її впертість, цілеспрямованість, харизма, 
працьовитість, креативність допомогли їй досягти захмарних висот, а віра у те, 
що “Ти зможеш” , стала наріжним каменем корпоративної культури та бізнес- 
філософії компанії.

Перший рік напруженої самовідданої роботи Кей та її команди увінчався 
успіхом — 198 тис. дол. чистого прибутку. Наступного року в компанії вже пра
цювало 200 співробітників, прибутки зросли вчетверо, здобуто контроль 20 % 
американського ринку. Четвертий рік роботи був особливим та знаковим — за
роблено перший мільйон доларів. Зміцнивши свої позиції, Мері Кей починає 
будівництво власної фабрики у Далласі, де вона придбала хімічний завод (це був 
хімічний завод, який колись відмовив їй у співпраці через нібито некомерційну 
перспективність її косметичних продуктів). Вже через двадцять років компанія 
матиме оборот в 350 млн дол. та 200-тисячну армію консультантів з продажу. 
“Успіх компанії “Mary Kay Cosmetics” нагадував зліт ракети — приголомшли
вий, яскравий, вражаючий, фантастичний” , — резюмував один з економічних 
експертів.

Мері Кей Еш багато уваги приділяла формуванню в її мільйонному колекти
ві корпоративної культури, заснованої на довірі, взаємоповазі, любові. Прове
дення карнавальних ночей, благодійні концерти за участю знаменитостей, цере
монії нагородження кращих працівників — все це було заради і для її відданих 
працівників. Мері великого значення надавала матеріальній мотивації праців
ників. Вона щедро роздавала успішним працівникам рожеві автомобілі “Cadillac” 
(один з найдорожчих американських автомобільних брендів), норкові шуби, ту
ристичні путівки, коштовності та ювелірні прикраси з діамантами.

Ще 1965 р. Мері викупила всі акції своєї компанії. Вона є класичним власни
ком. “Я не хочу, щоб моя компанія мала акціонерів. Я не хочу, щоб вони вказу
вали, що мені робити!” , — підводила риску Мері Кей. Одного разу Еш отримала 
листа, в якому йшлося про недоречність використання такої витратної системи 
мотивації персоналу, про невиправданість таких способів заохочення працівни
ків. Мері не забарилася з відповіддю, в якій дала зрозуміти, що ці рожеві авто
мобілі представницького класу, дорогі речі та ювелірні прикраси з діамантами 
були кістяком її мотиваційної схеми. Вони стали світовими символами компанії. 
Згодом Мері відмовилась від “залучених фінансових ресурсів” , бо вважала, що
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вони наражають на небезпеку її ефективну систему управління, дієві принципи 
мотивації та корпоративну культуру.

Незважаючи на важку та виснажливу роботу в компанії, Мері Кей завжди від
чувала себе прекрасною, молодою та щасливою, бо мала мету в житті. Вона всім 
своїм єством демонструвала жінкам світу: “Не варто передчасно називати себе літ
ньою, навіть якщо вам за 60. Молодість — це не період в житті людини, це стан 
душі, який може тривати завжди” . Мері винайшла власну формулу щастя: улюб
лена робота, близькі люди — це те, до чого варто прагнути. З третім чоловіком у 
Мері склалися дуже теплі стосунки, що поєднувалися зі щирим коханням та вза
ємоповагою. Мері Кей Еш постійно наголошувала на важливості родини. У ній 
гармонійно поєднувалась успішна бізнес-леді та любляча мати й віддана дружина. 
Заможність і поважність не заважали їй готувати для чоловіка і родини смачні 
страви, приділяти увагу рідним, дивитись разом з ними телевізійні програми. Ме
рі Кей завжди дотримувалася свого золотого правила: “У жодному разі не прино
сити ділові та робочі проблеми додому” . На її думку, потрібно суворо розмежову
вати професійну діяльність і родинний затишок. Мері Кей була патріотом своєї 
країни, традицій, звичаїв. День подяки (одне з найпопулярніших національних 
свят у СІНА) родина Мері Кей завжди святкує разом, виїжджає на пікніки, вла
штовує звані вечері для своїх працівників. Еш як мудра жінка завжди розуміла, що 
жодне кар’єрне підвищення не замінить родинного тепла.

У віці 69 років вона вирішила відійти від оперативного управління і передала 
владні повноваження й крісло управляючого своєму сину від першого шлюбу 
— Річарду, залишивши за собою право контролювати та забезпечувати функціо
нування мотиваційної сфери компанії. Мері Кей стала приділяти більше уваги 
соціальній та громадській роботі, відвідувала ток-шоу, де проповідувала велику 
американську мрію, безмежні можливості людського духу та силу жіночої волі.

Мері Кей Еш була харизматичною жінкою. Незважаючи на свій поважний 
вік, вона була надзвичайно енергійною. Після смерті третього чоловіка від раку 
Мері Кей заснувала благодійний фонд, куди перераховувала мільйони доларів, 
які йшли на дослідження ракових захворювань та допомогу хворим на цю страш
ну хворобу. “Ми маємо бути відповідальними й завжди приходити на допомогу 
тим, хто її потребує. Навіть через надзусилля. Колись може знадобитись допо
мога і нам...” , — завжди говорила вона, розповідаючи про мету створення фонду, 
їй присуджено незчисленну кількість премій, нагород та відзнак. Мері — частий 
і почесний гість на шоу Філа Донах’ю та Опри Вінфрі. Вона неодноразово удо
стоєна численних звань і титулів в Америці та за її межами: “Підприємець року” , 
“Видатна жінка” , “Супердосягнення” , “Найвпливовіша бізнес-леді XX століт
тя” , “Першопроходець” , “Жінка століття” , “Видатний громадянин Америки” ... 
Цей список майже безкінечний.

Символом успіху “Mary Kay Cosmetics” засновниця компанії вважала джме
ля. Чому саме ця комаха? Все дуже просто. За існуючими законами аеродинамі-
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ки, його крила занадто малі порівняно з його великим тілом. Відтак теоретично 
він не може літати. “ ...Але він цього не знає і досить непогано літає. Так само 
наші жінки не знали, що можуть злетіти на самісінький верх, та все ж зробили 
це!” . Мері Кей запровадила в своїй компанії ще одну “мотиваційну” традицію 
— за професійні та корпоративні успіхи працівники компанії нагороджуються 
золотими шпильками у вигляді джмеля, прикрашені діамантами. “Я даю своїм 
співробітникам визнання, а не тільки матеріальні цінності” , — говорила з цього 
приводу легендарна Мері.

“Педагог від Бога” , — говорили про неї відвідувачі її відкритих лекцій з мар
кетингу та менеджменту. Вона легко тримала увагу аудиторії, вміла зацікавлюва
ти публіку, доступно та зрозуміло викладала матеріал. Її дар переконання був 
легендарним. Мері є автором низки книг-бестселерів: “Мері Кей. Автобіогра- 
фіїї” (розійшлась мільйонним тиражем по всьому світу), “Про вміння працюва
ти з людьми” (використовується як навчальний матеріал у Гарвардській школі 
бізнесу та багатьох компаніях зі світовими іменами), “Все це може бути твоїм” 
(отримала статус бестселера через декілька годин після появи в продажу). У цих, 
без перебільшення, геніальних книгах червоною ниткою проходить концепція 
“Золотого правила” : “Я мріяла створити Компанію, засновану на Золотому пра
вилі. Я хотіла, щоб кожна людина, що працює в Компанії, навчилася жити, ке
руючись ним не тільки на роботі, а й поза нею. Суть його проста — ставтесь до 
людей так, як би ви хотіли, щоб ставились до вас. Дотримуйтесь цього правила в 
кожній дії, кожному вчинку, кожній думці. Тоді ваше життя та життя тих, хто вас 
оточує, набуде нових значень. Приймайте будь-яке рішення, керуючись Золо
тим правилом, та ставте себе на місце іншої людини. Пам’ятайте про те, що ви 
не зможете розбагатіти, доки не збагатите життя інших людей. Все, що ви від
даєте іншим, повертається до вас” .

Мері Кей завжди пропагувала вільне підприємництво. На її думку, достатньо 
мати лише непідробне бажання, силу волі та наполегливість. Саме ці риси мо
жуть сприяти утвердженню особистої фінансової незалежності кожного. Не 
менш важливим для Мері Кей була і турбота про клієнтів. Це був один із пріори
тетних напрямів діяльності компанії. Саме Еш належить ідея майстер-класів, 
покликаних навчити споживачів правильно доглядати за собою. Принцип робо
ти “Спробуйте, перш ніж купити” довгі роки залишається незмінним. Сьогодні 
цей принцип почали використовувати багато виробників косметики.

Засновниця компанії приділяла багато уваги формуванню корпоративної 
культури, яка по праву вважається однією з кращих не тільки на американсько
му континенті, а й у всьому світі. Подібно до легендарного Соїчіро Хонди, Мері 
Кей вважала людей найголовнішим активом будь-якої компанії. Її корпоративні 
принципи довели, що можливим є поєднання успіху та порядності, а бізнес — це 
не поле кривавої конкурентної боротьби. Наріжним каменем корпоративної 
культури в компанії “Mary Kay Cosmetics” є ефективне використання часу. Ле-
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гендарна бізнес-леді завжди радила своїм працівникам щоранку планувати всі 
свої справи, записувати їх на аркуші паперу в порядку важливості, поступово 
виконуючи їх впродовж дня. Своєрідним та прогресивним є підхід Мері Кей до 
керівного складу компанії: “Компанія може назвати себе успішною лише тоді, 
коли керівний склад можна сформувати з власних співробітників” , — узагаль
нювала вона свою управлінську політику. Корпоративні принципи, на основі 
яких функціонують весь колектив і компанія в цілому, виключають будь-яку 
конкуренцію серед працівників. Як це працює? Надзвичайно просто — кожен 
сам собі начальник та змагається лише зі своїми попередніми результатами, та
ким чином самостійно будуючи свою кар’єру. Мері Кей прагнула не просто 
отримати прибуток, а зробити свій унікальний бізнес, з власного філософією, 
створити компанію, яка має серце, використовуючи різні програми, способи 
стимулювання і засоби мотивації. Бізнес-філософія “Магу Кау” та корпоратив
на культура вибудувані таким чином, щоб повного мірою забезпечити реалізацію 
жінки в будь-яких сферах одночасно: кар’єра, особисте життя, домашнє госпо
дарство, виховання дітей.

Окрім легендарної корпоративної культури, Мері Кей Еш створила унікаль
ну організаційну структуру, яка передбачала постійний процес наслідування та 
навчання. Наявні лідери в компанії навчають нових лідерів. Концепція “лідери 
створюють лідерів” є результатом багаторічних наукових досліджень. Співробіт
ники, що досягли найбільшого успіху, є прикладом для наслідування та джере
лом натхнення й мотивації для інших, тобто тим, чим сама Мері Кей довгі роки 
була для компанії. Такий підхід виявився надзвичайно результативним: кількість 
жінок, що заробляють понад 50 тис. дол. на рік, більша, ніж у будь-якій іншій 
компанії у СІЛА, а жінок-мільйонерів у компанії налічується понад 150.

Мері Кей була авторитетним та мудрим управлінцем. Для підлеглих вона 
була одночасно наставником, вчителем, колегою. Працівники поважали й за
хоплювалися нею. У своїх книгах М. Кей сформулювала досить прості принци
пи успішного управління компанією. В їх основі лежать елементарна людяність, 
взаємоповага, взаємопідтримка, взаєморозуміння. Ці принципи — результат ба
гаторічного досвіду, численних помилок, постійної кропіткої та наполегливої 
роботи над собою, переосмислення комерційних, управлінських стратегій. У 
своїх публічних лекціях з менеджменту та основ управління Мері Кей аналізува
ла основні правила для ефективних керівників, головні принципи роботи та лі
дерства.

“Перш ніж ви станете володарем справжнього багатства — щасливого життя, 
ви маєте навчитися віддавати. Тільки те, що ви зможете віддати, повернеться до 
вас сторицею. Це закон врожаю, закон багатократного повернення” . Це прави
ло є ключовим у лідерстві багатьох успішних людей. Його дотримувалися Вор- 
рен Баффет, Інгвар Кампрад, Джордж Сорос, Опра Вінфрі, Джеймс Берк та інші.
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“ Похвала для співробітників так само необхідна, як життєдайний дощ для 
затихаючої родини” . Визнання є одним з найбільш потужних джерел мотивації. 
“Навіть критика може викликати довіру, якщо її помістити між двома порціями 
похвали” . Це було залізним правилом легендарної Еш — спочатку похвалити, 
потім критикувати. Відтак гарний керівник в жодному разі не повинен бути 
зверхнім, бо це не ефективно і навіть деструктивно.

“Якщо Ви займаєте керівну посаду, пам’ятайте про те, що завжди є люди, які 
чекають Вашої уваги чи просто хочуть потиснути Вам руку. Ваш обов’язок — із 
вдячністю приділити увагу кожному, без відмовок та виправдань” . Мері Кей за
вжди мала імідж відкритого й демократичного керівника. Для більшості співро
бітників вона постає в материнському образі. Двері її кабінету завжди відкриті 
— кожен може зайти й поспілкуватися з легендою. “Ми — компанія “людей для 
людей” , а не “кабінетів для посадових осіб” , — завжди говорила Мері Кей, об
говорюючи принципи взаємовідносин у своїй компанії.

“Співробітники з посередніми професійними здібностями, які щосили на
магаються відповідати вашим очікуванням високих результатів, будуть працю
вати більш ефективно, ніж здібні працівники з низькою самооцінкою” . У кадро
вій політиці Мері була об’єктивна та неупереджена. Вона цінувала кожного пра
цівника своєї компанії. За весь час вона не провела жодної кадрової чистки і не 
вдавалась до безпідставних, емоційних звільнень. “Я вважаю, що між керівни
ком та підлеглим можуть виникати своєрідні дружні відносини як ознака їхньої 
ефективної роботи” , — підсумовувала М. Кей, аналізуючи взаємодію керівників 
і підлеглих.

“Гарний керівник зазвичай більше слухає, ніж говорить. Можливо, невипад
ково нам дані два вуха і всього лише один рот” . Мері Кей ніколи не відгороджу
валась від своїх працівників, була відкритою для діалогу і навіть дискусії. Вона 
була переконана, що керівник, який не спілкується зі своїми підлеглими та не 
прислуховується до них, демонструє цим службову і професійну халатність. Для 
підвищення продуктивності роботи працівників, Мері радила створити робочу 
атмосферу без стресу. Відсутність будь-яких стресових факторів на робочому 
місці надзвичайно позитивно впливає на продуктивність і кар’єрне зростання 
кожного з працівників. Своє ж завдання Кей вбачала у всебічному сприянні осо
бистому розвитку та професійному зростанню кожного працівника.

“Здоровий ризик — це запорука успіху будь-якого комерційного починання. 
Стимулюйте і заохочуйте членів вашої команди” . Головне, вважає М. Кей, не 
боятися невдачі, не налаштовувати себе підсвідомо на негативний результат. Не
має нічого ганебного та принизливого в поразці. Справжній невдаха — це люди
на, яка здалась. Свого часу Томас Едісон понад 10 тис. разів повторював експе
римент з лампою розжарювання, перш ніж створив вдалий екземпляр.

Засновниця “Mary Kay Cosmetics, Inc.” заснувала свій бізнес на чесності, 
взаємоповазі, толерантності. Вона свято вірила в те, що достойні, гідні насліду-
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вання люди мають набагато більше шансів досягнути успіху в бізнесі, ніж негід
ники та нахаби. Повага до інших — один із секретів успіху бізнес-леді.

Мері Кей Еш завжди належала до тих керівників, які приділяють велику ува
гу вивченню потреб, інтересів та побажань потенційних покупців. Для того щоб 
досягти ефективності та прибутковості будь-яких комерційних починань, по
трібно орієнтуватися на попит і закони ринку, вивчати вікові, статеві та націо
нальні специфікації тощо.

“Завжди доводьте розпочате до кінця. Незалежно від того, які це справи — 
дрібні, побутові, великі, професійні, особисті, — це єдиний спосіб досягти успі
ху” . Еш радила підприємцям-початківцям навчитися ефективно вирішувати 
проблеми. Еоловне завдання — це виявлення реальних проблем та планування 
комплексних заходів щодо їх вирішення.

Мері Кей, створивши компанію “жінок для жінок” , прекрасно усвідомлюва
ла той факт, що жінка одночасно виконує багато ролей і обов’язків: турботлива 
мати, любляча дружина, гарна господарка та успішний працівник. Вона часто 
повторювала: “Спочатку Бог, потім сім’я, а вже тоді робота” . На її думку, робота 
не має займати весь простір вашого життя, бо воно одне і прожити його потрібно 
гідно.

Мері Кей Еш називали живою легендою, на що вона відповідала: “Я звичай
на жінка, яка має незвичайну рішучість” . Саме завдяки її наполегливості та ам
бітній мрії жінки всього світу мають можливість розвиватися та реалізовувати 
свої здібності, прагнути до особистого зростання та фінансового успіху.

Вона пішла з життя 2001 року.. Вже посмертно Мері Кей Еш увійшла до 
списку 25 найбільш впливових бізнес-особистостей в історії та списку 25 най
більш впливових жінок Америки; її історія життя та успіху поповнила “Найвідо- 
міші історії ділового світу” за версією журналу “Forbes” ; про неї було знято 
фільм; авторитетний журнал “Women’s Wear Daily” назвав її однією з шести осо
бистостей, що зробили величезний влад в розвиток косметичної індустрії; вона 
включена до списку “ 100 християнських жінок, які змінили XX століття” .

У своїх виступах Мері Кей Еш дуже часто повторювала слова про місію ком
панії — “ ...ділитися своїм життям і енергією, мріями і надіями, високоякісною 
продукцією, способом життя. Якщо ми будемо це робити, то будемо сповна ви
нагороджені за свої зусилля” . Це і є мрія “Мері Кей” .

Секрет успіху Мері Кей Еш простий. Він полягає в її бажанні робити добро, 
в її харизмі та неординарному розумі. Вона — людина, яка змогла зробити не
можливе, — втілити в життя мрії мільйонів жінок в усьому світі. Перешкоди та 
удари долі, що постійно випробовували її на міцність, вона сприймала як корис
ні уроки, які крок за кроком наближали її до перемоги. Вона створила цілий світ 
— світ, в якому бути жінкою — це перевага, а не випадковість у бізнес-колах. Іс
торія її життя є яскравим прикладом того, що головне в житті — віра в себе і 
впевненість у власних силах.
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На сьогодні “Mary Kay Cosmetics, Inc.” — це безцінна школа життя, практич
ний курс успіху. Це компанія, яка дає жінкам шанс покращити своє життя, допо
магає стати фінансово незалежними, красивими і впевненими у собі.

“ Я  часто запитую себе, — говорила Мері Кей, — якою ти хочеш, щоб тебе 
запам’ятали люди? Як людину, що допомагала іншим зрозуміти, які вони на
справді прекрасні!”

Питання для обговорення
1. Мері Кей розпочала свій косметичний бізнес у 45 років. Що виконало роль 

каталізатора цієї ідеї? Які особистісні риси Еш допомогли втілити задумане в 
життя?

2. Проаналізуйте наріжні камені бізнес-філософії Мері Кей Еш? Що робить 
її ефективною? Аргументуйте.

3. Який тип лідерства та стиль управління характерний для Мері Кей? У чому 
його слабкі та сильні сторони?

4. Мері Кей створила найбільш ефективну систему мотивації у світовому біз
несі. Проаналізуйте її ефективність. Що робить її такою?

5. Який тип взаємодії з підлеглими був характерним для Мері Кей? Яким чи
ном їй вдавалося досягати безконфліктності та відсутності стресів на робочому 
місці?

Адаптовано за матеріалами:
1. Эш  М .К . Магу Кау: путь к успеху /  М.К. Эш. — М. : Манн, Иванов и Фер- 

бер, 2009. — 256 с.
2. Эш  М .К . Автобиография Мери Кей /  М.К. Эш. — М .: [б. и.], 1987. — 188 с.
3. Андервуд Дж.Больше, чем розовый кадилак/Дж. Андервуд. — М .: Попур

ри, 2003. — 336 с.
А. Л андрам  Д ж . Истории успеха. 13 женщин, которые изменили мир /  

Дж. Ландарм. — М .: [б. и.], 2007. — 163 с.
5. Магу Кау : офіційний сайт в Україні [Електрон, ресурс]. — Режим доступу: 

http: / /www.marykay.ua.
6. Мэри Кэй Эш /  Магу Кау [Электрон, ресурс]. — Режим доступа: http: / /  

vozmoznosti.com.ua/success/meri-kej-esh/
7. Мэри Кэй Эш: “Я создала эту Компанию для вас” . История легендарной 

женщины [Электрон, ресурс]. — Режим доступа: http: / /www.salesman.ua/news/ 
show/614.html

8. Притворяйтесь: секреты успеха основательницы Магу Кау [Электрон, ре
сурс]. — Режим доступа: http: //finance.bigmir.net/business/27519-Pritvoijajtes-— 
sekrety-uspeha-osnovatel-nicy-Mary-Kay

174

http://www.marykay.ua
http://www.salesman.ua/news/


Мері Кей Еш

9. История успеха Мэри Кэй и ее уроки [Электрон, ресурс]. — Режим досту
па: http: / /www.urokyuspeha.ru/mary-key/

10. Статьи о Мэри Кэй [Электрон, ресурс]. — Режим доступа: http: //www. 
marykay-lux.ru/articles.htm

11. Мери Кей : полная биография и история бизнеса [Электрон, ресурс]. — 
Режим доступа: http: //she-win.ru/moda-i-stil/173-mary-kay-ash?start=3

12. Правила бизнеса Мэри Кэй Эш [Электрон, ресурс]. — Режим доступа: http: 
/ / www.forbes.ru/forbes-woman-opinion/zhenshchiny-v-biznese/231581-pravila- 
biznesa-meri-kei-esh

Василь Карманенко

175

http://www.urokyuspeha.ru/mary-key/
http://www.forbes.ru/forbes-woman-opinion/zhenshchiny-v-biznese/231581-pravila-biznesa-meri-kei-esh
http://www.forbes.ru/forbes-woman-opinion/zhenshchiny-v-biznese/231581-pravila-biznesa-meri-kei-esh


Інгвар КАМПРАД

Інгвар Кампрад 
(нар. 1926)

Ш ведський  бізнесмен, м ільярдер. В х о д и т ь  до 
списку н а й б а г а т ш и х  людей с в іт у  з а  версією  ж у р 
налу “F o rb e s” . Засновник к ом п ан ії “ІК Е А ”  м ер е
ж і  м агази н ів , що сп ец іал ізу ється  н а  т о в а р а х  для 
дому.

Сьогодні міжнародна компанія “ІКЕА” є лідером світового меблевого бізне
су, спеціалізується на створенні, продажу меблів та супутніх товарів для дому. Її 
засновник — Інгвар Кампрад — людина, що подолала шлях від простого швед
ського хлопчини зі сміливими мріями до всесвітньо відомого бізнесмена, досвід 
якого вивчають в сучасних бізнес- та менеджерських школах світу.

Незважаючи на приголомшливий успіх своїх комерційних ідей, Інгвар є про
стим, невибагливим європейцем, що не переймається своїм статусом, вартістю 
свого одягу, кіл ькістю зірочок готелю, де зупинився, та розкішністю автомобіля, 
на якому їздить містом. Разом з цим Інгвар — це легендарна постать не тільки в 
меблевому бізнесі, а й світових бізнес-колах. Особливістю життєвої та підпри
ємницької історії І. Кампрада є те, що він не навчався бізнесу, не займався само
освітою та не читав відповідних книг. Незважаючи на це, компанія “ ІКЕА” за
вдячує своєю появою та світовим успіхом особистому досвіду, уважності та спо
стережливості свого засновника.

Феноменальність, самобутність, інтуїція, прагматизм зробили І. Кампрада 
яскравим прикладом успішного ведення бізнесу, вдалого втілення в життя ко
мерційних ідей, реалізації особистих управлінських принципів та корпоратив
них рішень. Його мрія полягала в тому, щоб меблева індустрія позбавилася ша
блонів, стереотипів, масовості та набула рис індивідуальності, ексклюзивності й 
самобутності. Ця мрія перетворилась у місію всього життя, яка до того ж давала
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захмарні прибутки. З цього приводу британський журнал “ Icon” писав: “Якщо б 
не було “ІКЕА” , для більшості звичайних людей сучасний дизайн житла був би 
недоступним” . У свою чергу І. Кампрада цей журнал назвав “людиною, що здій
снила найбільш вагомий вплив на формування смаків споживачів” . У рідній 
Швеції про нього говорять як про національного героя, приклад для підроста
ючого покоління. Багато шведів навіть вважають, що “ ІКЕА” в особі Кампрада 
зробили для суспільства більше, ніж деякі політики та громадські діячі.

У 1926 р. народилося чимало людей, які вплинули на хід історії чи залишили 
в ній помітний слід. Серед них Анжей Байда, Чак Беррі, Х ’ю Хефнер, Королева 
Єлизавета II, Мерлін Монро. Цього ж року в південній Швеції, в провінції Сма- 
ландія народився Інгвар Феодор Кампрад. Складні природні і кліматичні умови 
цього регіону виконували функції своєрідного природного відбору — тут про
живали лише ті, хто вмів долати тотальну бідність і докладати титанічних зусиль 
для обробітку неродючої, та все ж рідної землі (в XIX ст. значна частина населен
ня цієї провінції в пошуках кращого життя емігрувала до СІНА). Серед родин, 
які тут залишилися, була й сім’я Кампрадів.

Спроби родини придбати ферму та розпочати власну справу не увінчались 
успіхом. Взятий дідом Інгвара кредит потрібно було повертати. Грошей в сім’ї не 
було. Складна фінансова ситуація та неспроможність голови родини прогодува
ти сім’ю підштовхнули діда на жахливий вчинок — зведення рахунків з життям. 
Оговтавшись від втрати, бабуся Кампрада зрозуміла, що вона єдина, хто зали
шився в дітей та внуків. їй вдалося врятувати ферму. Вона продемонструвала не
абияку силу волі, здатність до тяжкої, напруженої праці. Її оптимістичне став
лення до життя, непохитні протестантські погляди, принциповість у питаннях 
ділової етики, вміння неабияк тримати удар вплинули на формування характеру 
майбутнього мільярдера. “Моя бабуся Франциска, або, як ми всі її називали, 
Фанні, здійснювала величезний вплив не тільки на мене, але й на всю нашу 
родину. Вона була надзвичайно розумною та мудрою жінкою, хоч і не знатного 
походження” , — пригадував свою наставницю дитинства в одному з інтерв’ю 
І. Кампрад.

“У житті нас чекає безліч перепон та перешкод. Успіх полягає в тому, що ви 
знаходите в собі сили і мужність їх подолати” , — говорив про власний рецепт 
успіху Теодор Рузвельт. Інгвар Кампрад належав до тих людей, які вміли їх до
лати. В найскладніших ситуаціях він в жодному разі не здавався, йшов уперед, 
загартовуючи силу волі та формуючи інстинкт бізнесмена. Цей дух підприємни
цтва був характерним для нього з раннього дитинства. Малий Інгвар мав непере
січний комерційний талант. Першим бізнес-досвідом хлопчини стала реалізація 
в своєму районі сотні коробок сірників, привезених родичами зі Стокгольма. 
Інгвар так пригадував цей момент свого життя: “Я надзвичайно рано почав свою 
ділову активність. Тітка допомогла мені придбати першу сотню коробок сірни
ків за 88 ере (офіційна валюта Швеції: 1 крона =  100 ере). Я продав сірники за
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ціною два-три ере за коробку, а деякі навіть за 5 ере. Я до цього часу пам’ятаю те 
приємне відчуття, яке супроводжувало отримання першого прибутку. У той час 
мені було не більше п’яти років” .

На досягнутому він зупинятися не став. Пошук потенційного товару та по
дальша його реалізація займали майже весь вільний час школяра. Це були ві
тальні листівки, олівці, ручки, зловлена самостійно риба, зібрані в лісі ягоди та 
багато іншого. За час навчання в школі Інгвар спробував себе в безлічі занять. Це 
стало справжнім безцінним досвідом для нього. Примітним є той факт, що бабу
ся завжди заохочувала, стимулювала й підтримувала наполегливого та цілеспря
мованого онука до подібних комерційних починань. Вона ж була першим та по
стійним покупцем товарів Інгвара.

Бережливість і розсудливість юнака давали неабиякі результати. Всі заробле
ні гроші скрупульозно акумулювалися для чогось дуже важливого. Інгвар це 
прекрасно розумів, але юний вік не давав змоги чітко сформувати комерційні 
ідеї. Доки його однолітки займалися спортом, влаштуванням особистого життя, 
Інгвар проводив час за розробкою бізнес-планів, комерційних стратегій та мар
кетингових тактик. Як результат, у 17-річному віці І. Кампрад заснував нині ле
гендарну фірму “ ІКЕА” (Інгвар Кампрад, Ельмтарюд в Агунарюді), стартовим 
капіталом якої і стали його заощадження. Назва для засновника має надзвичай
но символічний характер: перші дві літери — його ініціали, третя — назва сімей
ного підприємства, а четверта — від назви церковного приходу, до якого належав 
молодий та амбітний швед. Самі ж шведи з приводу назви цього гіганта галузі 
часто жартують, бо слово “ікеа” з шведської перекладається як “тимчасово не
має в наявності” .

На початку фірма була формальною і слугувала лише засобом офіційності у 
співпраці з поставниками та партнерами. Молодий Кампрад довго не міг знайти 
своєї комерційної ніші. Його компанія багато разів змінювала спеціалізацію, 
торгувала всім — від сірників до панчох та авторучок. Гарна комерційна інтуїція, 
системне аналітичне мислення, далекоглядність та наполегливість допомагали 
шукати своє місце під сонцем. Стабільність, але скромність прибутків не могла 
забезпечити реалізацію сміливих бізнес-ідей. Одного разу Кампрад навіть узяв 
кредит. Усвідомивши всю складність і дорожнечу кредитних операцій, вирішив 
обходитися без них: “Кредит — це ярмо, яке ми одягаємо добровільно і необду
мано. Це був перший і останній кредит у моєму житті. Ефективний бізнес може 
існувати і без нього” , — підсумовував Інгвар.

Інгвар не забарився з відкриттям власного магазину. Продумавши концеп
цію та маркетингові стратегії, юний Кампрад взявся за презентацію самого мага
зину під час урочистого відкриття. Окрім яскравих кульок та символічних стрі
чок, було оголошено, що кожен, хто завітає на відкриття, отримає безкоштовно 
каву і тістечко. Втім молодий швед аж ніяк не міг розраховувати, що його від
криття збере близько тисячі гостей. Незважаючи на деякі труднощі, каву та со-
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лодощі отримали всі. Саме тоді у спостережливого Інгвара з ’явилась ідея: харчу
вання в магазині є важливою складовою успіху будь-якого магазину. Пізніше в 
кожному торговельному центрі “ІКЕА” з ’явився обов’язковий заклад харчуван
ня. Нині ця ідея перетворилася на мережу популярних ресторанів, яка прино
сить мільярдні прибутки. З цього приводу Кампрад часто говорив: “Гарний, 
успішний бізнес не робиться з порожнім шлунком” . Мотивація та зацікавленість 
покупця була справою честі для Інгвара.

Будучи великим раціоналізатором та прагматиком, Інгвар постійно прово
див акції, пропонував знижки. Незаможні люди були основним сегментом по
купців в “ ІКЕА” . Йдучи їм на зустріч та розуміючи їхнє скрутне становище, Інг
вар Кампрад запровадив гнучку систему знижок на залізничні квитки для по
купців “ ІКЕА” . Молодому шведу вдалось перетворити провінційне містечко 
Ельмхульт, де колись народився К. Лінней, на національний центр торгівлі, а 
магазин “ІКЕА” став місцевим символом та туристичною пам’яткою.

“Інновації та неординарні бізнес-ідеї — ось у чому полягає успіх будь-якого 
комерційного починання” , — говорив засновник Google Сергій Брін. Ніби слі
дуючи цій тезі, Інгвар Кампрад починає випускати невеликий каталог товарів і 
приймати замовлення поштою. Проблему з доставкою він вирішив досить про
сто та оригінально: домовився з місцевим молочником, який кожного дня до
ставляв молоко по району.

Маючи вже успішний прибутковий бізнес, молодий та амбітний швед не пе
реставав шукати ще більш пріоритетні напрями для бізнесу та інвестицій. Уваж
ність і спостережливість, аналітичне та раціоналізаторське мислення допомогли 
знайти свіжі й перспективні ідеї для бізнесу. Соціально-економічне становище 
та рівень життя населення Швеції були не на найвищому рівні. Меблі були на
стільки дорогими, що для більшості громадян вони були предметами розкоші. 
Ідея з’явилась сама собою. Чому б не продавати меблі? Чому б не зробити їх до
ступними для населення? Це був переломний момент у житті І. Кампрада — з 
цього часу торгівля меблями стала приносити основну частину прибутків його 
компанії.

“Guimars Fabriker” із Альвести був головним моїм конкурентом і вже трива
лий час успішно продавав меблі в “Kagnuit” . Я прочитав їхню рекламу в сіль
ськогосподарській газеті, яку передплачував батько, і вирішив спробувати себе в 
цьому бізнесі. Таким чином, торгівля меблями, якою я вирішив зайнятися ви
падково й виключно заради того, щоб утерти носа своїм конкурентам, визначи
ла мою подальшу долю” , — пригадував Кампрад. Підприємливість та вміння 
переконувати дозволили домовитися з місцевими виробниками меблів. Незаба
ром меблі з ’являються в магазині Кампрада і відразу ж отримують імена. Камп
рад дав їх особисто і всім без винятку — цього вимагала його специфічна осо
бливість: він не міг запам’ятовувати жодних числових артикулів. На той час уже
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успішний бізнесмен Інгвар Кампрад починає формувати наріжні бізнес-прин- 
ципи, комерційні та управлінські аксіоми в “ТКЕА” .

Молодий підприємець вирішив орієнтуватися на покупців із середніми та 
низькими доходами (таким критеріям відповідало майже 67 % населення краї
ни). Керуючись цим, Кампрад замовляв для свого магазину недорогі меблі. Саме 
тоді, ламаючи одвічні комерційні стереотипи, він винайшов свою знамениту 
формулу: “Ніж продати 60 стільців за високою ціною, краще знизити ціну та 
продати 600 стільців” .

На початку 50-х років І. Кампрад придбав невеличку фабрику, що давно не 
працювала і спеціалізувалася на виготовленні меблів, та почав виробництво ще 
більш дешевих меблів для своїх магазинів. Це було справжньою сенсацією. Кон
куренти оголосили Кампраду бойкот, відмовили від співпраці з “ТКЕА” провід
них постачальників сировини. Здавалося б, ситуація склалася просто катастро
фічна... Більшість підприємців втрачають надію і здаються, але не І. Кампрад. 
Вихід із тотального бойкоту Інгвар знайшов неординарний та несподіваний вод
ночас: було прийнято рішення закупляти частину деталей до меблів за значно 
нижчою ціною у Польщі. Це стало наріжною комерційною стратегією корпора
ції — замовляти товари на тих територіях, де це вигідніше. “Я вважаю, без невдач 
і поразок неможливо досягти поставленої мети,” — резюмував Інгвар Кампрад. 
Ще з дитинства, він вважав проблеми рушійною силою в житті та бізнесі: “Я за
вжди насторожуюся, коли існування “ІКЕА” здається безтурботним та безпро- 
блемним. Конкуренція і боротьба завжди просували її вперед” . Подібно до 
С. Хонди та Т. Едісона, великих інноваторів усіх часів, Кампрад вважав будь-яку 
проблему та її вирішення лише новими витками в розвитку компанії.

У 1953 р. сталась ключова подія в житті Інгвара Кампрада — було відкрито 
перший меблевий магазин “ІКЕА” . На цей час він вже встиг перетворитися на 
“акулу бізнесу” , а його методи ведення бізнесу часто сприймалися з презир
ством.

Будучи спостережливим та завжди відкритим для нового, Інгвар часто по
дорожував. У СІНА він уперше побачив маркети, що працювали за системою 
“Cash&Carry” (це великі магазини, розташовані за містом, покупці самостійно 
обслуговують себе і самостійно вантажать покупки у своє авто). Це вразило 
Кампрада своєю простотою й невибагливістю. Було вирішено використати цю 
ідею при відкритті наступного магазину, яка була творчо і більш практично пере
осмислена: розташування за містом, у приміській зоні; велика та зручна авто
стоянка, використання розбірних меблів (як наслідок — зниження ціни на транс
портування та вартості в самому маркеті); самостійне збирання меблів покупця
ми (магазин забезпечував кожний товар чіткими, простими та зрозумілими ін
струкціями). Нові принципи роботи припали до смаку вибагливим покупцям.

І. Кампрад завжди будував свою комерційну та маркетингову стратегію та
ким чином, щоб вона відповідала всім транспортним, інфраструктурним, соці-
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альним та економічним вимогам свого часу. “Завжди потрібно давати покупцям 
те, чого вони хочуть. Ви маєте передбачити їхні бажання та сподівання і навіть 
більше...” , — часто говорив Кампрад своїм працівникам. Нестандартність мис
лення та далекоглядність завжди відрізняли Інгвара від всіх своїх конкурентів. У 
той час, коли спритні комерсанти та бізнесмени намагалися відкривати свої тор
гові заклади якнайближче до житлових масивів, центральних частин та в інших 
людних районах міста, І. Кампрад будував свої магазини у приміській зоні. Біль
шість людей вважали, що це повне фіаско, що магазин приречений на банкрут
ство. Але не Кампрад, який усвідомлював той факт, що в Європі почався авто
мобільний бум і відстань для покупців перестала бути перепоною для пошуку 
необхідних товарів. Як результат, його заміські магазини користуються неабия
кою популярністю в покупців.

Під час відкриття чергового магазину І. Кампрад, будучи людиною спосте
режливою та винахідливою, не зміг передбачити настільки величезного напливу 
покупців. Полиці були спустошені, товарів почало не вистачати. Дотримуючись 
свого особистого правила: “Кожен покупець має піти з магазину задоволеним” , 
Кампрад знайшов оригінальне та несподіване вирішення проблеми, що скла
лась: відкрити для покупців склад магазину. Саме так несподівано й випадково 
ним була винайдена комерційна формула успіху, яка забезпечила принципово 
новий підхід до торгівлі в цілому та беззаперечно стабільно високі прибутки. Всі 
магазини “ ІКЕА” були перетворені на виставковий центр — кожен покупець мо
же побачити й оцінити всі елементи декору — від великих меблів до дрібниць 
інтер’єру — та забрати їх самостійно на складі.

Успіх меблевих маркетів Кампрада був приголомшливим. Незабаром йому 
стало тісно в рідній Швеції. У голові далекоглядного Інгвара зародилася блиску
ча ідея — освоєння зарубіжних ринків. Це пророкувало непогані дивіденди та 
перспективи. Швейцарія стала першою країною, де було відкрито магазин 
“ ІКЕА” . На перший погляд, це було сумнівною авантюрою. І на це було дві ваго
мі причини: по-перше, Швейцарія була надзвичайно консервативною, по-друге, 
у цій країні вже успішно діяли дві місцеві мережі меблевих магазинів. Здавалося 
б, фіаско не минуле. Але Інгвар Кампрад, спираючись на свою особисту інтуїцію 
та власну комерційну й цінову стратегію, вирішив ризикнути. Останні сумніви 
щодо правильності рішення розвіяв такий випадок. Гуляючи затишними ма
льовничими вуличками Цюриха, Кампрад випадково почув, як молода подруж
ня пара обговорювала можливість придбання меблів і була змушена відмовитися 
від цієї ідеї через надзвичайну дорожнечу останніх. Рішення про вихід на між
народний ринок було прийнято. 1973 р. відкрився магазин “ІКЕА” у Швейцарії, 
наступними стали Австрія, Велика Британія, США, Німеччина, Канада, Фран
ція та багато інших країн і територій.

Яскравим прикладом поразки Кампрада можна вважати спроби завоювати 
ринок Східної Європи. Сам Інгвар згадував це так: “Мої капіталовкладення в
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Росії стали одним із найяскравіших прикладів того, як я вмію приймати пораз
ки. У наших планах та розрахунках жодних помилок не було. Однак наша власна 
нерозторопність у поєднанні з активністю російських кримінальних елементів 
та непереможною радянською бюрократією все пустили під укіс. За даними фі
нансових звітів, ми втратили близько 12—16 млн доларів. Однак я не вважаю це 
втраченим часом та можливостями” .

Досвід та вміння вчитися не лише на своїх, а й на чужих помилках роблять 
Інгвара Кампрада ефективним управлінцем та успішним бізнесменом. Щоб зна
йти цьому підтвердження, варто проаналізувати амплітуду коливання розміру 
статків за останні декілька років. У 2008 р. його активи “Forbes” оцінив у 23 млрд 
доларів, а вже 2011 р. — лише в 6 млрд доларів, назвавши його при цьому го
ловним невдахою року. Здавалося б, ситуація не безнадійна, але вкрай важка. Та 
вже навесні 2012 р. його статки були оцінені в 49 млрд доларів.

В останні роки компанія Інгвара Кампрада мужньо витримує всі удари та ви
клики сучасності: розпещених європейців вже не здивуєш простотою та сучас
ністю дизайну, з ’явилась велика кількість конкурентів, бурхливо розвивається 
інтернет-шопінг тощо. Мудрість та далекоглядність Кампрада допомагає гідно 
відповідати на всі ці виклики. Виплекана ним індивідуальність та зорієнтова- 
ність магазинів “ ІКЕА” спрямована на задоволення всіх потреб покупців. Ство
рена унікальна система експозиції товарів і форма їх реалізації за своєю суттю є 
революційними.

У формуванні корпоративної культури “ІКЕА” важливу роль відіграла сім’я 
Інгвара Кампрада. За підтримки своїх рідних він здобув безцінний досвід бізнес- 
мена-початківця. Мати, батько, бабуся та тітка були його головними покупцями 
і радниками. Він завжди міг розраховувати на їхню підтримку. Коли бізнес почав 
рости, родичі допомагали йому в організації роботи фірми та обслуговуванні 
клієнтів. Його дім став офісом, а офіс перетворився на сім’ю. Тому немає нічого 
дивного в тому, що Інгвар ставиться до своєї компанії та її працівників, як до 
великої дружньої родини.

Нищівним ударом для успішного Кампрада стала смерть матері від раку. Він 
тяжко переживав утрату. Згодом, оговтавшись, він виявив неабияку соціальну 
ініціативу і став організатором фонду для дослідження ракових захворювань. Всі 
охочі громадяни й партнери Інгвара щорічно перераховують для нього значні 
кошти.

Особисте життя власника “ ІКЕА” складалося непросто: складне і тривале 
розлучення з першою дружиною, депресія... Згодом йому вдалося знайти собі 
пару. Інгвар одружується вдруге. Незабаром у них народився первісток — син 
Пітер. Інгвар ріс та виховувався в родині, де завжди культивувалися добро, вза
ємодопомога, взаємопідтримка, довіра, співпереживання. Саме цьому вчив сво
їх дітей Інгвар. Людяність, на його думку, — головна риса справжньої людини. У 
1976 р. сім’я Кампрада переїжджає до Швейцарії, в Лозанну. Причина цього
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проста і зрозуміла: податок з прибутку в Швеції один з найбільших у світі (до
сягає 1 0 % ) .  Для успішного підприємця це був не найвигідніший варіант, тому з 
переїздом він не барився.

Сьогодні Інгвар Кампрад — щасливий батько трьох синів. Всі вони є спадко
ємцями. Будучи людиною мудрою й розважливою, голова родини не поспішав 
передавати управління компанією в руки синів. До останнього часу він не до
пускав нікого з них до штурвала “ІКЕА” . Подібну позицію Інгвар коментував із 
притаманною йому виваженістю й поміркованістю: “Втрьох керувати концер
ном не можна. Віддавши перевагу одному з синів, я знищу своє творіння міжусо
бицями між синами” . Журналісти наввипередки прогнозували, як буде Кампрад 
ділити свої мільярди між членами родини. Одні говорили про те, що після поділу 
будуть збережені всі принципи і стратегії компанії, менш оптимістично нала
штовані журналісти стверджували про згасання зірки під назвою “ ІКЕА” . Інгвар 
Кампрад передбачив усі можливі варіанти. За стратегічними планами спадку
вання, сини займуть рівнозначні посади в компанії. Відповідаючи на питання 
про власника великого фонду “Ingka” , І. Кампрад резюмував: “Члени родини 
входять до ради директорів фонду та мають можливість вирішувати багато пи
тань щодо майбутнього компанії. Проте вони не можуть взяти гроші з фондів 
компанії. Моїй родині належить невелика компанія “IKANO” , і вони можуть 
отримувати гроші тільки від її діяльності. Адже гроші руйнують людей та не да
ють відповіді на одвічне питання — як стати щасливішим? Людина повинна до
бре харчуватися, спати та мати все необхідне. На це в моєї родини достатньо за
собів і ресурсів” .

“Цінуй і бережи те, що маєш, водночас прагни до нових перспектив та мож
ливостей” , — говорив своїм синам І. Кампрад. Вмінню цінувати гроші можна 
повчитися в багатьох відомих заможних людей: Воррена Баффета, Джона Рок
феллера, Генрі Форда, Дональда Трампа та ін. Саме цьому змалку Інгвар Камп
рад учив своїх синів. Цікавий випадок пригадує молодший син: “Ще студентом, 
під час канікул я корчував ліс у маєтку батьків. Батько платив мені за це менше, 
ніж найманим робітникам” . Після закінчення навчання його сини на загальних 
підставах були прийняті на роботу в торговельні центри “ІКЕА” : “Моя початко
ва заробітна плата була настільки мізерною, що інколи нам з дружиною доводи
лось “бідувати” — допомагали дешеві обіди в “ ІКЕА” , — згадував один із синів 
Кампрада.

Про скупість та економність Інгвара Кампрада, як і багатьох інших багатіїв, 
складають легенди. У відрядженні він зупиняється в тризірковому готелі, харчу
ється в забігайлівках, пересувається на громадському транспорті, сам носить ба
гаж, подорожує другим класом, не їздить у закордонні відпустки, віддаючи пере
вагу велосипедним прогулянкам Швецією. І. Кампрад пояснює це просто: “Як я 
можу вимагати бережливості та ощадливості від людей, які на мене працюють, 
якщо буду проводити час у розкоші та комфорті” .
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В одному з інтерв’ю, кажучи про роль грошей у житті людини, говорив: “Гро
ші псують людину. Вони повинні використовуватися лише як ресурси для інвес
тицій, а не як засіб задоволення забаганок” . 2006 р. на шпальтах шведських газет 
поширилась інформація про те, що їхній земляк став найбагатшою людиною у 
світі, випередивши одвічного володаря цього титулу Вілла Гейтса. Однак ця ін
формація не підтвердилась документально (“ ІКЕА” має дуже заплутану систему 
власності, що не дає змоги об’єктивно підрахувати активи Кампрада). Відтак 
можна з упевненістю сказати, що економність і скупість — це не забаганка чи 
дивацтво. Це його життєве кредо і водночас наріжний камінь бізнес-філософії 
“ ІКЕА” : “Кожна крона — це крона” , — завжди твердив Інгвар Кампрад.

Неможливо не відмітити і феноменальну здатність шведського бізнесмена 
виходити з конфліктних, критичних ситуацій. Показові виступи критиків про 
недосконалість сервісу, комплектації, скупість дизайну, масовість та втрату інди
відуальності Інгвар завжди “відбивав” мільйонами позитивних відгуків покуп
ців і прихильників його продукції та товарів. “Атаки” екологів та їхні безпід
ставні звинувачення у використанні отруйних речовин у виробництві та руй
нуванні лісових екосистем Кампрад вирішував нестандартно та своєрідно — ви
діляв декілька мільйонів доларів на дослідницькі програми “GreenPeace” . Буду
чи неперевершеним аналітиком, стратегом та далекоглядним керівником, Інг
вар завжди легко й невимушено виходив переможцем у будь-якій конфліктній 
ситуації.

Феномен успіху “ІКЕА” вивчають у багатьох всесвітньо відомих бізнес-шко- 
лах, наводять приклад Інгвара Кампрада як приклад цілеспрямованості, гостро
го розуму, аналітичності та, без перебільшень, комерційної геніальності. Секрет 
свого успіху сам І. Кампрад пояснював дуже просто: “Ще в ранньому дитинстві 
мною керувала потужна і невидима жага до прибутку, нестримне бажання стати 
мільйонером” . Справді, успіх “ІКЕА” не віддільний, залежний від особистості її 
засновника. Ряд аналітиків в один голос стверджують, що компанія тримається 
виключно на Інгварі та його відданих послідовниках, які водночас є носіями 
корпоративної культури “ ІКЕА” . У цих здогадах є раціональне зерно. Особис
тість Кампрада є центральною фігурою компанії. Його часто порівнюють із клю
чем запалення, а “ ІКЕА” — з автомобілем: неможливість функціонування одне 
без одного очевидна. Незважаючи на те, що його сини беруть участь в управлін
ні компанією, вплив засновника надзвичайно потужний. Це прекрасно розуміє 
і сам Інгвар. Тому він ретельно культивує традиції, унікальну корпоративну 
культуру, прив’язуючи це до загальнолюдських цінностей. Його життєвій силі та 
професійному ентузіазму може позаздрити навіть молодь — давно розмінявши 
дев’ятий десяток років, він офіційно відійшов від управління компанією, але 
продовжує брати активну участь в її діяльності: відвідує відкриття нових мага
зинів, інспектує діючі магазини, цікавиться всіма сферами життя торгового 
центру — від цінової політики до меню обідів для співробітників.
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Сам Інгвар Кампрад простий у спілкуванні. Його відкритість та доброзичли
вість обеззброюють. Він — не прихильник великих, просторих кабінетів, зайвої 
помпезності та пихи. Як і С. Хонда, більшість свого робочого часу він проводив 
безпосередньо на торгово-виробничих майданчиках. Кожен співробітник може 
поспілкуватися з ним, перекинутися кількома фразами. Це нерідко переростає у 
відкриту лекцію для співробітників, яку, затамувавши подих, слухають усі — по
купці, відвідувачі, критики та конкуренти. Його внутрішні поривання, ентузіазм 
та командний дух передаються всім. Інгвар — неперевершений оратор.

І. Кампрад — беззаперечний трудоголік. Робота з ранку до вечора знайома 
йому з раннього дитинства. Будучи вже у зрілому, пенсійному віці, відійшовши 
від управління компанією, він продовжує контролювати роботу компанії. 
І. Кампрад належить до тих керівників, які в силу свого управлінського професі
оналізму та яскраво виражених лідерських якостей знаються, коли піти. Делегу
вавши управлінські повноваження своїм синам, він залишився сірим кардина
лом компанії. Займаючись постійною інспекцією та моніторингом діяльності 
торгових центрів, Кампрад багато подорожує. Ці “перевірки” сприймаються 
співробітниками з радістю. Принципова кадрова політика дала змогу сформува
ти сильну команду, сім’ю “ІКЕА” , співробітників-однодумців, які не просто до
тримуються корпоративних принципів, а й живуть за цими правилами. Як гар
ний та ефективний керівник Інгвар Кампрад завжди дотримувався неофіційно
го правила в бізнесі: “Кадри вирішують все” .

“Мене часто запитують, — пригадував І. Кампрад, — чи міг я, будучи амбіт
ним юнаком, передбачити успіх, якого досягла “ІКЕА”? Звісно ж, ні, хоча мої 
юнацькі мрії були сміливими та масштабними. Мені судилося присвятити жит
тя, щоб довести, що гарна та функціональна річ необов’язково має бути доро
гою. Ця теза справедлива і сьогодні. Нам доведеться пройти ще дуже довгий 
шлях, чи, як я вже багато разів писав і говорив у заключній частині сотень про
мов: “Ми все ще на початку шляху в прекрасне майбутнє!” .

Інгвару Кампраду вдалося створити стиль, який ми сьогодні називаємо 
“шведський” — зручний, раціональний та недорогий вибір товарів для дому. 
Його комерційні і бізнес-ідеї збіглися з ідеями соціально орієнтованого суспіль
ства, з “народним домом” , де не було місця для надлишкової розкоші. Сьогодні 
ж цей стиль поєднується з мінімалізмом. Разом з цим “ ІКЕА” запропонувала ще 
одну геніальну ідею у своїх торговельних центрах — цілісну концепцію облашту
вання житла в поєднанні з порадами дизайнера, що стала революційною.

Ще однією показовою особливістю комерційної стратегії І. Кампрада є гнуч
кість, зорієнтованість на задоволення потреб споживача, а вже потім — отри
мання прибутку. “Інтереси та потреба споживача — головне завдання торгових 
центрів “ ІКЕА” , — говорив Інгвар. Пристосування до кон’юнктури ринку та на
ціональної специфіки — ось ключ до успіху всіх закордонних торгових центрів. 
Вивчення інтересів та регіональних особливостей дає змогу повного мірою задо-
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вольнити найвибагливіших покупців. Всі без винятку магазини в Європі, СІЛА, 
Канаді та ряді інших країн мають свої особливості. Гнучкість асортименту та 
пропозицій — це візитівка “ ІКЕА” . Цю тактику також успішно експлуатує гігант 
швидкого харчування “McDonald’s” , постійно проводячи дні національної кух
ні, пристосовуючись до смаків і вподобань місцевих споживачів.

Залишаючись вірними традиціям, в “ ІКЕА” заохочують співробітників ви
користовувати нестандартні підходи до виконання професійних обов’язків. За 
словами самого І. Кампрада, компанія намагається діяти не так, як прийнято: 
“Ми маємо задовольняти весь спектр вимог і потреб наших клієнтів” . Це стосу
ється і цінової політики компанії. “Символічність наших цін захоплює дух” , — 
йдеться в рекламному слогані компанії.

“Ми неодноразово доводили, що реальним є отримання гарних результатів 
на основі використання незначних засобів чи навіть дуже обмежених матеріаль
них ресурсів. Марнування ресурсів — це смертельний гріх для “ІКЕА” . Важко 
назвати мистецтвом досягнення цілей без урахування витрат. Будь-який дизай
нер може спроектувати стіл за 500 крон. Але тільки висококваліфікований спе
ціаліст, який працює в “ ІКЕА” , може створити гарний та функціональний стіл, 
який буде коштувати 100 крон. Дороге вирішення проблеми зазвичай пропону
ють псевдопрофесіонали. Використовуйте свої ресурси так, як це пропонує 
“ ІКЕА” . Лише тоді ви зможете досягти гарних результатів, маючи навіть обме
жені ресурси” , — узагальнює секрет успіху своєї компанії І. Кампрад.

Збереження традицій та зв’язку зі своїм корінням — це запорука будь-якого 
бізнес-починання. На думку Інгвара Кампрада, важливим є те, що кожен спів
робітник багатотисячної, розкиданої по всьому світу “сім’ї “ ІКЕА” знає історію 
народження компанії. Примітним є також той факт, що штаб-квартира розміще
на не в престижному столичному офісному центрі, а в маленькому селищі Ельм- 
хульт, де був відкритий перший меблевий магазин. У містечку також розташова
ний музей компанії, в якому можна дізнатися багато цікавих фактів і невідомих 
історій. Для компанії “ІКЕА” , як і для самого Інгвара Кампрада, історичний 
спадок — це невід’ємна складова успіху корпоративної культури та бізнес-філо- 
софії, на яких виховане не одне покоління менеджерів і рядових працівників.

Сучасні дослідники менеджменту та управління стверджують, що більш про
дуктивними є ті колективи і компанії, які в своїй роботі керуються спільною ве
ликою ідеєю, навіть якщо їхня кінцева мета — збагачення. Упродовж усього іс
нування “ІКЕА” Інгвар Кампрад невтомно прививав працівникам “традиційні 
та історичні” цінності. Як наслідок, всі співробітники компанії — віддані послі
довники “ ІКЕА” -культу: вони, як і їхній натхненник, трудоголіки, сповнені ен
тузіазму, та в якомусь сенсі місіонери. На перший погляд, корпоративна культу
ра є незрозумілою для сторонніх людей. Співробітників не бентежить той факт, 
що менеджери не отримують жодних привілеїв, вище керівництво завжди готове 
взяти безпосередню участь у роботі звичайних рядових працівників. Своєрідним
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ноу-хау в компанії є запровадження проведення тижнів антибюрократії. їхня 
суть полягає в тому, що менеджери, наприклад, працюють продавцями, консуль
тантами, касирами. Генеральний директор може запросто розвантажувати ма
шини, продавати канапи та столи.

Між працівниками створюється жорстка конкуренція. Навіщо? Це сприяє 
прагненню до особистого зростання, при цьому покращує роботу всієї компанії. 
Для цього на стіні головного офіса висить стенд, на якому щотижня оновлюєть
ся інформація про темпи та обсяги продажу, кращі ринкові показники. Компа
нія просуває принцип самовдосконалення та підвищеної вимогливості до себе.

Одним з головних принципів корпоративної культури “ ІКЕА” є те, що ком
панія визнає право співробітників будь-якого рівня на помилку. Яскравий при
клад, який може проілюструвати цей принцип, стався в 1970-х роках. “ ІКЕА” 
відкрила банк у Данії. У результаті управлінської та фінансової помилки банк 
опинився на межі банкрутства. Журналісти цікавились у Кампрада, чи будуть 
проведені кадрові чистки та перестановки після таких прорахунків? Його відпо
відь стала легендарною: “Ні. Ці люди (голова банку та низка інших працівників) 
здобули безцінний досвід, чому ж тоді вони мають його використовувати в ін
ших компаніях?” Відкритий і завжди готовий поділитися досвідом, Кампрад 
пропонує власні аксіоми успішного бізнесу, які реалізуються в роботі “ІКЕА” . 
Вони описані в багатьох бізнес-тренінгах, підручниках і наукових працях. їхня 
дієвість беззаперечна.

З чого починати? По-перше, створюйте ажіотаж. Не шкодуйте зусиль на по- 
казовість, яскравість, видовищність. Будьте щедрими на бонуси, подарунки. 
Щасливі покупці стануть прекрасними безкоштовними “носіями” реклами, 
розповідаючи про свої вдалі покупки рідним, знайомим, друзям. По-друге, ви 
маєте надихнути колектив на плідну взаємовигідну роботу. Позбавтеся бюрокра
тії, скоротіть кількість начальників, дайте більше самостійності працівникам, 
створіть теплу сімейну атмосферу. Це головні умови для цілковитого прийняття 
корпоративної філософії та стилю керівництва, діяльності компанії. По-третє, 
спокусіть покупця. Процес покупок має бути приємним і невимушеним. Запро
понуйте безкоштовні дрібнички та перетворіть торговельний центр на терито
рію розваг, відпочинку і задоволення. Це дає змогу покупцеві отримати ще біль
ше задоволення від покупок. Спокусливий вигляд повинні мати й ціни. Ви маєте 
створити неперевершені та функціональні продукти за максимально низькою 
ціною. Для цього потрібні гарні професійні працівники-раціоналізатори. По- 
четверте, ще однією важливою запорукою успіху є концентрація сил. Розосере
джене військо приречене на поразку. Так само й у бізнесі. Ви не можете бути 
скрізь і одночасно та робити все й відразу. Зосередьтесь на чомусь одному.

Як справжній лідер і відповідальний керівник, вмійте брати на себе відпові
дальність. Постановка мети вимагає від вас практики прийняття відповідальних 
рішень, постійної відповідальності, подолання страху перед можливими помил-
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ками. Завжди використовуйте ваш привілей — ваше право і ваш обов’язок при
ймати рішення та брати на себе відповідальність.

Кампрада можна з упевненістю назвати інноваторам, революціонером, що 
змінив одвічні стереотипи. Його можна поставити в один ряд з такими руйнів
никами стереотипів, як Стів Джобс, Білл Гейтс, Генрі Форд. Якось Інгвар Камп
рад сказав: “Генрі Форд зумів зробити доступними для більшості населення ав
томобілі, які до цього часу вважалися предметом розкоші. Так я можу охаракте
ризувати і свою роботу. Я зробив меблі, які стали доступними будь-якій людині 
у світі” . Правдивість цієї тези беззаперечна. Інгвара Кампрада, як і Стіва Джоб- 
са, називають новатором, винахідником та великою людиною в своїй індустрії. 
Він також зумів побудувати компанію, в якої мільйони послідовників і прихиль
ників по всьому світу, а його каталог став священним для тих, хто прагне удоско
налити свій інтер’єр. Порівнюючи відомого шведа з Біллом Гейтсом, можна з 
упевненістю сказати, що їм вдалося зробити революцію — кожному свою. Один 
здійснив революцію у світі персональних комп’ютерів та програмного забезпе
чення, зробивши їх доступними для більшості людей, а інший зумів виготовити 
дешевий стіл, стілець і настільну лампу, які завжди виявляються доречними пе
ред придбанням нового комп’ютера.

Історія Інгвара Феодора Кампрада описана, проаналізована та досліджена в 
безлічі книг наукового й публіцистичного характеру. Це класичний приклад вті
лення мрії, приклад того, як можна досягти захмарних висот у бізнесі чи будь- 
якому іншому починанні. Головне — це наявність наполегливості та нестримно
го бажання. Найголовнішим же у досягненні є наявність таланту. Погодьтесь, 
неможливо стати відомим письменником, популярним музикантом чи оперним 
співаком, не маючи таланту. Кампрад володіє унікальним талантом підприємця, 
бізнесмена. “Я отримую непідробне задоволення, займаючись бізнесом” , — під
сумував він одне з численних інтерв’ю.

Питання для обговорення
1. У чому полягає унікальність корпоративної культури в “ ІКЕА”? Як цього 

вдалося досягти?
2. Який тип лідерства і стиль управління характерні для Інгвара Кампрада? 

Аргументуйте.
3. Яким було ставлення шведського підприємця до помилок та прорахунків 

підлеглих? Чим він це пояснював та аргументував?
4. Чи виправданою є надзвичайна економність і скрупульозність у фінансо

вих питаннях шведського мільярдера?
5. Корпоративна культура в “ІКЕА” вважається однією з найкращих та най- 

стабільніших. Що робить її такою? У чому її переваги? Які можете назвати недо
ліки?
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Дейл КАРНЕГІ
:

Дейл Карнегі 
(1888— 1955)

А м ериканський  педагог, психолог, письменник, 
щ о с а м  пройш ов ш лях від  сором ’язли вого бідного  
п ар убк а до т в о р ц я  т е о р і ї  спілкування, в ід ом ої 
усьом у с в іт у .

Засн овни к І н с т и т у т у  о р ато р сь к о го  м и с т е 
ц т в а  й лю дських відносин (D a il  C arnegie  Institute f o r  
Effective Sp eak in g  a n d  H u m an  R elation ) m a м іж н а 
род н о ї тр е н ін го в о ї к о м п ан ії “D a il  C arnegie  T rai-  
n in g” .

Ім’я Карнегі сьогодні відоме кожній освіченій людині світу. Багато хто вва
жає, що всесвітньо відомий фонд Карнегі був заснований саме Дейлом. Проте 
все не так просто. Справа в тому, що американець використовував ім’я свого 
знаменитого попередника — Ендрю Карнегі. Дейл Карнегі, якому образ Ендрю 
здавався вкрай привабливим, трохи змінив написання свого прізвища Сагпа§еу 
на С ап ^ іеу  1922 р. і став носити прізвище відомого підприємця. Він був блис
кучим психологом, який не вдавався до побудови витончених гіпотез, а давав 
людям шанс попрактикуватися, створював для них те, що сьогодні називають 
“ситуацією успіху” . Повіривши в себе, його студенти, справді, починали твори
ти чудеса.

Дитинство Дейла Карнегі припало на кінець XIX ст. Він народився 24 листо
пада 1888 року на фермі Мерівілль в штаті Міссурі. Його біографи не раз розчу
лено підкреслювали, що перший автомобіль Дейл побачив у 12 років, а осно
вним його заняттям було скотарство — догляд за поросятами, об’їжджання ко
ней та інші радощі сільського життя, які здавалися їм романтикою. Мама була 
шкільною вчителькою, а батько працював на фермі, заробляючи 20 доларів у 
місяць. Перші калоші з ’явилися у нього в 14 років, а тому в довгі морозні зими, 
коли ноги промокали і мерзли, йому навіть в голову не могло прийти, що вони 
можуть бути сухими і теплими. Пізніше Дейл напише, що його батьки працюва
ли по 16 годин на добу. Але як тяжко батьки не працювали, вирватися з полону
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бідності не вдавалося. Після десяти років виснажливої праці родина не лише не 
мала прибутку, але й була повністю у боргах. Фермі загрожував крах, і сім’я у по
шуках кращого життя переїхала на нове місце. Незважаючи на фінансові труд
нощі, які постійно переслідували його родину, Дейлу Карнегі вдалося отримати 
освіту у педагогічному коледжі у Воренсберзі, де він вивчав біологію, філософію 
та інші науки. Освіта стала першим кроком у майбутній кар’єрі.

Роки, проведені в студентському братстві, стали одними із найбільш безтур
ботних періодів у житті. У коледжі навчалося 600 студентів, але лише у шістьох із 
них не було можливості оплатити пансіон, а тому Карнегі щовечора повертався 
верхи з Воренсбергу на ферму, доїв корів, а щоранку намагався надати хоч трохи 
пристойного вигляду своїй курточці й штаням, які були йому вже замалі. Проте 
Дейл Карнегі вирішив домогтися успіху будь-що.

Він підійшов до проблеми цілком науково, задавшись питанням: хто зі сту
дентів користується в коледжі найбільшим авторитетом? Проаналізувавши си
туацію, він зрозумів, що пальму першості утримують спортсмени та оратори. 
Стати атлетом не давала змоги статура, через малу вагу його не прийняли навіть 
у футбольну секцію. Залишалося вправлятися в нелегкому мистецтві риторики. 
Мати повністю схвалила вибір сина. Першими слухачами Карнегі стали коні, 
корови і голуби, а потім він став членом ораторського гуртка. Працюючи на фер
мі щоденно, Дейл використовував весь вільний час для підготовки до диспутів, 
але незмінно програвав. Здавалося, всі зусилля були марними. Дейл відчував се
бе невдахою, закрадалися навіть думки про самогубство. Аж раптом усе різко 
змінилося. Несподівано для себе він став перемагати в дискусіях, за рік завоював 
усі найвищі нагороди на конкурсах із публічних виступів. Його популярність у 
коледжі зросла. Він допомагав готуватися до виступів іншим студентам, і остан
ні з його підтримкою мали блискучі успіхи.

Займаючись тим, що у нього так добре виходило, Карнегі спробував органі
зувати заочні курси для власників ранчо. Але чи то фермери рахували кожну ко
пійку, чи то не вважали публічні виступи такою вже необхідною справою, його 
ідея зазнала фіаско. Дейл вирішив зайнятися чим-небудь іншим.

Він став агентом з продажу бекону, мила і сала у фірмі “Armero & Company” . 
Він роз’їжджав по своєму району збуту в товарних потягах і на диліжансах, вчив
ся відкладати гроші. За два роки роботи агентом Карнегі вивів свій район збуту в 
Південній Дакоті на перше місце, до цього він вважався одним із найгірших. 
Компанія “Armero & Company” запропонувала Дейлу підвищення по службі, ви
знавши його безсумнівний талант: адже те, що він зробив, здавалося неможли
вим. Проте кар’єра торговельного агента його не приваблювала, він взяв розра
хунок і поїхав до Нью-Йорка. Вступивши до Американської академії драматич
них мистецтв, якийсь час Дейл успішно гастролював по Америці, граючи роль 
доктора Хартні в п’єсі “Полі з цирку” . Але незабаром зрозумів, що видатним 
актором йому не стати, а тому змушений був повернутися в торгівлю.
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На цей раз він працював у фірмі “Packard Motorcar Company: “Я був одним із 
найнещасніших хлопців Нью-Йорка. Щоб якось заробити собі на життя, я мав 
продавати вантажівки. Я не мав уявлення про їх конструкцію, і знати цього не 
хотів. Я ненавидів свою роботу., і підійшов до Рубікону. Я прийняв таке рішен
ня, яке повністю змінило моє життя. Я хотів “жити, щоб писати, і писати, щоб 
жити” .

Але письменницька діяльність не обіцяла постійного доходу, і Карнегі зму
шений був поєднати її з викладанням. Він звернувся до Асоціації шкіл християн
ської молоді у Нью-Йорку з проханням дозволити йому вести курси ораторсько
го мистецтва для бізнесменів. Завдання було нелегким, оскільки дорослі люди 
приходили на курси, щоб вирішити свої проблеми. Вони хотіли навчитися твер
до стояти на ногах, просунутися в бізнесі, заробляти для своїх сімей більше гро
шей. У той час бізнес ніяк не асоціювався з ораторським мистецтвом. Уміння 
рахувати визнавалося набагато важливішою діловою якістю, ніж красномовство. 
Асоціація відмовилася платити Карнегі стандартну ставку — два долари за вечір. 
Відтак на свій страх і ризик він погодився працювати за відсоток з прибутку, як
що, звичайно, такий буде. І не прогадав: у наступні три роки Дейл Карнегі отри
мував по ЗО доларів за вечір: “Я працював у складних умовах. Мені потрібно було 
кожне заняття зробити настільки цікавим, щоб їм хотілось прийти на наступне” . 
Популярність курсів зростала з кожним днем. І це було цілком природно: за
мість абстрактних гіпотез і набору цікавих фактів Карнегі запропонував слуха
чам струнку систему практичних рекомендацій, яка давала швидкі результати. А 
головне — вона була розрахована на всіх, а не лише на групу занадто обдарова
них слухачів.

Особистий досвід переконав Карнегі, що маючи віру в себе та ідею, яка окри
ляє, кожна людина може досягти успіху, якщо буде наполегливо працювати над 
собою. Незабаром Дейл Карнегі став знаменитістю, його стали запрошувати у 
Нью-Йорк, Філадельфію і Балтимор, Париж і Лондон. У міру зростання попу
лярності теорії спілкування виникла необхідність у підручнику. Але він не зміг 
знайти підходящий, а тому написав його сам.

У 1933 році курс ділового спілкування прослухав головний керуючий видав
ництва “ Simon & Shuster” Леон Шимкін. Останній звернув увагу, що курс, крім 
ораторського мистецтва, містить багато спостережень, які стосуються взаємо
відносин між людьми. А тому запропонував Карнегі систематизувати всі матері
али, присвячені проблемам спілкування, і написати на їх основі книгу. Саме так 
на прилавках магазинів 12 листопада 1936 р. з ’явилася найзнаменитіша книга 
Дейла Карнегі — “Як завойовувати друзів і впливати на людей” . Не можна ска
зати, що в ній містилися принципово нові ідеї. Книга давала короткі рекомен
дації, як краще поводитися, щоб завоювати інтерес і симпатію оточуючих. Од
нак більшість прийомів, описаних Карнегі, справді працювали, і видання стало 
бестселером. Ще за життя автора тільки в СІЛА було продано понад 5 млн
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екземплярів. Упродовж десяти років книга значилася у списках бестселерів газе
ти “The New York Times” , що до цього часу є абсолютним рекордом.

Працюючи над книгою, яку сьогодні знає весь світ, Карнегі перечитав усе, 
що стосувалося теми, починаючи з робіт професорів Оверстрита Альфреда Ад
лера та Вільяма Джеймса і закінчуючи протоколами розірвання шлюбів. Карнегі 
запросив для роботи над книгою як консультанта досвідченого наукового спів
робітника, який півтора року працював у різних бібліотеках, вивчаючи праці з 
психології та переглядаючи біографії знаменитих людей з метою з ’ясувати, як 
великі люди налагоджували взаємовідносини з іншими: “Ми читали життєписи 
усіх видатних лідерів — від Юлія Цезаря до Томаса Едісона. Ми прочитали понад 
сотні біографій одного лише Теодора Рузвельта. Ми були сповнені рішучості, не 
жалкували ні часу, ні ресурсів, аби лиш з ’ясувати всі практичні засоби, які впро
довж тисячоліть використовувалися задля того, щоб завоювати друзів і справити 
вплив на оточуючих. Особисто я спілкувався з багатьма успішними людьми, се
ред яких всесвітньо відомі фігури — Марконі, Франклін Делано Рузвельт, Оуен 
Д. Янг, Кларк Гейбл, Мері Пікфорд, Мартін Джонсон” .

Значна частина життя Карнегі була присвячена курсам і всьому, що з ними 
пов’язано. Він видавав брошури для курсів, уів відкритий діалог з читачами про
відних американських газет, відповідаючи на їхні запитання і даючи конкретні 
поради. Паралельно з цим був ведучим регулярної радіопередачі “Маловідомі 
факти з життя відомих людей” . Продовженням успіху Карнегі стала книга “Як 
перестати турбуватися і почати жити” (1948). До написання цієї книги Карнегі 
довго готувався. Він перечитав сотні біографій від Конфуція до Черчіля. Він 
говорив з багатьма людьми із різних верств суспільства, зокрема Генрі Фордом і 
Елеонорою Рузвельт. Упродовж п’яти років він працював у лабораторії з подо
лання неспокою в дорослих, що працювала при курсах. У лабораторії знайомили 
слухачів із правилами, як перестати відчувати неспокій. Потім пропонували за
стосовувати ці правила у житті й звітуватися про отримані результати на занятті: 
“Я прослухав звітів на тему “Як подолати неспокій у житті” більше, ніж будь-хто 
зі смертних. Я прочитав сотні надісланих мені листів. Тому моя книга стала ре
зультатом роботи не письменника-затворника. Я спробував написати лаконічну, 
засновану на фактичному матеріалі розповідь, яка б легко читалася, про те, як 
тисячі людей змогли подолати неспокій” .

Дейл Карнегі став знаменитістю, його статки оцінювалися шестизначною 
цифрою, а створений ним Інститут ефективного ораторського мистецтва і люд
ських відносин мав відділення в сотнях міст по всій Америці та Європі. У статті 
групи російських дослідників наводиться приклад опису відкриття нового прак
тичного курсу “Мистецтво вміло користуватися мовою і впливати на людей у 
діловому світі” , який був запропонований Інститутом Дейла Карнегі: “Дві з по
ловиною тисячі чоловіків та жінок заповнили велику танцювальну залу нью- 
йоркського готелю “Пенсильванія” . До пів на восьму всі місця були зайняті.
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О восьмій годині натовп, що намагався проникнути до зали, продовжував при
бувати. Згодом і місткий балкон був переповнений. Тепер вже важко було знайти 
навіть стояче місце, і сотні втомлених людей, що прийшли сюди після робочого 
дня, провели в той вечір півтори години на ногах... Люди, які відгукнулись на 
оголошення, належали до найвищих економічних кіл суспільства. Це були ке
рівники, підприємці й спеціалісти, чиї статки становили від п’ятдесяти тисяч 
доларів у рік” . Впродовж двадцяти чотирьох років цей курс читався у перепов
нених аудиторіях Нью-Йорка. У сфері бізнесу під час спілкування людей вини
кають доволі складні проблеми. Фондом Карнегі й Технологічним інститутом 
Карнегі (засновник Ендрю Карнегі) проведені дослідження, які показали, що 
успіх у фінансових відносинах спеціалістів, зайнятих навіть у таких технічних 
галузях економіки, як машинобудування, лише на п’ятнадцять відсотків зале
жить від технічних знань і на вісімдесят п’ять — від уміння спілкуватися з коле
гами.

Після смерті Дейла Карнегі, в листопаді 1955 р. Інститут очолила його дру
жина Дорогі. Вона продовжила поширення ідей Карнегі, написавши книгу для 
жінок про те, як мудра жінка може сприяти успіху свого чоловіка. З часом 
з ’явилося багато критиків ідей Карнегі. Причин тому багато. Але викликає за
цікавленість факт, що перший мільйон тиражу книги був розпроданий ще задов
го до кінця року його виходу. За одностайною оцінкою найкомпетентніших екс
пертів і незалежних спеціалістів, американці у світі вважаються нацією, що “ма
ло читає” . Як же вдалося торкнутися свідомості людей, яких навряд чи можна 
провести якоюсь дешевою рекламою або загальними фразами?

Результат багатьох досліджень продемонстрував, що дорослі люди зацікавле
ні оволодівати технікою взаємовідносин. Вони хочуть навчитися уживатися з 
іншими людьми, впливати на них, при цьому їм не цікаво розбиратися в тонко
щах психологічної науки. Вони прагнуть отримати поради, які б могли їм при
служитися, як при взаємовідносинах у трудовій атмосфері, так і в колі рідних та 
Друзів.

Як вдалося бідному сільському хлопчику із Міссурі, який збирав полуницю і 
косив реп’яхи за п’ять центів за годину, отримувати один долар за хвилину на
вчання керівників великих корпорацій мистецтву висловлювати свої думки. За
вдяки ж яким змістовним порадам, проголошеним у безлічі прочитаних лекцій, 
написаних есе та викладених у відомих усьому світу книгах, цьому, з дитинства 
невпевненому в собі, хлопчиську вдалося стати одним із найвпливовіших людей 
XX ст. Ось їх короткий зміст.

“Не критикуйте людей, критикуючи не можна досягти позитивних змін. 
Критика даремна, вона ставить людину в позицію оборони і спонукає її шукати 
собі виправдання. Критика небезпечна, бо вона ранить дорогоцінне для людини 
почуття власної гідності, породжує почуття образи та обурення. Коли виникає 
бажання “всипати комусь по перше число” , Дейл Карнегі радить: “Чому б вам
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не почати із себе? Навіть з чисто егоїстичного погляду це незрівнянно вигідніше, 
ніж намагатися покращити інших, до речі, і значно небезпечніше” .

“Дурень може критикувати, засуджувати і виказувати незадоволення. Біль
шість дурнів так і роблять. “Люди низькі знаходять глибоке задоволення в по
милках і недоліках людей великих” , — наводить автор слова Шопенгауера. Але 
щоб розуміти і прощати, необхідно оволодіти характером і виробити самокон
троль. “Велика людина виявляє свою велич тим, — казав Карлейль, — як вона 
обходиться з маленькими людьми” .

Замість того, щоб засуджувати людей, спробуйте їх зрозуміти. Намагайтеся 
усвідомити, чому вони чинять саме так, а не інакше. Це значно вигідніше і ціка
віше, ніж критикувати, це породжує взаємне розуміння, терпимість і велико
душність. Не судіть, і не судимі будете” .

Карнегі радить бачити в людях ті якості, за які їх варто хвалити. Він приво
дить безліч прикладів, як люди досягають успіхів, коли вміють щиро визнавати 
позитивні якості інших. Одним із таких прикладів був Чарльз Швеб, який, на 
думку Дейла, був “генієм у відносинах з людьми” : “Я вважаю, що спосіб за допо
могою якого можна розвивати краще, що закладене в людині, — це визнання її 
цінності й заохочення. Я вмію викликати ентузіазм в людях” .

Однією із причин феноменального успіху відомого підприємця, яким Дейл 
просто захоплювався і прізвище якого собі взяв, — Ендрю Карнегі було вміння 
високо цінувати людей. Навіть в епітафії на надгробку, яку склав Ендрю Карнегі, 
він зумів возвеличити своїх підлеглих: “Тут лежить той, хто вмів підкоряти собі 
людей, розумніших, ніж він сам” .

Дейл Карнегі радить не плутати лестощі та щиру похвалу. Різниця між ними 
очевидна. Перша виходить крізь зуби, друга іде від серця. Перша — фальшива, 
друга — правдива. Перша викликає загальне презирство, друга — загальне схва
лення.

Карнегі радить припинити думати лише про свої переваги і бажання, а звер
нути погляд на переваги і бажання інших: “Емерсон якось сказав: “Кожна люди
на, яку я зустрічаю, в одній зі сфер перевершує мене; і я готовий у неї вчитися” . 
Якщо Емерсон готовий вчитися, то варто замислитися і нам” .

Наводячи приклади, Дейл Карнегі знову ж таки опирається на досвід Ендрю 
Карнегі, бідного шотландського парубка, який зумів прожити життя, залишив
ши по собі 365 млн дол.: “В школі життя він рано зрозумів, що є лише один спо
сіб впливати на людей — обмежувати себе у розмові з ними колом їхніх бажань. 
Він закінчив лише чотири класи, але навчився управляти людьми” .

У сфері тонкого мистецтва людських взаємовідносин пропонує він також 
думку Генрі Форда: “Якщо є секрет успіху, то він полягає в здатності прийняти 
погляд іншої людини і подивитися на речі її очима” .

“Світ переповнений людьми, які піклуються лише про себе. Ті рідкісні ек
земпляри роду людського, які прагнуть служити іншим, мають величезну пере-
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вагу. У них просто не існує конкурентів. Відомий адвокат Оуен Д. Янг сказав: 
“Люди, які можуть поставити себе на місце інших, котрі розуміють хід думок 
співрозмовника, можуть не турбуватися про те, що їх очікує в майбутньому” .

Щоб привертати до себе увагу людей, Дейл Карнегі радить проявляти щиру 
зацікавленість іншими людьми. Він розповідає про заняття на курсі зі складання 
коротеньких оповідань у Нью-Йоркському університеті, які йому пощастило 
прослухати. Лектор, редактор одного із відомих видань, який щодня перечитує 
безліч надісланих до редакції рукописів, наголошує, що прочитавши кілька аб
заців, він одразу розуміє, чи любить автор людей: “А якщо автор не любить лю
дей, то як їм можуть сподобатись його оповідання” .

Пропонуючи свої лекції у жанрі есе, Дейл Карнегі, ставлячи запитання 
“скільки людей прийде на ваш похорон, якщо ви завтра помрете?” , одразу від
повідає: “Чому люди повинні проявляти до вас зацікавленість раніше, ніж ви до 
них?” .

Альфред Адлер у книзі “Що має значити для вас життя?” зазначає: “Індиві
дуум, який не виявляє зацікавленості до своїх братів-людей, переживає макси
мум труднощів у житті і дуже несправедливо ставиться до інших. Із середовища 
таких осіб походять невдахи і банкрути” . “Якщо ви хочете досягти успіху в житті, 
то варто вдосконалювати свій характер і ставитися до людей зі щирою зацікавле
ністю” , — радить Дейл Карнегі.

Наступним ключем, що відчиняє двері людських взаємовідносин, є опти
мізм і щира посмішка. У житті людина мусить зайняти проактивну позицію — 
мужності, щирості й життєрадісності. У стародавніх китайців безодня мудрості. 
Одне китайське народне прислів’я проголошує: “Людина без усмішки на облич
чі не повинна відкривати лавку” . Усмішка нічого не коштує, але створює багато. 
Посмішку не можна ні купити, ні позичити, ні вкрасти, вона становить собою ту 
цінність, яка не принесе жодної користі, якщо не буде подарована від чистого 
серця.

Проявляйте дружнє ставлення до людей. За допомогою байки Езопа Карнегі 
переконує читачів у перевагах саме такої позиції: “Сонце може примусити зняти 
вас пальто швидше, ніж вітер. Доброта, дружній підхід і висока оцінка можуть 
переконати швидше, ніж усі шторми і бурі цього світу” . Звертайтесь до кращих 
якостей людини.

Даючи поради, як припинити проявляти неспокій, Дейл Карнегі приводить 
свій власний досвід, чесно розповідаючи, як у критичних ситуаціях йому самому 
було важко застосовувати ті правила, котрим він навчав своїх учнів: “Я допустив 
ряд помилок і не зробив висновків. Мені соромно зізнатися, але я давно зрозу
мів, що навчити 20 людей робити правильно легше, ніж самому бути тим одним 
із 20” .

Дейлу Карнегі знадобилось багато часу для того, щоб усвідомити, що істин
ний успіх і визнання приходять тільки до яскравих особистостей, хто йде по
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життю своїм шляхом, демонструє індивідуальність: “Ти мусиш бути Дейлом 
Карнегі зі своїми слабостями і недоліками. Ти не можеш бути кимось іншим. І 
засукавши рукава, я став робити те, що мені варто було робити із самого початку. 
Я отримав урок. Я не можу написати книгу, яку можна порівняти із творами 
Шекспіра, але я можу написати свою власну книгу” .

Знайдіть власне “Я ” . Ніколи не копіюйте інших людей. Пам’ятайте, що дру
гої такої людини немає на землі. “Сила, закладена в кукурудзяному зерняті, не 
має аналогів у природі, і ніхто, крім нього, не знає, на що воно здатне” . Так само 
і людина, вона не знає своїх можливостей, поки не випробує себе. Відкрийте 
себе світу і завжди залишайтеся самим собою — це найголовніший принцип, 
який дає людині свободу і позбавляє від неспокою. Просто роби те, що можеш, і 
використовуй все найкраще, що в тобі є, — підтверджує у своєму вірші Дуглас 
Маллох.

Навряд чи можна не погодитись із Дейлом Карнегі в тому, що кожен шукає 
щастя. Щастя не залежить від зовнішніх умов. Воно залежить від умов внутріш
ніх. “Те, чим ви володієте, або те, ким ви є, або те, де ви перебуваєте, або те, чим 
ви займаєтесь, не робить вас щасливими чи нещасними. Такими вас робить те, 
як ви думаєте про це.

Більшість людей щасливі настільки, наскільки вони вирішують бути щасли
вими” , — і він був правий. Сільський хлопчина із бідної фермерської родини 
запропонував світу систему, яка стала справжнім підручником життя і допомо
гла не лише позбавитися від проблем, що звужують наш життєвий простір, але й 
навчила добиватися поставлених цілей і вірити у свою самоцінність.

Питання для обговорення

1. Які риси лідерської поведінки можна виокремити в юнацьких спрямуван
нях Дейла Карнегі?

2. Чому в досягненні успіху, на думку Дейла Карнегі, важлива проактивна по
зиція?

3. Яке значення мають ораторське мистецтво і вміння переконувати підлег
лих для досягнення успіху в будь-якій справі?

4. Як взаємопов’язані між собою заняття улюбленою справою та розкриття 
потенціалу особистості? Обґрунтуйте свою відповідь.

5. Яку найголовнішу пораду дав Дейл Карнегі щодо того, як побороти пере
живання і почати жити?
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Ендрю КАРНЕГІ

Ендрю Карнегі 
(1835— 1919)

А м ериканський мільйонер ш о тл ан д ськ ого  п охо
дж енн я. Засновник т а  власник с т а л е л и в а р н о ї ім 
перії, величезного фонду н ер у х ом о сті, н а ф т о в и х  
родовищ . Засновник б а г а т ь о х  благодійних фондів. 
М е ц е н а т . Ф іл ан тр о п .

Сьогодні прізвище Карнегі найчастіше асоціюється з Дейлом Карнегі — аме
риканським педагогом, психологом, письменником, автором концепції безкон
фліктного та успішного спілкування. Але це прізвище носила ще одна видатна 
людина — Ендрю Карнегі — найбагатша людина світу свого часу, філантроп, що 
віддав на благодійні цілі 90 % свого багатства. Його вчинок був безпрецедентним 
в історії світового бізнесу. Він сприяв якісному переосмисленню принципових 
та прагматичних основ благодійності.

Бізнесмен Ендрю Карнегі — легендарна постать в історії людства. Його вклад 
у розвиток світового бізнесу, менеджменту важко переоцінити. Він є засновни
ком сучасного типу благодійництва — на гроші багатих та щедрих людей робити 
відкриття в хімії, астрономії, фізиці, знаходити руїни давніх цивілізацій, вина
ходити ліки від страшних хвороб, а не просто подавати милостиню жебракам, 
оплачувати лікування хворої людини, фінансувати той чи інший соціальний 
захід.

Ендрю Карнегі з ’явився на світ 25 листопада 1835 р. в шотландському містеч
ку Дюнфермлін. Тоді ніхто й подумати не міг, що він стане найбагатшою люди
ною світу (за різними підрахунками, сьогодні його статки могли б нараховувати 
від 270 до 310 млрд дол.). Варто виокремити той факт, що це десятиліття дало 
людству багатьох успішних заможних людей, зокрема Джона Моргана та Джона 
Рокфеллера. Майбутній мільйонер Ендрю Карнегі народився в сім’ї ткача Ві-
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льяма та доньки чоботаря Маргарет. Родина була незаможна. Пізніше в своїх ме
муарах Карнегі напише: “Найкращим спадком для молодої людини є народжен
ня в бідності. Жодні здібності та вміння не мають значення, якщо людина за
можна” . Батько поєднував ткацьку діяльність із фінансовою аналітикою та про
гнозував біржові курси, неодноразово виступав за права робітників. Від належав 
до того консервативного типу людей, для яких прогрес був справжнім лихом. 
Батько Евдрю до кінця свого життя так і не зрозумів, навіщо його ткацький ста
нок замінили машиною. Для нього це було повного та невідворотною катастро
фою. Невдовзі в пошуках кращої долі родина мігрує до СПІА. Приєднавшись до 
шотландської колонії родичів і друзів, Карнегі осіли в містечку Слебтаун (нині 
м. Пітсбург), штат Пенсильванія. У своїх мемуарах Ендрю так пригадував нове 
місце: “Дим був скрізь. Він проникав в усі шпаринки. Сажа в’їдалась у волосся, 
подразнювала шкіру. Все робило життя в цьому місті нестерпним та жалюгід
ним” .

На відміну від батька, мати Ендрю була жінкою із залізною волею та рішучіс
тю. Приїхавши в чужу країну, вона чітко усвідомлювала — для того, щоб вижити, 
потрібно багато працювати. Замість того, щоб піти до школи та продовжити на
вчання, малий Ендрю вирішив податися працювати, щоб допомагати батькам. 
Він влаштувався на текстильну фабрику. Його перша заробітна плата становила 
5 доларів на місяць. Такий низький старт не став перешкодою для амбітного та 
енергійного світловолосого хлопця. Батько влаштувався на ту ж фабрику, але так 
і не зміг звикнути до постійного гуркоту станків. Він повернувся до свого улюб
леного заняття — ручного ткацтва. Можливо, через вік, можливо, через песиміс
тичний настрій, але для нього Америка так і не стала “країною нових можливос
тей” . Зовсім іншим був його син.

Малий Ендрю Карнегі вдихнув вітер американської свободи, який сповнив 
його неабияким ентузіазмом та наполегливістю. Хлопчина самостійно навчився 
писати й читати, прислужуючи у вечірній школі та виявляв неабиякий інтерес до 
математики. Відпрацювавши зміну на фабриці, хлопчина поспішав до місцевого 
бухгалтера, який допомагав йому опанувати ази бухгалтерії та обліку (про додат
кові заняття хлопець домовлявся самостійно). Згодом юнак влаштувався листо
ношею в телеграфну компанію. Тут його заробітна плата збільшилась до 45 до
ларів на місяць. Він, проявляючи феноменальні успіхи в самоосвіті, опанував 
телеграфію і врешті-решт досяг у ній досконалості — ніхто не міг працювати 
ключем швидше за нього. Всі знання, як теоретичні, так і практичний досвід, 
Ендрю поглинав як губка. Для додаткового заробітку Е. Карнегі влаштувався 
позаштатним кореспондентом та повідомляв свіжі новини всім газетам у Пітс- 
бурзі, оскільки дізнавався їх завжди першим. Особливих зусиль цей підробіток 
не потребував — всі новини на той час передавалися телеграфом. Незважаючи 
на досить юний вік, Ендрю володів непересічним аналітичним розумом. Саме з 
роботою на телеграфі пов’язаний перший прояв організаторських здібностей
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майбутнього геніального бізнесмена. Великою спокусою в житті кожного теле
графного розсильного була додаткова плата в 10 центів за доставку телеграм за 
межі свого округу. Через ці замовлення між ними виникали постійні суперечки 
за черговість доставки. Щоб покласти цьому край, Ендрю запропонував вносити 
ці гроші в спільну касу, а в кінці кожного тижня ділити суму порівну.

На цій престижній на той час роботі Ендрю віддано та натхненно працював 
чотири роки. 1853 р. енергійного, тямущого, ерудованого, оптимістично нала
штованого Карнегі помітив управляючий Пенсильванської залізничної компа
нії Томас Скотт, який був глибоко вражений старанністю, відповідальністю та 
дисциплінованістю вісімнадцятирічного шотландського хлопця. Він відразу за
пропонував Карнегі посаду особистого телеграфіста та секретаря. Пропозиція 
була прийнята без вагань. Скотт постійно брав його з собою у відрядження та 
ділові поїздки. Керівник знайомив свого підлеглого з усіма аспектами життя за
лізниці. А головне — Томас Скотт знайомив хлопця з діловими людьми і пред
ставниками бізнес-кіл. “Ці знайомства були надзвичайно важливими для мене, 
людини, яка тільки починає підніматися кар’єрними сходами” , — пригадував 
бізнесмен. Хлопець зарекомендував себе з кращого боку. Карнегі мав багато та
лантів не тільки в професійній сфері. Він був самовідданим, сміливим у вчинках, 
користувався неабияким авторитетом серед колег, уникав посередників у всьо
му, що стосувалось особисто його.

Т. Скотг без найменшого сумніву довіряв Ендрю та часто дозволяв чергувати 
на залізниці замість себе. Довіра завжди була виправдана, навіть у найскладні
ших ситуаціях. Одного разу сталася подія, яка виконала роль своєрідного каталі
затора, прискорювача кар’єрного зростання юного Ендрю Карнегі. На залізнич
ній ділянці, що була підконтрольна Томасу Скотту, сталася велика залізнична 
аварія. Декілька вагонів, зійшовши з рейок, загородили інші колії. Рух був пара
лізований. З місця події запросили допомоги. Управляючого в цей момент не 
було на місці. Хлопець не розгубився та проявив справжні лідерські якості, взяв
ши на себе відповідальність за вирішення складного виробничого завдання. У 
телеграмі за підписом начальника Ендрю наказав спалити розбиті вагони. Як 
результат, колії були швидко розчищені. Через декілька тижнів це нововведення 
було взято на озброєння всією залізницею СІЛА. Вражений кмітливістю свого 
помічника, Скотт після цієї події почав довіряти хлопцеві ще більше та всіляко 
спряв його кар’єрному зростанню. Президент Пенсильванської залізниці назвав 
Е. Карнегі наступником Томаса Скотта.

Ендрю пощастило з керівником. Саме завдяки Т. Скотту він зміг так швидко 
піднятися кар’єрними сходами. Але не тільки дружба відіграла вирішальну роль. 
Головною перевагою Карнегі були його професійні успіхи, освіта, яку він здобув 
самостійно, нестандартність мислення, харизматичність. Юнак не боявся брати 
на себе відповідальність. Завдяки його інноваторству, стратегічному інтелекту та 
прагненню зробити світ кращим з ’явився перший у світі розклад руху поїздів,
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які приходять завжди вчасно. Це було революційним нововведенням. На той час 
залізниці були одноколійними, зіткнення поїздів відбувалися дуже часто. Після 
реалізації ідеї Карнегі зіткнень не стало.

Незабаром Скотт був призначений директором Пенсильванської залізниці 
та забрав юнака із собою в Ельтуну. Там вони пропрацювали разом понад два 
роки. Томас Скотт був гарним педагогом. Йому завжди вдавалось донести до 
хлопця суть основних законів та правил бізнесу. Саме він пояснив Карнегі зо
лоте правило — гроші мають робити гроші. Колись Бенджамін Франклін з цього 
приводу сказав: “Пам’ятайте, гроші мають здатність розмножуватися” . Подіб
ний урок Карнегі засвоїв, коли його бос, Томас Скотт, сказав: “Ендрю, якщо ти 
нашкребеш 200 доларів, я вложу ці гроші в акції надзвичайно прибуткової спра
ви. Такої суми в нього не було. Карнегі звернувся за допомогою до матері, яка 
завжди підтримувала хлопця в його починаннях. Жінка вирішила за будь-яку 
ціну допомогти сину. Взявши кредит під заставу будинку, вона дала сину необ
хідну суму. Через два роки придбані цінні папери приносили вже 5 тис. дол. на 
рік. Після такої вигідної оборудки Карнегі вкладав гроші в акції банків, буді
вельні, нафтові компанії. Примітним є той факт, що нові цінні папери він купу
вав виключно на дивіденди від попередніх. Ендрю міг би зробити приголомшли
ву кар’єру на фінансовому ринку. У нього був феноменальний нюх на гроші. Але 
він завжди віддавав перевагу виробництву: “Я завжди прагнув до створення чо
гось матеріального” , — пригадував Карнегі в своїх книгах.

Сам Карнегі вже був абсолютно впевнений в тому, що, будучи найманим 
працівником, справжніх грошей заробити не можливо. Його заробітна плата бу
ла в десятки разів менша за “нетрудові доходи” навіть після того, як він посів 
місце Томаса Скотта. Ендрю Карнегі було призначено на посаду начальника 
Західного відділення Пенсильванської залізниці, коли йому виповнилося лише 
24 роки.

Стрімкість перетворення Ендрю Карнегі з працьовитого роботяги на статно
го бізнесмена нагадує виліт корка зі щойно відкритої пляшки шампанського. 
Перша сталеливарна компанія з’явилася, коли йому виповнилось 26 років. Вже 
в ЗО він відкрив низку фірм: будівельних, телеграфних, нафтовидобувних. Одна 
з них — мостобудівна — дала захмарні прибутки і дивіденди. Її головним призна
ченням було будівництво залізничних стальних мостів (на заміну дерев’яних). 
Зрозумілий той факт, що головним будівельним матеріалом є сталь, яку Карнегі 
закуповував сам у себе.

Невдовзі Ендрю перетворився на авторитетного бізнесмена першої величи
ни. Із забрудненого димом промислового Пітсбурга він переїжджає до легендар
ного Нью-Йорка. Карнегі розраховував відійти від справ, вступити до Оксфорд
ського університету, придбати якусь газету чи журнал і жити тихим, спокійним 
життям. Судячи з його записів, Карнегі відчував, що багатство розбещує його та 
мріяв зайнятися самовдосконаленням. “Збирання багатства — це один із най-
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гірших видів ідолопоклонства. Жоден ідол не є таким руйнівним, як поклоніння 
грошам... продовжувати і далі занурюватися в турботи про гроші, коли думки 
направлені на те, як заробити ще більше та ще швидше — означає деградувати до 
стану, коли одужання не можливе. Я відійду від справ у 35 і кожного дня по обіді 
буду читати та займатися саморозвитком” , — писав у своїх книгах Ендрю Карне
гі. Успішний бізнесмен у момент цього просвітлення зрозумів, що погарячкував. 
У нього з ’явилась нова ідея, яка мала фантастичний присмак, але могла дати 
миттєві захмарні прибутки. Сталь, яка нещодавно зробила революцію в промис
ловості, вже не змогла задовольнити потреби індустріального суспільства своєю 
низькою якістю. Відтак виникла гостра необхідність їхати до Великої Британії, 
але не до Оксфордського університету, а вчитися новій технології виробництва 
сталі.

Як пригадували його сучасники, в бізнесі Карнегі нагадував в’юна: він міг 
одночасно замилювати очі заздрісникам, створювати міцні партнерські стосун
ки та шукати професіоналів у компаніях конкурентів. І справді, Карнегі мав фе
номенальну ділову хватку. Передбачивши біржовйй крах 1873 р., він завчасно 
продав усі свої акції та вклав усі гроші в сталеливарне виробництво, засноване на 
нових технологіях. Не забарився Карнегі і з відкриттям величезного сталеливар
ного заводу, який завбачливо назвав на честь начальника Пенсильванської за
лізниці — Сталеливарний завод імені Едгара Томсона. Карнегі знав самолюбиву 
натуру Томсона, тому в такий спосіб забезпечив майже невичерпне джерело за
мовлень. Щоб вирішити питання із забезпечення свого заводу коксом, який 
необхідний для виробництва сталі, він придбав контрольний пакет акцій най
більшого його виробника. Колишнього власника підприємства Генрі Фріка зро
бив управляючим. Ендрю був далекоглядним керівником. Купуючи підприєм
ства чи їхні контрольні пакети акцій, він ніколи не порушував усталену там сис
тему управління. Він дотримувався простої тактики: для успішної роботи під
приємства під своїм началом головним є мотивація керівника. Мотивований 
керівник — максимальна користь з компанії.

Ендрю був надзвичайно скрупульозним, інколи навіть прискіпливим. Він 
відстежував усі стадії виробництва та економив на всьому. Ще з дитинства його 
мати Маргарет постійно повторювала: “Ендрю, бережи пенси, а шилінги якось 
самі подбають про себе” . Як наслідок, йому вдалося знизити в декілька разів со
бівартість продукції, а його компанія “Carnegie Steel Согр.” через кілька років за 
обсягом випуску обійшла всю британську сталеливарну промисловість.

Незважаючи на всю свою геніальність та харизму, лідерські якості та авто
ритет, Ендрю Карнегі мав комплекс. Він соромився свого невеликого зросту 
(158 см). Для того, щоб приховати це, він спеціально замовляв стільці з високи
ми ніжками. Серед підлеглих та друзів його позаочі називали “маленьким бо
сом” чи “крихіткою Карнегі” . До того ж, дотримуючись правила “економії та 
невибагливості” , він купував собі костюми не дорожче ніж за ЗО доларів.
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Інколи його скупість межувала з нечуваним марнотратством. Це яскраво де
монструє придбання, відновлення та облаштування середньовічного шотланд
ського замку Скібо. Карнегі проводив у ньому багато часу за грою в гольф. 
Оскільки Ендрю на той час входив до числа найбагатших людей світу, з ним хо
тіли дружити чи хоча б завоювати його прихильність. На його світських гулян
нях постійними гостями були Едуард VII, Невіл Чемберлен, Редьярд Кіплінг, 
Герберт Спенсер. Характерною особливістю світських вечорів та званих вечерь 
було те, що на них могли зустрітися, наприклад, місцевий столяр і прем’єр- 
міністр, садівник і всесвітньо відомий письменник. Карнегі любив спостерігати 
за їхньою поведінкою.

Особисте життя великого сталеливарного магната вважається білою плямою 
в його біографії. Відомо не так багато. Мати в житті Ендрю відігравала завжди 
значну роль. Вона була сильною духом, владною та навіть ревнивою. Завжди 
тримала сина біля себе. Вони разом з ’являлися навіть на ділові переговори. Мар
гарет мала радикальні політичні погляди та була такою ж категоричною в осо
бистому житті. “Немає такої жінки, яка змогла б стати достойною дружиною для 
мого Енді!” — завжди стверджувала вона. Мабуть, для того, щоб догодити їй, він 
не одружувався за її життя. Карнегі одружився лише тоді, коли минув траур. Ба
гато людей захоплювалися синівською відданістю Ендрю, але були й ті, хто вва
жав його звичайним слабаком. Пізніше у нього народилася донька. Її народжен
ня неабияк зміцнило родину та дало новий шанс згасаючому шлюбу.

Незнатне походження з робітничої сім’ї та рішучі публічні виступи в під
тримку профспілок створили Карнегі репутацію затятого соціаліста. Однак на 
практиці він не завжди сповідував ці ідеї. Дотримуючись у житті особистого пра
вила: “Ніколи не проб’ється наверх той, хто не робить того, що йому кажуть, і 
той, хто робить не більше того, що йому говорять” . Він був вимогливим до пра
цівників: 12-годинний робочий день, низька заробітна плата, відсутність соці
альних гарантій... Одні називають його “промисловим деспотом” , інші вважа
ють, що сам Карнегі ні в чому не винен. Це питання викликає безліч суперечок 
та накладає тінь на добрі справи бізнесмена. Але доречним буде урахування того 
факту, що подібне управління і становище робітничого класу було нормою для 
СІНА та Європи в кінці XIX ст. Впровадження хоча б на одному підприємстві 
тих соціалістичних цінностей, про які говорив Карнегі, могло б підняти хвилю 
обурення і страйків працівників інших підприємств. Це прекрасно розумів і він 
сам: “Мабуть, суспільство ще не готове до соціальної справедливості та соці
альної відповідальності багатіїв перед своїми працівниками” , — писав він в од
ній зі своїх статей.

У 1868 р. Ендрю Карнегі писав: “Чим би я не займався, я повинен віддавати
ся цьому повністю, так що мені варто виявити обережність та обрати життя, яке 
буде впливати на мене найбільш позитивним способом” . У результаті наукових 
та філософських пошуків у журналі “The North American Review” була опубліко-
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вана стаття, відома під назвою “Євангеліє багатства” (вона лягла в основу книги 
з однойменною назвою). Карнегі вирішив пояснити багатіям, у чому полягає 
їхнє призначення. Стаття містила дві головні тези: “Багатство передбачає відпо
відальність” та “Хто помре багатим, помре ганебно” . Ендрю пропонував багаті
ям жити скромно, без зайвого, забезпечувати в розумних межах своїх рідних та 
близьких, залишити небагато спадкоємцям чоловічої статі, а решту ще за життя 
роздати “для поліпшення долі бідних співгромадян” .

Карнегі твердо вирішив продати свій бізнес. 1901 р. він виставив на продаж 
“Carnegie Steel Согр.” . Пропозиції посипались на Карнегі як з рогу достатку. 
Найщедріша пропозиція — 100 млн дол. — надійшла від знаного бізнесмена 
Джона Рокфеллера. “Це занадто скромна пропозиція для такого ласого шмат
ка” , — сказав Ендрю Карнегі й вирішив посприяти підвищенню ціни. Він орга
нізував витік інформації про те, що збирається будувати власну залізницю. Влас
ні сталеливарні заводи давали йому величезну перевагу перед конкурентами, що 
неабияк зачіпало інтереси Джона Моргана. Хитрий та далекоглядний Карнегі 
цього й домагався.

Жодних договорів Морган і Карнегі не підписували. Під час гри в гольф Ен
дрю подав Моргану папірець з написом “480 млн” (в сучасному еквіваленті 
близько 100 млрд дол.), на що той відповів запискою: “Добре!” . Вони потисли 
один одному руки. “Вітаю вас, пане Карнегі! З цієї миті ви — найбагатша людина 
у світі!” , — сказав, посміхаючись, Джон Морган.

Проте бути найбагатшою людиною Ендрю Карнегі аж ніяк не збирався. Його 
давньою ідеєю була благодійність. Колишнє життя не давало спокою магнату. 
Йому хотілось якось згладити провину за протести — він розшукав більшість 
членів профспілки та призначив їм пенсії. Йому не подобалося згадувати, як він 
відмовив у фінансовій допомозі своєму наставнику Томасу Скотту. Ендрю на
писав йому листа з вибаченнями, але відповіді не отримав.

З неабияким ентузіазмом Ендрю Карнегі почав витрачати своє величезне ба
гатство. Перевага віддавалася будівництву публічних бібліотек, університетів, 
шкіл, підтримці викладачів, студентів — усього, що пов’язане з освітою. Благо
дійні програми поширювалися на Велику Британію та Шотландію. Карнегі був 
активним учасником боротьби за мир. Серед його особистих досягнень у цій 
сфері можна сміливо назвати будівництво приміщення Міжнародного трибуна
лу в Еаазі та теоретичну розробку ідеї Ліги Націй.

“Бібліотека — це невичерпне джерело інформації для допитливих, спраглих 
до самореалізації людей” , — стверджував Бернард Шоу. У Карнегі було особливе 
ставлення до бібліотек. На кошти магната було збудовано та наповнено бібліо
течними фондами близько трьох тисяч бібліотек в Америці та Європі. Здобувши 
свого часу освіту самостійно, самоучка Карнегі хотів дати можливість “система
тично займатися читанням та самоосвітою” всім бажаючим. Він усвідомлював 
той факт, що в XX ст. освіта стане ключем до будь-якого жипєвого і професійно-
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го успіху. Пізніше Білл Гейтс забезпечив усі бібліотеки Карнегі комп’ютерами, 
перейнявши естафету благодійності у відомого співвітчизника.

Чарльз Шваб — президент його тресту та найближчий соратник — надзви
чайно точно змалював особистісні характеристики Ендрю Карнегі, які дали 
йому змогу досягти таких успіхів: “Я не знаю людей, які б володіли настільки 
багатою уявою, живим розумом та вражаючими інстинктами. Співрозмовник 
відчуває, як він апробує ваші думки та досягає самої суті всього, що ви коли-не
будь зробили чи могли зробити. Він схоплює суть ваших слів ще до того, як ви їх 
встигли вимовити. Гра його розуму вражаюча, а його звичка пильно вдивлятися 
в суть справи принесла йому величезні знання, досвід, можливості” . Однак най
більшим даром з усіх, якими він був наділений, була його феноменальна здат
ність надихати інших людей. “Він випромінював довіру. Ви могли в чомусь за
сумніватися і обговорити це з містером Карнегі. Він міг переконати вас у вашій 
правоті та змусити і вас повірити в це. Він прекрасно вмів применшити ваші 
сумніви, вказати на переваги ваших доказів та аргументів. Ця здатність надихати 
інших людей, вселяти в них бадьорість духу та надію живились його власного 
енергією, — характеризував Е. Карнегі президент його тресту Чарльз Шваб. — 
Здатність містера Карнегі надихати інших людей будувалась на чомусь глибшо
му, ніж проста розсудливість” . Водночас він належав до тих людей, які цінують 
результати роботи, а не слова: “3 віком я став практично не звертати уваги на те, 
що кажуть люди. Я лише дивлюсь на те, що вони роблять,” — резюмував всесвіт
ньо відомий бізнесмен.

Ендрю Карнегі, без перебільшень, демонструє ту першопричину, яка лежить 
в основі будь-якого успіху — це сила розуму, сила, яка може проявитися в кож
ного, хто зможе організувати власні здібності для досягнення конкретної цілі в 
житті. Успіх Карнегі пояснюється феноменальною здатністю використовувати 
власні інтелектуальні ресурси та критично оцінювати аналогічні ресурси інших 
людей, а не конкретними знаннями та досвідом сталеливарного бізнесу. Він під
твердив власним прикладом гіпотезу про те, що успіх залежить лише від пра
вильного використання певних законів і принципів, доступних абсолютно всім.

Карнегі, досягнувши небачених кар’єрних висот та ставши найбагатшою лю
диною світу, прагнув поділитися своїм досвідом з іншими людьми, які намага
ються реалізувати себе в житті. Власним рецептом досягнення успіху він поді
лився з журналістом, письменником та психологом Наполеоном Хіллом, який 
сформулював шість правил успіху Ендрю Карнегі (більш детально ці правила 
описані в книзі Наполеона Хілла “Думай і багатій”).

П равило №  1. Визначте кількість грошей, яку б ви хотіли мати. Недостатньо 
заказати: “Я хочу мати багато грошей” . Будьте чіткими та конкретними.

П равило №  2. Відверто зізнайтеся собі в тому, чим готові заплатити за багат
ство, яке хочете мати. Погодьтесь, завжди доводиться чимось жертвувати. Цього 
разу доведеться теж.
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П равило №  3. Визначте термін, в який ви вже будете володіти цими грошима. 
Хай це буде конкретна дата.

П равило №  4. Складіть конкретний план виконання вашого бажання та по
чніть діяти негайно, незалежно від того, готові ви реалізувати його чи ні.

П равило №  5. Записуйте все: кількість грошей, час, коли ви хочете їх мати, що 
готові принести в жертву тощо.

П равило №  6. Кожного дня — перед сном і вранці — перечитуйте вголос свої 
записи. Читаючи, уявіть, що відчуваєте, і вірте в те, що гроші вже ваші.

Ендрю Карнегі завжди вважав, що успішна людина, бізнесмен, найманий 
працівник мають бути чесними, працелюбними, сконцентрованими. “Ви маєте 
любити свою роботу та бути готовим працювати більше за посадові обов’язки та 
понаднормово. Пам’ятайте про те, що перегони виграє кінь, який випередив 
своїх суперників на голову” , — рекомендував магнат. На його думку, кожна 
успішна людина має обов’язково займатися самоосвітою, читати багато худож
ньої та спеціальної літератури, приділяти увагу всім новітнім досягненням у 
найрізноманітніших сферах. Велику увагу Карнегі приділяв мотивації. Він вва
жав її рушійною силою будь-яких якісних перетворень. “Люди, які не в змозі 
мотивувати себе, повинні задовольнятися посередністю, якими б вражаючими 
не були їхні таланти” , — підсумовував Ендрю.

Ендрю Карнегі вдалося вплинути на життя кожної людини. Безпрецедентна 
благодійність на благо всього людства, спроба змінити світ на краще, створення 
величезної бібліотечної мережі, концертних та мистецьких залів — результат 
глибокого, принципового переосмислення життєвих позицій та пріоритетів. 
Йому на власному прикладі вдалося продемонструвати силу людського розуму 
та мотивації... Приклад цього відомого мільйонера-мецената завжди буде нади
хати людей, які прагнуть внести свій вклад у розвиток людства.

Життєвим девізом Ендрю Карнегі був крилатий вислів: “Хто не може думати, 
той дурень. Хто не хоче — сліпий. Хто не ризикує — раб” . Мармурова дошка з 
цим написом надихала амбітного шотландця впродовж усього життя... і буде на
дихати ще не одне покоління соціально свідомих людей, які хочуть змінити світ 
на краще.

Питання для обговорення

1. Які особистісні риси характеру дали змогу Ендрю Карнегі досягти такого 
успіху?

2. Що сприяло переосмисленню та зміні ставлення найбагатшої людини сво
го часу до призначення грошей і багатства?

3. Які риси та особисті якості Карнегі вважав найнеобхідні т ими для досяг
нення успіху?
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4. Що Е. Карнегі вважав найкращим каталізатором для досягнення успіху? 
Аргументуйте.

5. Чи можуть бути дієвими шість правил успіху Ендрю Карнегі? Проаналі
зуйте їх.
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Роберт ЛУТЦ

Роберт Лутц 
(нар. 1932)

Колиш ній в іц е-п р ези д ен т “G en eral M o to rs”  і 
т о п -м е н ед ж ер  “F o rd ”, “C h ry sler”  і BM W . А в т о р  
книг з  проблем управління.

шшжшж ЯШШШ:

Роберт Ентоні “Боб” Лутц народився 12 лютого 1932 р. у Швейцарії в космо
політичному Цюриху в сім’ї банкіра. У службових справах батькові неодноразо
во доводилося тривалий час працювати у Нью-Йорку. Разом з ним туди переїз
дила й сім’я. “До восьми років, — згадує Лутц, — я вже встиг п’ять разів пере
тнути Атлантику, а в 11 років у мене було подвійне швейцарське й американське 
громадянство” .

Втім у цих переїздах були й недоліки. Попри те, що в США Роберт навчався 
за посиленими шкільними програмами, які охоплювали вищу математику, лати
ну, літературу, щоразу, коли він повертався до Європи, відставав від своїх ровес
ників на один клас. Це викликало протест з боку хлопчини, який відчував на
лежність батьків до привілейованого класу. Далося взнаки й раннє захоплення 
дочкою одного з багатіїв. Все це скінчилося тим, що, коли після закінчення Дру
гої світової війни родина нарешті осіла в Цюриху, його відрахували зі школи.

Попрацювавши шість місяців на шкіряному складі, він заявив батькові, що 
не проти завершити шкільну освіту. Проте той погодився оплатити ще один рік 
навчання у франкомовній школі в Лозанні за умови, що після її закінчення 
Роберт поступить на військову службу до морської піхоти США. Так 22-річний 
Роберт Лутц потрапив до навчального армійського табору на острові Періс у 
Південній Кароліні. Там, згадує він, “мені прищепили дисципліну (включаючи 
й самодисципліну) й допомогли приборкати до того некерований характер” . Там
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же, закінчивши програму підготовки курсантів морської авіації, Лутц став бойо
вим пілотом.

З 1954 по 1959 р. він служив на Далекому Сході в авіації Корпусу морської 
піхоти й вийшов у відставку офіцером. Після цього вступив до університету Бер- 
клі в Каліфорнії, де захопився світом бізнесу, особливо психологією бізнесу й 
маркетингом. Отримавши в 29 років ступінь бакалавра, продовжив навчання за 
магістерською програмою “Маркетинг і бізнес-адміністрування” .

Після завершення навчання Лутц пов’язав своє подальше життя з автомо
більною промисловістю. Як згадував Лутц, він захопився автомобілями ще в 
ранньому дитинстві. “Цій пристрасті, — продовжує він, — я віддавався в юності, 
постійно малюючи в школі начерки автомобілів, а пізніше брав участь у люби
тельських автоперегонах під егідою Американського клубу любителів спортив
них машин. Коли мені було трохи більше ніж двадцять, я майже серйозно думав 
про те, щоб спробувати стати автогонщиком і конструктором спортивних авто
мобілів, як Бріггс Каннінгем. Як би там не було, коли в Берклі я вирішив робити 
кар’єру в бізнесі, у мене не було ніяких сумнівів стосовно того, що це має бути 
автомобільний бізнес, з однієї простої й вичерпної причини: я справді дуже лю
бив автомобілі” .

Відтак в 1963 р. він почав працювати рядовим маркетологом в компанії 
“General Motors” . В 1971 р. вже з посади керівника відділу продажу і маркетингу 
Лутц залишає роботу в “General Motors” і переходить до компанії BMW. Окрім 
більшої у вісім разів заробітної плати на таке рішення, пише він, вплинула біль
ша зарозумілість і пихатість, яку вище керівництво GM виявляло у ставленні до 
конкурентів й ініціатив своїх співробітників, спрямованих на поліпшення якос
ті й надійності власних автомобілів.

Іншою була політика керівництва BMW, яке стимулювало динамічні зміни 
модельного ряду автомобілів. Обійнявши посаду віце-президента з продажу і 
маркетингу й увійшовши до складу правління компанії, Лутц отримав можли
вість безпосереднього впливу на їх характер і спрямування. Окрім того, він взяв 
на себе ініціативу координації діяльності підрозділів, які випускали мотоцикли. 
За короткий час їх нові моделі завоювали симпатії споживачів.

Попри все це, Лутц пропрацював у BMW усього три роки. Він не зумів спри
йняти “атмосфери безжалісної внутрішньої конкуренції в компанії” . Втім, ма
буть, ще важче було відмовитися від пропозиції компанії “Ford” стати керівни
ком її німецького відділення. На цій посаді Лутц отримав можливість удоскона
лення наявних моделей відповідно до свого бачення потреб клієнтів. Це відразу 
ж дало й фінансовий результат. Лише за перший рік частка відділення на ринко
ві продажу автомобілів у Німеччині зросла з 7 до 15 %.

Відповідно, продовжувалося й кар’єрне зростання самого Лутца. Вже неза
баром він став віце-президентом європейського відділення “Ford” , згодом його 
президентом і зрештою — головою ради директорів цього відділення. Досвід та
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інтуїція Лутца і тут дали свої результата. Розроблена під його керівництвом мо
дель “Ford Sierra” стала бестселером у Європі, так само, як і випущені в США на 
її основі “Ford Taurus” та “Mercury Cable” . Відтак в 1982 р. Лутц став керівником 
усіх закордонних відділень компанії “Ford” і переїхав до Детройта, отримавши 
посаду віце-президента й увійшовши до ради директорів компанії.

У 1986 р. Лутц перейшов на роботу до компанії “Chrysler” . Спочатку обіймав 
посаду виконавчого віце-президента, згодом був обраний до ради директорів 
корпорації і відповідав за повний цикл розробки й реалізації автомобілів. Як щи
ро зізнається Лутц, попри зроблені в кінці 70-х — на початку 80-х років спроби 
запровадити відкритий командний стиль роботи на основі запозичених у япон
ців “гуртків якості” , “бізнес-груп” , “бренд-менеджменту” , “Chrysler” залиша
лася дуже бюрократичною й “затиснутою” компанією.

Функціональна інтеграція між спеціалізованими підрозділами компанії була 
вкрай слабка. Відтак через непорозуміння між дизайнерами, інженерами, по
стачальниками, виробниками й реалізаторами продукції терміни її оновлення 
розтягувалися на роки, а вартість нових зразків автомобілів зростала настільки, 
що не йшла ні в яке порівняння з прогнозною. Кожний підрозділ турбувався на
самперед про свої вузькі інтереси і не думав про кінцевий результат. Потрібно 
було корінним чином змінювати концепцію організації.

Вивчення досвіду “Honda” показало, що потрібно змінювати. Там все ґрун
тувалося на довірі. Вигравала компанія і від того, що в ній панував колегіальний 
стиль управління, який поєднував високу вимогливість із роботою в команді й 
співробітництвом. Придбання в 1987 р. “American Motors Corporation” , яка, во
лодіючи вкрай обмеженими ресурсами, створювала прекрасні моделі (Jeep 
Cherokee, Jeep Wrangler та ін.), показало, як потрібно проводити зміни.

За безпосередньої участі Лутца в “Chrysler” були створені так звані команди 
платформ, які об’єднували дизайнерів, інженерів, виробників і т. ін., відпові
дальних від початку й до кінця за випуск цього типу транспортних засобів. Ко
манді задавались лише основні параметри програми, визначалася також місія 
серії. Вибір способу реалізації програми, так само, як і відповідальність за кінце
вий результат, передавалася команді.

Була запроваджена спрощена система обліку витрат. Принагідно: Лутц вва
жав, що 80 % енергії потрібно спрямовувати на отримання прибутку і лише 20 %
— на звітність і бюрократичну тяганину. Відтак на перший план вийшли, за тер
мінологією Лутца, “правопівкульні” — здатні мислити інтуїтивно “фанати авто
мобілів” , а не раціональні “лівопівкульні” — фінансисти. “Команди платформ,
— зазначає Лутц, — це не товариство загальної любові. Звичайно, і в них вини
кають суперечності, й доводиться йти на компроміси, вирішуючи, наприклад, 
що важливіше для нової моделі: шкіряні сидіння чи суперсучасна підвіска. Але 
тепер ці розбіжності залагоджуються на нижчих поверхах корпорації, які якраз і 
володіють усією повнотою інформації для прийняття оптимального рішення.
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Таким чином вдалося створити умови для вивільнення творчої енергії й ініціати
ви працівників компанії, які увійшли до команд” .

У середині 1990-х управлінська революція в “Chrysler” дала свої результати. 
Випущені моделі “Neon” , “Grand Cherokee” , “Dodge Ram” (який відразу захо
пив 18 % ринку), “Viper” стали помітними подіями у світі автомобілебудування. 
Відповідно, продажі компанії зросли з 1,8 млн автомобілів у 1991 р. до понад 
З млн у 1998 р. В 1994 р. “Chrysler” заробив 3,7 млрд дол., а в наступні три роки 
— ще 8,5 млрд.

Звільнившись 1998 р. у віці 66 років з посади віце-президента “Chrysler” , 
Лутц написав книгу про історію її “другого відродження” і обійняв посаду гене
рального директора компанії з виробництва акумуляторів “Exide Technologies” .

1 вересня 2001 р. він повернувся до “General Motors” на посаду заступника 
голови ради директорів компанії. Як завжди, він діяв досить рішуче, відмовляю
чись від неперспективних моделей, а головне — застарілих методів управління, 
заснованих на жорсткому контролі “лівопівкульників” . Навпаки, він зробив ак
цент на креативності й дизайні. Корпоративна культура, яку запроваджував 
Лутц, давала простір для творчості, вільних дискусій, стимулювала пошук, не 
відкидала ризик і можливість помилок.

За попередньою домовленістю з власниками компанії всі ці зміни планува
лося провести за три роки. Як з ’ясувалося, кількість і глибина проблем, накопи
чених в “General Motors” , виявилися значно більшими, ніж було видно з першо
го погляду. Лутц справився з ними, проте за дев’ять років. Полишаючи в травні
2010 р. компанію, він зміг сказати: вона повернулась на свій істинний шлях, збе- 
рігши імідж однієї з провідних автомобільних компаній. Про це свідчили випу
щені за керівництва Лутца такі креативні моделі, як “Chevrolet Volt” , “Cadillac” , 
“CTS” , “Buik La Crosse” , a також фінансові результати компанії.

Невтомний характер Лутца не залишив його без роботи й після цього. У
2011 р. він випустив книгу “Хлопці з гаража проти зануд-фінансистів” , в якій 
описав головні етапи й напрямки перетворень у “General Motors” , очолив засно
вану ним консалтингову компанію “ Lutz Communications” . Він також входить до 
складу ради директорів “The New Common School Loundation” , є членом ради 
директорів — розпорядників фонду “Marine Military Academy” і членом ради ди
ректорів “Transonic Combustion, Епс.” . Він веде блог для “ Eorbes” , працює кон
сультантом в GM і “Group Lotus” , читає лекції.

Лутц утретє одружений. У нього п’ять дочок і вісім онуків. Володіє двома лі
таками й двома гелікоптерами, які пілотує особисто.

У своїх книгах, виступах, семінарах Лутц щиро ділиться своїм величезним 
управлінським досвідом. Найбільше в цьому сенсі його цікавлять проблеми, 
яким чином можна керувати роботою в організації, де працює два різні типи лю
дей: “лівопівкульники” й “правопівкульники” ; як керівник приймає рішення 
про те, який з типів мислення буде оптимальним в той чи інший момент; яким
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чином підтримувати баланс між двома тенденціями: прагненням до творчих змін 
і надійністю та передбачуваністю. Відповіді на ці питання він назвав “непоруш
ними законам и Лутца”.

Перший з них — “покупець не завжди правий” . “Споживачі, — пояснює 
Лутц, — як дзеркало заднього огляду: вони можуть висловити думку лише про 
вже наявні товари й моделі. Вони нічого не скажуть про те, що завтра може стати 
революційним проривом. Для цього ви чи хтось із вашої команди маєте бути 
фантазером з активно працюючою правою півкулею” .

Суть другого закону полягає в тому, що “компанії, які отримують дійсно ви
сокі прибутки, майже ніколи не переслідують мети отримувати високі прибут
ки” . На переконання Лутца, “цими компаніями зазвичай керують ентузіасти, 
які, прагнучи задовольнити власні пристрасті й цікавість, розробляють дивні, 
надзвичайні й чарівні товари та послуги” .

Для того, щоб така продукція з ’явилася, пише Лутц, “в корпоративній куль
турі вашої компанії провидці й генії правої півкулі мають відчувати себе ком
фортно, коли пропонують ідеї, які запустять у споживачів механізм “мені без 
цього продукту не обійтися” . Лише з повагою вислухавши ваших ентузіастів і 
провидців, ви можете поставити їм необхідні “лівопівкульні” запитання” .

Третій закон Лутц формулює так: “Якщо всі так діють — не робіть цього!” . 
Він закликає знайти для марки чи продукту щось своє, специфічне, неповторне. 
Лише воно дасть змогу отримати конкуренті переваги над іншими.

На перший погляд, дещо дивно звучить такий закон Лутца: “Занадто висока 
якість може призвести до краху” . Але це дійсно може статися, пояснює Лутц, 
якщо споживач не буде готовий платити за ту якість, навіть найвищу, яку йому 
нав’язує виробник.

П’ятий закон констатує: “Фінансовий контроль — це погано” , звичайно, як
що він перетворюється в самоціль і придушує ініціативу й творчість “правопів- 
кульних” співробітників.

У шостому законі Лутц стверджує: “Незручні” люди — це цінний ресурс. Са
ме вони найчастіше ініціюють зміни, ніколи не бувають рабами правил” .

Аналізуючи досвід роботи в “Сіїтувіег” , Лутц робить висновок: “Робота в ко
манді — не завжди благо” . Справжні дива, уточнює він, можуть творити лише 
правильно організовані команди з сильним керівництвом, лідерством.

Восьмий закон звучить дещо парадоксально: “Якщо вам дісталася велика па
цюча нора, не намагайтесь виманити пацюків сиром. Використовуйте вогне
мет” .

Не менш цікаві й постулати, або наслідки, які Лутц виводить зі своїх законів. 
Один з них: важливість якісного виконання роботи й увага до деталей, зокрема й 
під час управління витратами, аж ніяк не впливають негативно на творчість. 
“Сутність творчого підходу в бізнесі, — вважає Лутц, — це не зниження вимог і 
стандартів, а оволодіння ними. Лише після того, як ви навчилися працювати
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відповідно до вимог і стандартів, їх можна підлаштовувати, ставитися до них 
зневажливо і, взагалі, “грати” з ними... Для того, щоб бути здібним думати не за 
шаблонами, спочатку потрібно навчитися “думати за правилами” , — наголошує 
Лутц.

Наступний закон: “Трохи страху — не так вже й погано” . Лутц має на увазі не 
страх співробітників перед менеджерами, наділеними владою. Мова йде про ви
правданий страх підвести колег, втратити пильність і програти конкурентам, 
тобто той страх, що підтримує тонус в організації. “Було б нерозумно й непрак
тично для керівника, — пише Лутц, — спробувати повністю позбавити очолюва
ну ним організацію від неспокою. Замість цього потрібно навчитися реагувати 
вибірково: розрізняти удавані страхи й справжні загрози” .

Лутц наводить власний список того, про що варто непокоїтись. По-перше, 
потрібно пам’ятати про власників компанії і насамперед їхні інтереси. По-друге, 
не потрібно бути занадто обережним, особливо тоді, коли “проблема потребує 
швидких і рішучих дій” . По-третє, не можна бути повільним. “У майбутній кон
куренції не стільки сильні будуть перемагати слабких, скільки швидкі будуть пе
ремагати повільних” , — припускає Лутц. У будь-якому випадку, переконаний 
він, повільність компанії — свідчення того, що їй “не вистачає талановитого ке
рівника, ефективного лідера, який уміє передбачити майбутнє і тому змушує 
співробітників і підлеглих діяти швидко й цілеспрямовано” . По-четверте, Лутц 
застерігає: “Не сплутуйте привабливе з суттєвим” . І насамкінець він пропонує 
не забувати “заглядати під ліжко” , маючи на увазі дрібні неприємності (захоп
лення модними теоріями управління, бажання бути популярним, самозакоха
ність від хвалебних відгуків).

Мудрий керівник, на думку Лутца, має також пильно стежити за зовнішніми 
небезпеками, “особливо за великомасштабними соціальними тенденціями, які, 
якщо їх не враховувати, можуть зруйнувати всі ваші плани” .

Надзвичайно високо цінуючи технології управлінської дйільності, Лутц, 
сприймаючи життя як серію сутичок і дискусій, переконаний: “ в кожній із сути
чок переможе та сторона, у якої будуть кращі лідери” . Саме вони, на його думку, 
беруть на себе найбільш складну й відповідальну місію — вести людей за собою. 
Причому в правильному напрямку, правильному темпі, зберігаючи впевненість 
й організованість колективу. “Організації! без сильного лідера, — пише Лутц, — 
схожа на озеро, яке може бути і великим, і глибоким, і володіти величезною по
тенційною енергією, але, якщо воно розташоване на рівнині, ця енергія так і 
залишається потенціалом . Та ось з ’являється сильний і “неспокійний” лідер, 
який змінює рельєф: раптом та ж вода перетворюється в ріку й починає обертати 
турбіни та виробляти енергію” .

Лутц визнає, що “є люди, які володіють задатками Лідера, ледве не генетич
но зумовленими: цією дивовижною сумішшю сміливості, натхнення, навичок, 
спілкування й готовності йти на ризик. Проте немає сумнівів, продовжує він,
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що практично будь-яка людина, яка володіє нормальним інтелектуальним роз
витком та має задатки лідера від природи, і та, яка ними не володіє, можуть бути 
підготовлені для ролі лідера й можуть досягнути значно більшого, ніж люди, які 
спеціально цьому не навчалися” .

Розуміючи, що дати якесь однозначне визначення лідерства складно, Лутц 
вирішує це завдання через опис того, що роблять лідери, через визначення їхніх 
спільних рис і принципів, яких вони дотримуються.

Серед перших він виділяє гнучкість у застосуванні стилів управління. Дис
кусії про те, який із них є найбільш ефективним, Лутц порівнює зі сваркою ху
дожників з приводу того, який колір кращий — синій чи червоний. “Всі стилі,
— наголошує він, — потенційно  корисні. Оскільки не існує двох абсолютно схо
жих ситуацій, кожного разу потрібен той стиль, який краще всього підходить для 
конкретної ситуації” . Мистецтво лідера полягає в тому, щоб визначити, врахову
ючи завдання й ситуацію, коли доцільно застосувати авторитарний стиль управ
ління, а коли — демократичний. Лутц застерігає лідерів від управління на основі 
консенсусу (загальної згоди). У цьому випадку “незацікавлені, неінформовані, 
пасивні прихильники статус-кво володіють такими ж можливостями впливати 
на прийняття рішень, як і ті, хто прагне до прогресу” . У результаті “часто відхи
ляється хороша пропозиція на користь середній, яку просто ніхто не ненавидить 
так сильно, щоб рішуче заперечувати проти неї” .

До важливих навичок лідера Лутц відносить комунікативні. “Комунікації, — 
підкреслює він, — це провідник, за допомогою якого лідер передає своє бачення 
проблем або фундаментальні ідеї іншим учасникам організації так, щоб вони ро
зуміли їх так само, як і він” . Для цього, на думку Лутца, лідер не обов’язково 
повинен бути видатним оратором. Важливіша його здатність до саморозкриття, 
чесного обміну думками зі співрозмовниками, відкритості. Без них прийоми й 
техніка ораторського мистецтва — лише ораторські засоби. Лідер же в процесі 
комунікації повинен передавати своїм послідовникам власну енергію і вести їх 
за собою. “ ...Те, як лідер спілкується зі своїми підлеглими, — наголошує Лутц,
— менш важливо, ніж те, чи може він встановити з ними емоційний контакт і 
передати свої думки, щоб захопити їх розум, запалити серця й душі” . Тому Лутц 
застерігає керівників, які прагнуть бути лідерами, від неуважності, байдужості, 
зверхності, а тим більше — нечесності при комунікаціях з підлеглими.

Надзвичайно відповідально, на думку Лутца, лідер має ставитись і до комуні
кацій із пресою. До журналістів він має ставитися з повагою: уважно слухати 
питання, які вони задають, не говорити з ними “звисока” , не використовувати 
жаргон і намагатися говорити правдиво й відверто.

Серед особистісних рис лідера Лутц на перше місце ставить хоробрість і стій
кість. Лідери заслуговують на повагу лише тоді, коли не здають легко свої пози
ції, пише він. “Всі лідери, — продовжує він, — демонструють сміливість. Це мо
же бути інтелектуальна чи емоційна (готовність піти на ризик, викликати гнів
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начальства), а може бути й фізична сміливість. У бізнесі це зазвичай готовність 
жінки чи чоловіка не піддаватися груповому тиску, іти на розумний ризик, брати 
на себе відповідальність, коротко кажучи, зробити прямо протилежне тому, що 
вибирають малодушні керівники, готові негайно підтримати ту думку, яка, як їм 
здається, перемагає в цей момент!” . При цьому Лутц застерігає не плутати хо
робрість із нерозсудливістю або готовністю йти на невиправданий ризик. Справ
ді відповідальний лідер цього не зробить.

Іще одне важливе застереження від Лутца: “сильні лідери, які не сумнівають
ся у своїх здібностях, можливостях і цінності, не потребують того, щоб зобража
ти “небожителів” для підтвердження свого статусу... Лідер повинен розуміти, що 
він не т а к и й , як його підлеглі, але це не означає, що він кращий  за своїх підле
глих” . Просто у них різні функції, навички й здібності. Відтак лідер має спілку
ватися з усіма, як з рівними, з повагою до них, дозволяючи іноді самоіронію.

На глибоке переконання Лутца, “лідери мають задавати тон стосовно моралі, 
етики, манери одягатися — в усьому. Вони особисто мають дотримуватися тих 
правил, виконання яких вимагають від своїх підлеглих” . Люди підуть за лідером 
лише тоді, коли переконаються в тому, що він кращий за них і на нього можна 
рівнятися. Лутц виділяє такі якості лідера, як інтелект, рішучість, наполегли
вість, лояльність до послідовників та найголовніші — чесність і щирість. Саме на 
них, на його думку, найчастіше звертають увагу послідовники лідера. Вони, під
креслює Лутц, “дуже уважно слідкують за тим, кого й за що нагороджують чи 
карають, і залежно від того роблять висновки про моральні якості своїх керівни
ків” . У зв’язку з цим Лутц радить: “якщо керівник зіткнувся з шахрайством і об
маном, він повинен їх негайно викорінити. І не потрібно це замовчувати!” .

Справедливість, переконаний Лутц, — одна з головних рис лідера. Кожен 
співробітник повинен бути впевненим, що його роботу оцінять справедливо. 
При цьому Лутц зазначає: “Бути справедливим і безпристрасним — не означає, 
що слід чи потрібно завжди ставитися однаково до будь-якої діяльності, відділу, 
людей, щоб уникнути думки про наявність любимчиків. Деякі дії необхідно при
пиняти. Деякі люди заслуговую ть  більшої винагороди, ніж їхні колеги. Іноді уяв
на несправедливість — це невідворотна ціна, яку потрібно платити за реформи, 
а якщо прагнути завжди уникати будь-якого незадоволення, це приведе компа
нію до застою. Хороший лідер якраз і вміє розрізняти невиправдану й необгрун
товану несправедливість і нерівність, необхідні для того, щоб організація могла 
успішно вирішувати свої завдання” .

Лідер, здатний надихати своїх підлеглих, особливо потрібен тоді, коли для 
організації настають складні часи й ситуація для багатьох здається безнадійною. 
Оптимізм — обов’язкова для лідера риса й стиль поведінки. Лідер не має права 
показувати підлеглим відчай чи паніку. Навпаки, своєю поведінкою він повинен 
демонструвати оптимізм і заражати ним своїх послідовників.
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У цьому контексті Лутц порушує питання про поведінку лідерів загалом. На 
його думку, те, “що відрізняє їх від інших, рядових, людей, — так це манера три
мати себе, постава, пози, жестикуляція. Ця манера — не задирикувата, не агре
сивна, а спокійна й упевнена. Вираз обличчя — не захоплено-дружелюбний, як 
у цуценяти (я хочу, щоб мене всі полюбили), але й без виклику. Погляд — спо
кійний і зосереджений, з повагою, але рішучий. Такі люди не вигинаються, як 
знак запитання, не метушаться, не розмахують руками і не витирають спітнілі 
долоні об штани” . Зрозуміло, лідер має бути завжди акуратно одягнутим.

Таку увагу до зовнішніх манер, поведінки лідера Лутц пояснює їхнім взаємо
зв’язком із внутрішніми якостями: впевненістю в собі, заснованою на підготов
ці, досвіді, внутрішній гармонії, яка показує, що людина живе в злагоді з собою, 
і спокої, що їй немає чого приховувати.

Люди з такими якостями, які не є природженими, зазначає Лутц, приверта
ють до себе прихильну увагу в будь-якому оточенні. Якщо ж те, що вони гово
рять, відповідає зовнішньому враженню, вони викликають повагу. Скромність 
та іронія стосовно себе посилюють враження від командної зовнішності. Вони 
підкреслюють впевненість лідера в собі (в іншому випадку хіба він міг би насмі
хатися над собою). І навпаки, хвастощі, зарозумілість, пихатість у перші ж хви
лини спілкування можуть зруйнувати приємні враження.

“Я знав немало “лідерів за посадою” — людей, які обіймали керівні посади в 
організації й нормально керували, не володіючи командними манерами, — пи
ше Лутц, — але я ніколи не зустрічав справжнього лідера, який би міг без них 
обійтись” .

Так само неможливо обійтися й без лідерства. Особливо в умовах наростання 
складності проблем, з якими стикаються людство й організації. “Нам у майбут
ньому, — пише у зв’язку з цим Лутц, — недостатньо буде лише вмілого керівни
цтва й адміністрування. Нам знадобиться рідкісна комбінація якостей, яка забез
печує сильне й ефективне лідерство!” .

На думку Лутца, воно має насамперед забезпечити ефективне управління 
змінами. Власне, це один з перших обов’язків лідера, який він виконує щоденно 
й щогодинно. При цьому лідер має чітко бачити, які зміни приносять користь, а 
які — шкоду. Відтак однаково високу оцінку з його боку мають отримувати як ті, 
хто перешкоджає шкідливим змінам, так і ті, хто сприяє корисним. “Отже, — 
робить висновок Лутц, — хороший лідер повинен бути як ініціатором, так і отри
мувачем змін” .

Особливо важливий талант лідера — ініціювати позитивні й потрібні зміни, а 
також проводити їх всупереч природній інерції опору організації та з готовністю 
розділити долю “незручних” для організації людей.

Ось чому, наголошує Лутц, “реформування організації в корисному для неї 
напрямку потребує величезної енергії, переконаності, переконливості і навіть 
упертості” . З власного досвіду Лутц робить висновок про безліч причин, які по-

217



Роберт Лутц

роджують опір змінам. Частину з них він називає контраргументами змін, які 
виходять від “добромисної опозиції” , котра вважає, що організація й так працює 
непогано, а зміни можуть порушити ритм роботи, який забезпечує успіх. Втім її 
представники хвилюються за долю організації. “Зловмисна опозиція” думає на
самперед про власні інтереси, які можуть постраждати від інновацій. Саме ця 
опозиція найактивніша, готова навіть до військових дій проти реформаторських 
платформ.

Частина керівників не готова переборювати опір, настільки не впевнена в 
собі й своїх переконаннях та не готова втратити популярність, що під різними 
приводами (потрібно зібрати додаткову інформацію, вислухати думку більшості 
і т. ін.) відмовляється від реформ. Справжні лідери, наголошує Лутц, мають 
“спокійно рухатися вперед, одночасно пояснюючи причини своїх дій, але діючи 
при цьому активно й рішуче... Не намагайтесь лише уповільнити зміни, щоб 
зробити умови їх запровадження більш комфортними... Ніяких поступок для то
го, щоб досягти популярності й спокою. Ніяких “давайте вивчимо питання де
тальніше й повернемося до нього через пару місяців” . Це перевірений спосіб 
даремно витрачати час і втратити повагу” .

Безумовно, для своїх послідовників лідер має намалювати привабливий об
раз майбутнього, який би сприяв впровадженню програми. Лідер має прислуха
тися і до скептиків, якщо потрібно, вносити корективи до програми, постійно 
пояснювати її зміст. Коли ж діяльність опозиції ставить реалізацію програми ре
форм під загрозу, він має бути готовим аж до заміни тих, хто обіймає ключові 
посади в старій системі, що чинить опір змінам.

У своїй книзі “7 законів Крайслер” Лутц, спираючись на власний досвід, уза
гальнює найтиповіші умови й технології проведення змін. Перші характерні для 
організації, в якій домінують владні й несхильні ділитися своїми повноваження
ми топ-менеджери. Вони звикли контролювати всіх і все. У таких організаціях 
все регламентовано положеннями, статутами, інструкціями і т. ін., за найменше 
відхилення від них виноситься покарання. Свобода й ініціатива співробітників 
— не для таких організацій. “З розумними й професійними працівниками, — за
значає Лутц, — роками обходяться так, начебто вони безмозкі дурні, у яких зо
всім відсутні творчі здібності, уміння добре розмірковувати і чесність. У резуль
таті люди йдуть в іншу компанію або, що значно гірше, перетворюються на
справді в байдужих дармоїдів” .

Зазвичай творці такої системи управління виправдовують її своїм бажанням 
запобігти помилкам, невдачам і нещасним випадкам. Проте Лутц переконаний: 
“Якщо контроль обожнюється й визнається безумовною цінністю, це ознака то
го, що справи в компанії дуже погані” . Водночас “страх перед невідомістю, не
безпека “втратити контроль” (з усіма жахливими наслідками такого розвитку 
подій) роблять зміни дуже важливими” .
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У зв’язку з цим, на переконання Лутца, лідер “має зацікавити колег своїми 
уявленнями про майбутню систему, яка зробить організацію оновленою, добре 
інформованою, такою, що дає можливість виявляти ініціативу і, як наслідок, 
більш ефективною” . Іноді цього замало. Відтак Лутц пропонує для їхнього пере
конання використати такі техніки й прийоми:

1. Пропозиція колегам висловити свої зауваження.
2. Ініціативні пропозиції.
3. Порівняння й пошук критичних точок.
4. Залучення консультантів.
5. Успішний приклад.
Результатом змін у системі управління організацією має бути відкриття мож

ливостей її співробітникам для ініціативи, участі в обговоренні та визначенні 
шляхів вирішення проблем і зрештою підвищення ефективності діяльності.

Проте і в цьому випадку керівництво має бути чітким і сильним. Якщо в ор
ганізації “занадто багато творчості, занадто багато свободи, занадто багато ініці
ативи” , в ній “негайно виникає атмосфера, яка нагадує шкільний клас, із якого 
вийшов учитель” .

Збалансувати систему управління в такій організації надзвичайно важко. 
Щоб підкреслити всю складність проблеми, Лутц наводить прислів’я: “управля
ти творчими людьми — все одно, що намагатися випасати стадо котів” . Голов
ною умовою успіху в цій ситуації є уміння лідера однаково комфортно почувати 
себе і в системі раціональних відносин, і в емоційній сфері. “Тут, — пише Лутц, 
— потрібен спеціальний підхід, в іншому випадку, якщо лідер буде занадто раці
ональним і авторитарним, вибудовуватиме жорстку вертикаль управління, він 
або зазнає невдачі і його відкинуть, або, навпаки, його діяльність буде за н а д т о  
успішною: всі вишикувані за ранжиром, витрати знижені, контроль бездоган
ний, “збурювачі спокою” звільнені. Але більше немає й творчої компанії: опера
ції! була успішною, тільки хворий помер!” . Тому Лутц закликає лідерів завжди 
шукати баланс у стосунках з творчими людьми.

На його думку, ідеальний стиль у таких організаціїїх має бути дружелюбним, 
не дуже серйозним, зовнішньо легким, але вагомим по суті, гнучким. Лідер має 
йти на зустріч підлеглим у другорядних чи символічних питаннях, але бути напо
легливим і непохитним, якщо мова йде про серйозні питання. Творчі люди ін
стинктивно чинять опір авторитарному керівництву. Тому ними не можна управ
ляти, скомандувати “робіть так, як я сказав” . Лідер повинен діяти щодо них 
водночас і впевнено, й тонко, демонструючи справжнє мистецтво спілкування, 
звертаючись до них у звичному тоні.

Незалежною від ситуації залишається вимога до лідерів від Лутца: “Після то
го, як зроблений перший крок і встановлений контакт, лідер вже не може від- 
ступатися. Один заклик не вирішує справи. Лідер має бути наполегливим, але 
знати при цьому міру, невблаганно стимулюючи підлеглих до змін і одночасно
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зміцнюючи порядок” . Отже, він повинен уміти швидко оцінювати ситуацію, ви
значаючи, який стиль керівництва виявиться більш ефективним.

“Розібратися, коли потрібна підтримка й допомога, коли потрібно надихати 
підлеглих чи надавати творчу свободу, а коли, навпаки, закручувати гайки, — ду
же важко. У реальності, як я виявив зі свого досвіду, — пише Лутц, — лідеру до
водиться робити і те, й інше одночасно. Він повинен не просто розуміти і “лі
во-” , і “правопівкульників” , але ставитися до них зі щирою симпатією й робити 
все, щоб вони продуктивно працювали поруч.

...Утримання в голові одночасно “двох протилежних ідей” , як я розумію, — 
це “інь і янь” мистецтва лідера й керівника, це результат напруженої роботи, 
старанних роздумів і, безумовно, м у ж н о с т і” .

Питання для обговорення
1. Які риси Лутц вважає найбільш необхідними для лідера?
2. Яку роль має відігравати лідер у формуванні й підтриманні корпоративної 

культури організації?
3. У чому полягає роль лідера, на думку Лутца?
4. Як узгоджуються “закони Лутца” з функціями лідера?
5. Яким має бути співвідношення “ліво-” й “правопівкульних” співробітни

ків компанії? На яких статусних позиціях?
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Коносуке Мацусіта 
(1894— 1989)

Японський бізнесмензасновник корп орац ії 
“M atsu sh ita  E lec tr ic” , що в ід ом а п о б у то во ю  елек
тр о н ік о ю  під брендами “P a n a so n ic ”, “ Technics”, 
“N a tio n a l” . Засн овни к P eace, H app in ess a n d  
P roaperiti Institute ( І н с т и т у т  з а  м ир і щ а с т я  через 
п р о ц в ітан н я , 1 9 4 6 р .) ,  школи управління  
т и ,  що зін іц ію вала підписання К іо т с ь к о го  п р о т о 
колу. Й ого ім ’я м  н а зв а н а  к аф ед р а  л ід е р с т в а  Г ар 
вардського  у н ів е р с и т е т у  в  Сполучених Ш т а т а х  
Америки.

Коносуке Мацусіта народився 27 листопада 1894 р. у сільській місцевості 
префектури Вакаяма, сільськогосподарському районі, що розташований на пів
денний схід від Осаки. Він був дев’ятою, наймолодшою, дитиною родини, в якій 
вже нараховувалось п’ять сестер і три брати. Його батько — дрібний землевлас
ник, відомий член місцевого муніципального товариства. Після закінчення ки
тайсько-японської війни 1894—1895 рр. почався період економічного зростан
ня. По всій країні почали виникати товарні та фондові біржі, які мали стимулю
вати розвиток національної промисловості. Багато японців, так само і батько 
Коносуке, захопились біржовими спекуляціями. Згодом сталася катастрофа, і 
ринок обвалився. Родина втратила все: і будинок, і землі, що передавалися у спа
док не одним поколінням роду. Розорення сім’ї було потрясінням, і вона зму
шена була переїхати з ферми до маленького будиночка у місті.

Два старших брати померли, і Коносуке став спадкоємцем родини Мацусіта 
в 4 роки, власне, без будь-якого спадку. У дев’ять років закінчив початкову шко
лу і сам поїхав в Осаку, де влаштувався підмайстром в лавку мідника. З 1905 р. 
впродовж шести років він працював підмайстром в оптового продавця велоси
педами. У ті часи робота підмайстра була вкрай важкою, Коносуке часто думав 
про те, щоб її залишити, але всякий раз його зупиняла мрія відновити статки 
батьківської родини. 1906 р. після тяжкої хвороби помер батько, так і не доче
кавшись здійснення сином своєї мрії.
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Упродовж кількох років після перемоги Японії в Російсько-японській війні 
1905 р. Коносуке став свідком багатьох глибоких змін, що відбулися в Осаці. 
Старі газові ліхтарі змінились електричними, на вулицях з ’являлися будинки єв
ропейського типу, а головними магістралями поїхали трамваї. Спостерігаючи за 
трамваями, молодий Мацусіта захопився світом електрики і вирішив присвяти
ти себе праці у новій багатообіцяючій галузі, пов’язаній з електричною енергією.

Нове життя розпочалося в 1910 р., коли в 15-річному віці він вступив на ро
боту в “Osaka Elektric Light Company” на посаді техніка з монтажу проводки. Він 
працював ще наполегливіше з часу, коли був підмайстром, і швидко просувався 
кар’єрними сходами. Усього за п’ять років він зміг досягти бажаної посади ін
спектора. І хоча його нове становище передбачало велику відповідальність, він 
цього не боявся. Коносуке, яскрава молода особистість двадцяти двох років, 
прекрасно уявляв собі величезний потенціал електричної енергії, почав стомлю
ватись від рутини нової роботи. Крім того, за станом здоров’я йому доводилось 
часто залишатись вдома. Пошуки більш цікавої роботи, якою він міг би займати
ся вдома, наштовхнули його на думку розпочати власний бізнес. Упродовж дея
кого часу він займався розробкою нової форми електричного патрона, і коли 
ідея про масове виготовлення запропонованого ним винаходу була відкинута 
компанією, він вирішив звільнитися і розпочати власну справу.

У 1917 р. Коносуке було всього 22 роки. Він почав розробляти плани з вироб
ництва свого патрона, на реалізацію якого пішли, всі власні збереження, частка 
майна в родині. Але цих грошей було недостатньо. Виробництво патронів ішло 
не так добре, як він очікував. І ось за допомогою позики, отриманої від товари
ша, яку взяла його дружина під заставу кімоно, що їй належало, та неочікувано 
отриманого в кінці року замовлення на виробництво ізоляційних пластин для 
вентиляторів, справи налагодились, і підприємство змогло показати перший 
прибуток. 7 березня наступного, 1918р., була офіційно відкрита компанія 
“Matsushita Electric Appliance Factory” . Початковий капітал компанії складав не 
більше 100 єн. Одначе Коносуке мало лякали мізерні ресурси компанії. Сам Ма
цусіта був власником компанії, а співробітниками стали його дружина Мумено і 
зять Тосіо Іуе, якому тоді було всього 15 років. Спочатку члени його родини пра
цювали по 12—18 годин на добу, сім днів на тиждень.

Не так легко складалося все у маленькій компанії. Були періоди, коли вона 
перебувала на межі розорення. Але Мацусіта виявився не з тих людей, хто від
ступає перед труднощами. І якщо у 1922 р. в компанії працювало 50 працівників, 
то на 1928 р. їх вже нараховувалось понад 300, в 1929 р. — 477, за два роки їх кіль
кість зросла до 900. В 1923 р. Коносуке визнав величезний потенціал ринку за 
велосипедними лампами. Такі лампи вже існували, але працювали не менше 
трьох годин і були ненадійними. Коносуке спроектував лампу, яка працювала 
більше 40 годин без підзарядження. За випуском велосипедних ламп розпочався
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випуск настільних ламп, що заміняли керосинки. Так з’явився перший бренд 
компанії “National” .

Важливим було те, що вдосконалення системи управління поширювалося не 
в останню чергу і на стратегічне управління розвитком. У 1926 р. доволі успішно 
продавались велосипедні ліхтарі. Мацусіта разом з однодумцями передбачали 
збут виробу всього на кілька років. Але коли провели аналіз, то з ’ясувалося, що 
термін продажу може бути тривалішим. Проте для цього потрібне стратегічне 
інвестування, вдосконалення виробу і зниження його ціни. Мацусітою була роз
роблена виграшна маркетингова ідея. Оптовикам і роздрібним торговцям нада
валося безкоштовно 10 тис. зразків. Незвичайний для того часу маркетинговий 
хід був настільки виграшним, що замість запланованих 200 тисяч було продано 
470 тисяч виробів.

В 1931 р. компанією вироблялося понад 200 видів електротехнічної продук
ції. Для прикладу, якщо у 1931 р. компанія випускала 1 тис. радіоприймачів, то в 
1938 р. їх випуск зріс до 237 тис., в 1941 р. “Matsushita Electric Industrial” стала 
найбільшим у країні виробником цього виду продукції. В 1943 р. компанія була 
визнана найбільшим у країні виробником сухих батарей.

Успіх “Matsushita Electric Industrial” пояснюється винятковою здатністю від
кривати і застосовувати різноманітні методи ведення бізнесу, які перетворили її 
у сильного конкурента. Компаніїї виявляла новаторство у розробці дизайну про
дукції, маркетингу, виробництва, управління персоналом, але не в галузі дослі
джень. Компанія не розробляла нових видів продукції, вона дозволяла винахо
дити іншим, але потім виробляла кращі й більш дешеві товари або організовува
ла успішніший збут своєї продукції. Вона була націлена на постійне поліпшення 
продукції, підвищення її корисних споживчих властивостей, виробництво това
рів кращої якості й більш дешевих, ніж моделі конкурентів. Компанія готова бу
ла до прийняття ризику і збільшення ринкової частки. І наполегливо працювала 
над зменшенням витрат та підвищенням продуктивності.

Мацусіта та його менеджери виробили підходи, які можуть слугувати важли
вим доповненням до портрета і характеристики компанії. Вони не мали можли
вості черпати ідеї з книжок або від консультантів, оскільки управлінської літера
тури та консультаційних послуг тоді майже не було. Коносуке Мацусіта багато 
чому навчився на власному досвіді. А весь менеджмент “Matsushita Electric 
Industrial” прискіпливо стежив за тим, що відбувалося навколо електротехнічної 
галузі. Однак вони майже не копіювали загальноприйняту практику. Здебільшо
го Коносуке Мацусіта та його персонал, — зазначає Джим Котгер, — розробляли 
власні методи вирішення завдань, котрі ставила перед ними нова економічна 
реальність та невгамовна пульсуюча думка засновника компанії. З гнучкістю до
питливого розуму вони підходили до проблем з постійною готовністю до ризику, 
вони виробили нову ефективну практику і продовжували рости як підприємці, 
менеджери та керівники.
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Роки воєн між Японією й Китаєм та Друга світова війна принесли багато 
втрат компанії “Matsushita Electric Industrial” . Були ліквідовані 32 фабрики та 
офіси, головним чином в Токіо та Осаці. Командування окупаційних військ по
чало проводити політику, спрямовану на розпорошення великих концернів. Ра
зом з іншими японськими компаніями “Matsushita Electric” стала однією із пер
ших жертв цієї політики. Всі директори компаній, які підпорядковувалися 
Мацусіті, були відсторонені від роботи, активи компанії заморожені. Сам Коно
суке зміг уникнути переслідувань як військовий злочинець, дякуючи петиції, 
яка була підписана профспілками і налічувала більше 15 тисяч підписів співро
бітників.

В 1951 р. у своєму щорічному зверненні щодо політики управління компанії 
Коносуке наголосив, що настав час посісти вагоме місце в міжнародному еконо
мічному співтоваристві. Він вперше відвідав Америку і помітив ту величезну 
прірву між зруйнованою війною і збіднілою Японією та Америкою, яка успішно 
розвивалася. Він відчув потребу в новому підході до розробки продукції та до 
управління.

Завдяки співробітництву з нідерландською фірмою “Philips” , в рамках якого 
виробництво радіо- та телевізійної апаратури вийшло на якісно новий рівень, 
“Matsushita Electric Industrial” зробила наступний крок у розвитку, і з ’явився но
вий бренд — “Panasonic” .

В 1956 р. Мацусіта пропонує перший “п’ятирічний план” розвитку МЕІ і ста
вить мету в чотири рази збільшити обсяги продажу. Це були не просто красиві 
слова. Обсяг продажу мав вирости з 22 млрд єн до 80 млрд, а чисельність праців
ників збільшитися з 11 до 18 тис. Мети було досягнуто раніше визначеного тер
міну. У 1961 р. після надихаючої промови Мацусіта оголошує про свою відставку 
з посади президента компанії і стає головою ради директорів.

Міжнародне визнання прийшло до нього в 60-ті роки XX ст. Зарубіжні засо
би масової інформації звернули увагу на засновника “Panasonic” .

У 1962 р. на обкладинці журналу “Time” з ’явився портрет Мацусіти, в 1964 р. 
журнал “Life” назвав його “головним промисловцем” , “найбагатшою люди
ною” , “філософом” , “видавцем журналу” та “автором, який користується най
більшим попитом” .

У 1963 р. 13-та Міжнародна конференція управління, яку спонсорувала Ра
да з міжнародної організації та науки в Нью-Йорку, заслухала доповідь Коносу
ке Мацусіти. У презентації розповідалося про поняття управління, філософію 
управління, про справедливе змагання та взаємне процвітання.

У чому ж секрет не просто успіху, а загального визнання, підтримки і поши
рення управлінського генія, некрасивого, нехаризматичного, маленького на 
зріст вихідця із сільської місцевості з 4-класною освітою і водночас справжнього 
лідера, який своєю місією на цій планеті змінив і буде продовжувати змінювати 
світ своїм кредо: “ За мир і щастя через процвітання”?

224



Коносуке Мацусіта

На прискіпливу увагу, на наш погляд, заслуговують головні принципи Мацу- 
сіти, покладені в основу його розуміння шляхів розвитку людської цивілізації. 
Сьогодні при визначенні цих шляхів все більш актуальним стає розуміння тих 
етичних критеріїв, які мають обов’язково бути поряд з економічними, на чому 
все своє життя наголошував Мацусіта. Ці критерії стають обов’язковою умовою 
виживання людства, яке сьогодні володіє могутніми руйнівними засобами, до
статніми для багатократного знищення життя на планеті Земля.

Коносуке Мацусіта не мав відповідної освіти, але пройшов свої життєві уні
верситети, невтомно працюючи над власним самовдосконаленням. Життя, яке 
весь час випробовувало його постійними труднощами, не зробило його злобли
вим і ображеним. Навпаки, кожен крок, який давався йому “потом і кров’ю” , 
весь час штовхав його на межу ризику, приносив періодичні втрати, не ослабив 
його бажання, а робив значущим і бажаним кожне маленьке наближення до до
сягнення поставленої мети.

Джон Коттер стверджує: Мацусіта ще на початку свого життєвого шляху зро
зумів те, що сьогодні вважається азами менеджменту, — успіх справи залежить 
від кожного учасника процесу. А тому для досягнення мети потрібні віра в успіх 
і вміння пробуджувати у послідовників прагнення долати шлях до цілі будь- 
якою ціною, проявляючи для цього всю свою кмітливість, винахідливість, про
фесійне вміння та досвід.

Повага у ставленні до працівників характерна не для кожного бізнес-лідера, 
хоча без розуміння беззаперечної важливості персоналу для досягнення постав
лених цілей ефективне бізнес-лідерство неможливе. “Потрібно завжди прагнути 
знайти позитивні якості у кожній людині... Для мене це було нескладно, почасти 
через те, що мені притаманно завжди бачити в людях хороше, а лише потім не
доліки” ,— стверджував Мацусіта. “Коли ти призначаєш людину на посаду і ви
словлюєш їй свою повну довіру, вона робить все, що в її силах, щоб відповідати 
високим очікуванням... Я б сказав, що менеджер повинен приділяти як мінімум 
70 % свого часу позитивним якостям своїх підлеглих; ЗО % буде достатньо для 
роботи з питаннями, що потребують вдосконалення. Співробітники, зі свого бо
ку, повинні намагатися побачити сильні сторони свого менеджера. Позитивні 
стосунки з обох боків дозволять підвищити рівень продуктивності усієї команди 
і зроблять свій внесок в особистісний розвиток кожного” .

Перший пункт поглядів Коносуке Мацусіти на природу людських відносин 
проголошує: “В основі людської природи завжди лежить добро і відповідальність” . 
У цьому основа довіри Мацусіти до людей, яку він демонстрував упродовж усьо
го свого життя.

Більш важливим виглядає другий пункт його уявлень: “Людство продемон
струвало здатність до зростання і прогресу, як матеріального, так і духовного: наука 
і технології внесли в наше життя безпеку і комфорт, надали нам вільний час для 
виявлення творчого зростання” . Ця віра в можливості безмежного розвитку
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людства надавала сили, давала змогу “замірятися” на, здавалося б, недосяжне. 
Не маючи спеціальної освіти, Мацусіта зміг не лише піднятися до найбільш пе
редових управлінських технологій, але й зумів збагатити їх власним доволі 
успішним досвідом ведення бізнесу. “У людей є можливість вибору, — говорив 
він. — Людина сама повинна приймати рішення, що визначають її власну до
лю... Я вважаю, що люди — вільні особистості, відповідальні за свою долю. Вони 
мають вибір... Один шлях веде до миру і щастя, інший штовхає до хаосу і само
руйнування. Вся справа в тому, які рішення людина приймає, і як вона їх реа
лізує” .

“Matsushita Electric” стала першою японською компанією, яка перейшла на 
п’ятиденний робочий тиждень. Умови роботи працівників у компанії були зна
чно покращені і стали предметом заздрощів інших японських працівників.

Багато в чому успіх компанії був визначений розумінням Мацусітою значен
ня управлінської думки, помноженої на зацікавлену участь багатьох, яку він на
зиває “колективною мудрістю” . Саме таку назву має друга глава його книги 
“Місія бізнесу” , де він стверджує, що “люди володіють необмеженим потенціа
лом і необмеженими можливостями” . А мистецтво управлінця якраз і полягає в 
тому, щоб зуміти задіяти гігантське невичерпне джерело “колективної мудрос
ті” . “Звернення до колективної мудрості дозволить виконати нам свою місію” , 
— зауважив Коносуке.

Однак потенціал “колективної мудрості” мусить бути спрямований не лише 
на підвищення економічної ефективності виробничого процесу. Не можна за
бувати, що виробництво має бути прибутковим. “Якщо ми не В ЗМОЗІ досягти 
хорошого прибутку, це означає, що ми здійснюємо свого роду злочин перед су
спільством. Ми користуємося суспільним капіталом, і якщо не отримуємо при
бутку, отже витрачаємо дорогоцінні ресурси, котрі можуть бути більш ефективно 
використані в іншому місці... Якщо багато хто в Японії не буде отримувати при
буток, країна швидко стане бідною” , — ця формула є універсальною для будь- 
якої країни, для будь-якого виробництва.

До 1970 р. продуктивність компанії “Matsushita Electric” вважалась найви
щою, випереджаючи такі компанії, як “Sony” , “Honda” , “Toyota” . Але прибуток 
не має бути самоціллю, вважав Коносуке. В усі часи він наполегливо відстоював 
соціальну роль бізнесу: “Навіть якщо бізнесмени згодні, що прибуток необхід
ний, у цьому варто переконати споживачів і суспільство в цілому. Люди мають 
зрозуміти, що прибуток компанії, який, безперечно, впливає на роздрібну ціну, 
потрібен не сам по собі. Ми мусимо користуватися кожною можливістю пере
конувати людей у тому, що прибуток — це джерело процвітання, це спосіб, за 
допомогою якого наші підприємства зможуть ще краще обслуговувати своїх клі
єнтів. При належному терпінні та наполегливості ми досягаємо своєї мети, а 
люди зрозуміють, що розумний прибуток бізнесу несе відчутні переваги усьому 
суспільству” . Ще в далекому 1932 р. К. Мацусіта сформулював місію компанії.
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Коментуючи майбутнє компанії, він говорив: “Наш бізнес — це те, що доручено 
нам суспільством. Тому ми зобов’язані направляти і розвивати компанію так, 
щоб допомагати розвиватися суспільству і сприяти удосконаленню людей” .

Дослідники управлінської діяльності Коносуке Мацусіти вважають, що у 
свої вісімдесят, дев’яносто років він надзвичайно енергійно проводив реоргані
зацію і реструктуризацію компанії, зокрема й системи управління, охоплюючи її 
найвищі щаблі.

Як відомо, суть стратегічного управління в тому, щоб адекватно реагувати на 
все, що відбувається як всередині компанії, так і в зовнішньому світі. Відмін
ність Мацусіти в тому, що він вважає, що не треба чекати, поки настануть зміни, 
які вимагатимуть коригувальних дій. Коригувати стратегію потрібно, випере
джаючи зміни, своєчасно формуючи для цього необхідний виробничий потенці
ал, систему управління, здатну вирішувати нові завдання більш високого рівня, 
складності й трудомісткості.

Переоцінювання, на його думку, варто починати з переосмислення страте
гічних орієнтирів та цілей, що визначаються системою цінностей. Визнаючи 
вкрай важливе значення “колективної мудрості” , Коносуке Мацусіта усвідом
лював, що ідеї та рішення, і, мабуть, найголовніше, загальне розуміння і бачення 
ситуації, народжуються у мозку однієї людини — лідера. Саме його власне ба
чення ставало основою рішень стратегічного характеру, що визначало розвиток 
компанії на довгі роки.

Дослідники зазначають, що всі, хто знав Коносуке Мацусіту, говорили про 
його непідробну скромність. “Мацусіта завжди ввічливий, незалежно від посади 
чи статусу співрозмовника. Наприклад, на прийомах, влаштованих для служби 
збуту, він чемно кланявся навіть молодшим клеркам і пропонував їм чашечку 
саке. Кланяючись, він якось особливо нахиляв голову, достатньо низько, але без 
перебільшення. Мацусіта висловлював свою особисту скромність, — зазначав 
Тосіхіко Ямасіта, — ...він робив це знову і знову. На одному зі святкувань річниці 
компанії він виступив з промовою перед великою аудиторією, в якій подякував 
усім за роботу від імені фірми. Закінчивши промову, він замість того, щоб зайня
ти своє місце, спустився з подіуму, став перед аудиторією і тричі вклонився при
сутнім. Сотні дорослих чоловіків плакали” .

Характеристика скромності Мацусіти зі слів засновника компанії “ 8опу” 
Акіо Моріти — ще одне підтвердження унікальності цієї людини: “Сучасним 
японцям не притаманне уявлення про привілеї, у літаках внутрішніх авіаліній 
вже багато років немає салонів першого класу. Я згадую, як Коносуке Мацусіта, 
патріарх японської електронної промисловості, коли його вік уже перевалив за 
дев’яносто років, сідав на пасажирський літак і летів з Осаки, де знаходилась 
штаб-квартира його компанії, в Токіо разом із сотнями простих службовців” .

Впродовж усього життя Коносуке Мацусіта повсюди спостерігав, у який хаос 
втягувалось людське суспільство. Він почав роздумувати про шляхи, які б дали
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змогу людству звільнитися від болю, страждань, досягти щастя і побудувати 
мирне гармонійне людське суспільство. З листопада 1946 р. він заснував “РНР 
Institute” . Його назва розшифровується як “Мир і щастя через процвітання” 
(peace and happiness through prosperity). Мета інституту — у створенні миролюб
ного суспільства, що володіє як матеріальним, так і духовним багатством. 1980 р. 
була відкрита Школа управління Мацусіти, діяльність якої була спрямована 
на пошук ідей, що сприяють прогресу й розвитку як Японії, так і всього світу в 
XXI ст. у галузі освіти, економіки, політики та інших сфер життя. Основна мета 
Школи — навчання і виховання потенційних лідерів майбутнього, здатних ви
рішити безліч проблем, що стоять перед Японією. Ще через три роки, в травні 
1983 р., Мацусіта запустив новий унікальний проект — Кіотський колоквіум 
глобальних змін. Мета проекту — обговорення ідеальних шляхів розвитку су
спільства як в Японії, так і в усьому світі в XXI ст. та у віддаленому майбутньому. 
Учасники проекту планують ділитися результатами з жителями Японії та інших 
країн, а також пропонувати світовим лідерам конкретні ідеї з удосконалення 
людського суспільства на сучасному, перехідному етапі розвитку. Перу Мацусіти 
належить безліч популярних книг, найбільш відомі серед них: “Пошук шляхів до 
гармонії та щастя через процвітання” (1968 р., наклад 4,5 млн екземплярів), 
“Альбом бізнес-рішень” (1973 р.), “Альбом управління знаннями” (1974 р.), 
“Місія бізнесу” (1974 р.) / ‘Керівництво умовами” (1975 р.), “Альбом рішень на
ших працівників” (1981 р .) , , “Принципи успіху” таін.

27 квітня 1989 р. Коносуке Мацусіта помер у віці 94 років.
“Очевидно, якби головною метою його життя були слава і багатство, — за

значає Джим Коттер, — то досягнувши усього у 1970 році, він би себе так не вів. 
Але та обставина, що Мацусіта не перетворився на зарозумілого керівника кор
порації, доводить, що його головні цілі були іншими” .

Можливо, парадоксально, що Коносуке Мацусіта не володів владністю Джо
на Д. Рокфеллера, фотогенічністю і харизмою Болта Діснея, винахідницьким 
генієм Томаса Едісона, фінансовою далекоглядністю Джона П. Моргана, не мав 
привілейованого становища Ажіо Моріти, не володів високою освіченістю Енді 
Ероува. У певному сенсі Коносуке Мацусіта був звичайною людиною. “З упевне
ністю можна сказати, — зазначає Д. Коттер, — що ніхто з тих, хто знав його ще в 
юності, не очікував таких досягнень. Але він виріс і став незвичайною особистіс
тю, і ключ до його успіхів лежить у феноменальному прагненні до постійного 
самовдосконалення” .

Ми цінуємо Коносуке Мацусіту не тільки тому, що він створив і тривалий час 
очолював одну з найбільш успішних компаній сучасної Японії, що продемон
струвала світу “економічне диво” . Він був і залишається одним із найвідоміших 
бізнес-лідерів свого часу. Створені ним управлінські технології, що випереджали 
свій час, підтвердили свою життєздатність реальною практикою і видатними до
сягненнями.
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Питання для обговорення

1. Завдяки яким рисам Мацусіті вдалося реалізувати себе у житті?
2. Які особливості японського типу лідерства? Яке значення має корпора

тивна культура для розвитку організацій?
3. Чим європейський та східний стилі лідерства можуть взаємно збагатити 

процес ефективного управління компаніями?
4. У чому, на думку Коносуке Мацусіти, полягає соціальна місія бізнесу?
5. Чи можна вважати життєвий приклад Коносуке Мацусіти справжнім при

кладом лідерства-служіння?
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С т в о р и в  одну з  найуспіш ніш их у  с в і т і  р е с т о 
ран н и х  груп — “ Union S q u are  H ospitality  G roup” . 
“ The N ew  York T im es”  н ази ває  його “н ай кращ и м  

р е с т о р а т о р о м , як ого  М а н х е т т е н  будь-коли б а 
ч и в” .

Денні Мейєр 
(нар. 1958)

Даніел (Денні) Мейєр народився 14 березня 1958 р. в містечку Сент-Луїс 
(штат Міссурі) і був середньою дитиною в родині (мав молодшу сестру Ненсі й 
старшого брата Томмі), яка і по батьківській, і по материнській лініях мала зна
чні бізнес-традиції. Дідусь Денні Мортон Мейєр, отримавши освіту в Принстон- 
ському університеті, керував хімічною компанією. Принстон закінчив і батько 
Денні — Мортон Луїс Мейєр, виявивши особливі здібності під час вивчення іно
земних мов. Батько матері Денні, Роксани Харріс, Ірвінг закінчив Єльський уні
верситет, мав неабиякий аналітичний розум, ділові якості, тонко відчував людей 
і вже в молоді роки став багатієм.

Досить успішно розпочалась кар’єра і в батька Денні. Створена ним турис
тична компанія мала свої представництва не лише в СІЛА, а й по всій Європі. 
Проте в кінці 1960-х років збанкрутувала. Схильний до ризику й авантюр, Мор
тон Луїс Мейєр бере кредити й пробує розбагатіти на готельному бізнесі в Італії, 
а потім в Сент-Луїсі. Але й ці спроби зазнають краху. Як зазначав згодом Денні 
Мейєр, острах повторити помилки батька “завжди давалися взнаки на тому, як я 
будував і вів свій бізнес... Я значно більше схильний до ризику і можу поклада
тися на власні сили, але наважуюсь на ризик лише тому, що зумів оточити себе 
дуже талановитими, бездоганно чесними людьми” . Батько ж Денні якраз і не міг 
цього робити, більше думаючи про те, щоб з ним погоджувались, а він відчував 
себе королем. “Я, — пише Денні Мейєр, — також люблю сидіти в капітанському
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кріслі, але найбільше задоволення отримую не в одиночному плаванні, а коли за 
собою веду команду” .

Сім’я стала важливим джерелом формування світогляду й світу захоплень 
Денні: пристрасті до подорожей і нових яскравих вражень, захоплення живопи
сом, театром, музикою, музеями, нарешті — кулінарією й кулінарним мисте
цтвом. “В десятому класі, — згадує він, — я брав уроки кулінарії вдома й посту
пово захоплення кулінарією стало перетворюватися в дещо більше, ніж просто 
хобі” .

Закінчивши в 1976 р. школу, Мейєр вступає до коледжу “Trinity” в Хартфорді 
(штат Коннектикут). Оскільки його зарахували лише після повторного прохан
ня, Денні, щоб довести безпідставність сумнівів керівництва навчального закла
ду в своїх здібностях, вже в першому півріччі “отримав вищі бали практично з 
усіх дисциплін... Мотивували мене в той час, — пише він,— моя гордість і злість... 
І до сьогоднішнього дня найсильнішим мотивуючим фактором для мене зали
шаються чиї-небудь зауваження з приводу того, що я не відповідаю якому-не- 
будь рівневі” .

У 1980 р. Мейєр закінчив коледж і переїхав до Чикаго, де працював журналіс
том, в телекомпанії, керував волонтерами незалежного кандидата в президенти 
Андерсона. Наступного року переїхав до Нью-Йорка. Досить скоро він став про
відним торговельним агентом, а згодом і відповідальним за навчання персоналу 
магазинів компанії. До успіхів його рухало “непереборне бажання перемагати, 
яке міцнішало з кожним днем” . Під кінець 1983 р. керівництво компанії запро
понувало Мейєру очолити нове відділення в Лондоні. Проте він віддав перевагу 
ресторанному бізнесу, в якому “зливались воєдино, — писав згодом Мейєр, — 
мої інтереси, пристрасті й задоволення, які формувались у мене впродовж усьо
го життя” .

У січні 1984 р. Мейєр став помічником менеджера в ресторані морських про
дуктів “Pesca” , погодившись отримувати усього 250 доларів на тиждень (зарпла
та на попередньому місці роботи сягала 125 тис. за рік). Зазначимо, що професія 
ресторатора не користувалась престижем у суспільстві. Попри це він впевнено 
йшов за своїм покликанням: вивчав таємниці дегустації вин, перейшов працю
вати на кухню, ознайомився з технологіями обслуговування клієнтів і управлін
ня персоналом. Останні ж сто днів 1984 р. навчався кулінарній майстерності в 
Італії і Франції. Планував стати шеф-кухарем, але, вивчивши роботу італійських 
і французьких ресторанів з їх невимушеною атмосферою, щирістю обслугову
вання клієнтів і розмаїттям страв у меню, твердо вирішив впровадити такі ж ви
сокі стандарти і в СІЛА.

У 1985 р. Мейєр продав власні акції торговельної компанії, в якій зробив 
успішну кар’єру менеджера, напозичався грошей у друзів і родичів, викупив 
права на оренду приміщення, зробив у ньому недорогий ремонт і вже 20 жовтня 
того ж року відкрив ресторан “Union Square Cafe” . Розпочинати роботу довелося
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за досить складних умов: не було ні кваліфікованих кухарів, ні офіціантів та ме
неджерів, ні необхідних знань в галузі фінансів. Була лише мрія поєднати лег
кість і комфорт американських та привітність, гостинність і легкий гумор в об
слуговуванні французьких та італійських ресторанів.

Все це вимагало від Мейєра та його однодумців постійного навчання, ви
вчення досвіду конкурентів, потреб і очікувань клієнтів, підбору персоналу, який 
би розділяв його ідеї, його навчання. Зробивши ставку не на “дорогих” відвіду
вачів і швидкі прибутки, а на обслуговування “людей, які хотіли б просто смачно 
поїсти за помірну ціну і щоб їх добре і ввічливо обслужили” , Мейєр досить скоро 
досягнув популярності свого ресторану.

“В основі мого успіху, — писав він згодом, — лежить розуміння відмінностей 
між простим сервісом і щирою привітністю. Сервіс — це всього лише технічний 
бік подачі продукту. А від привітності залежить, що людина відчуває в процесі 
подачі їй цього продукту. Сервіс сам по собі — це монолог, в якому ми самі ви
значаємо, як виконувати ті чи інші дії, й установлюємо власні стандарти їх ви
конання. А привітність — це діалог. Щоб завжди залишатися на боці гостя, по
трібно уважно слухати його й давати йому вичерпні, елегантні та точні відповіді. 
Щоб вибратися на вершину, потрібно підняти на найвищий рівень і сервіс, і 
привітність” .

Привітність і гостинність Денні Мейєр визначає як “сукупність продуманих, 
елегантних, дбайливих дій, які виконують співробітники ресторану і які дають 
змогу клієнтові під час відвідування ресторану відчути, що всі співробітники за
кладу перебувають на його боці і все навколо робиться саме для нього, для його 
задоволення й комфорту” . Відтак на роботу в ресторані наймали лише прияз
них, щасливих та оптимістично налаштованих людей.

Завдяки цьому з часом ресторан перетворився у своєрідний клуб за інтереса
ми, в якому збиралося певне коло відвідувачів. У свою чергу це додавало ресто
рану потрібну ауру й сприяло залученню нових клієнтів. Вже в 1989 р. він отри
мав оцінку “три зірки” , а провідні експерти ресторанного бізнесу назвали його 
“зразком нового типу ресторанів, які можна назвати міжнародними бістро” . Во
ни ж вказували на різноманітність страв, карти вин, помірні ціни і привітність 
співробітників ресторану. “Я, — писав з цього приводу Денні Мейєр, — зробив 
ресторан таким, яким і хотів його бачити, — простота й затишок оформлення 
поруч з високою якістю обслуговування й помірними цінами” . Невипадково в 
жовтні 1989 р. в рейтингу сорока кращих ресторанів Нью-Йорка ресторан Мейє
ра посів 13-ту позицію, а вже незабаром вийшов на другу.

Попри тривалий успіх першого ресторану Мейєр багато років виступав про
ти відкриття ще одного закладу. Його лякало одночасне володіння кількома рес
торанами — стримував гіркий досвід батька, який пережив два банкрутства. Зго
дом, аналізуючи пройдений шлях, Мейєр особисто описав умови, за яких він був 
готовий на ризик:
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— “Коли я палко захоплений предметом...
— Коли я впевнений в тому, що подолання труднощів, пов’язаних з відкрит

тям нового ресторану, принесе мені задоволення.
— Коли можна з упевненістю сказати, що нове підприємство відкриє переді 

мною й моїми колегами нові перспективи для професійного зростання.
— Коли новий ресторан має стати чимось незвичайним у своїй сфері...
— Коли є продуманий фінансовий проект, в якому передбачені всі можливі 

ризики, які гарантують прибутковість майбутнього підприємства” .
Дружина Мейєра Одрі, з якою він познайомився, ще працюючи помічником 

менеджера ресторану, і яка після одруження з Денні змінила кар’єру актриси на 
кар’єру провідного співробітника видавничої команди й відділу продажу журна
лу “Gourment” та народила йому четверо дітей, казала, “що в процесі генерації 
ідеї нового ресторану і втілення плану в життя” Мейєр нагадував “матір, яка но
сила чергову дитину” . Сам Мейєр писав: “При створенні нового ресторану я 
розпочинаю з ідеї, якою по-справжньому захоплений. Потім я прагну перетво
рити цю ідею так, щоб вона уявлялась в абсолютно новому ракурсі” . У цьому, 
вважає Мейєр, йому допомагає “якесь підприємницьке чуття” . Проте обов’яз
ковою процедурою він вважає й ретельний аналіз “знайденої ідеї” , а за необхід
ності й її уточнення у зв’язку з відкритими в його процесі нюансами. “Мене як 
підприємця, — пише він, — до дії завжди спонукає збіг бажання й можливостей 
(іноді інтуїтивна прозорливість). Поєднання цих факторів приводить до виник
нення нової ідеї в оригінальній формі, в потрібний час, у правильному місці і з 
прийнятною ціною. Для побудови моделі нового бізнесу й відкриття нового за
кладу я ніколи не прагнув аналізувати ринок науковими методами. У процесі 
аналізу я покладаюсь виключно на свої знання, спостереження й відчуття. Але 
віддаю перевагу інтуїції, а не аналізу. Якщо я відчуваю можливість змінити й по
дати в незвичайному світлі що-небудь, що я щиро люблю, то я без вагань берусь 
за реалізацію цього проекту” .

Саме такі обставини зумовили рішення Мейєра відкрити “Gramercy Tavern” . 
Цей ресторан став втіленням ідеї відкрити таверну у великому місті. Вона мала б 
виконувати функції стародавніх таверн — бути місцем зібрань общин, де можна 
було б спокійно поспілкуватися, поїсти й випити. Проте Мейєр мріяв, щоб од
ночасно вона була й елегантним рестораном, де можна було б замовити вишука
ні страви і повечеряти у вишуканій обстановці.

Залучивши кращих архітекторів і дизайнерів, зібравши унікальні антикварні 
меблі, одяг, аксесуари, Мейєр витратив понад 3 млн дол. для того, “щоб макси
мально передати атмосферу й дух того закладу, який прийнято називати тавер
ною” . До управління новим рестораном Мейєр запросив талановитого шеф- 
кухаря Тома Коліччіо. З першого ж дня відкриття ресторан був переповнений 
відвідувачами. Він був прибутковим. Саме на цьому аспекті робив акцент голо
вний управляючий.
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Водночас “Gramercy Tavern” приносив і найбільше скарг відвідувачів. Осо
бливо емоційними були ті, хто раніше бував у ресторані “Union Square Cafe” . 
Спроби Мейера виправити ситуацію, показуючи особистий приклад ставлення 
до роботи, ні до чого не приводили. Як писав згодом Мейєр, “мені здавалось, що 
мій провал все ближче й ближче. Ресторан Gramercy Tavern ніяк не міг стати рес
тораном, який би подобався мені й відвідувачам, і я розумів, що відтепер у цьому 
нікого звинувачувати, окрім мене самого й мого стилю управління” .

“Я знав, — пише, згадуючи ті часи, Мейєр, — що маю перемогти за будь-яку 
ціну. Настав час ретельно підійти до підбору менеджерів і максимально точно 
пояснити їм, що від них вимагається. Я зібрав весь колектив ресторану й... по
яснив співробітникам ті моменти в роботі, які не підлягають обговоренню. Ніщо 
для мене не було таким важливим, як вияв щирості й привітності членами тру
дового колективу один до одного... Далі, в низхідному порядку, мене турбував 
вияв щирості до наших гостей, місцевої громади, постачальників та інвесторів. 
Цей набір пріоритетів я назвав усвідомленою щирістю...

Колектив ресторану почав міцніти прямо на очах. (Всі, кого не влаштовувала 
така політика, залишили заклад в пошуках нової роботи.) Ресторан залишався 
прибутковим, але тепер почав отримувати ще й позитивні відгуки...

...Членам колективу тепер було на що орієнтуватися, у що вірити. І вони від
чували всебічну підтримку. Важливіше за все, що я навчився довіряти власним 
інстинктам і доносити своє бачення різних питань до інших людей. Нарешті я 
сформулював свої принципи бізнесу, виклав їх на папері й був готовий зачитати 
їх уголос” .

Керуючись ними, Денні Мейєр відкрив іще не одне підприємство ресторан
ного бізнесу: ресторан індійської кухні “Tabla” , швидкого харчування (з вишука
ним меню й обслуговуванням) “Eleren Madison Park” , бар-барбекю “Blue 
Smoke” , джаз-клуб “Jazz Standard” , кафе в музеях (“The modem” , “Cafe 2” , 
“Terrace 5”), кафе хот-догів і морозива “ Shake Shack” ... Зрештою у 2003 р. ство
рив керуючу компанію “Union Square Hospitality Group” (USHG), поклавши на 
неї підтримку й розвиток кожного з-понад 20 ресторанів, які згодом увійшли до 
її мережі. Кожен заклад залишався неповторним, несхожим на попередній. Про
те кожен з них відповідав принципам управління бізнесом, сформульованим 
Денні Мейєром. Які ж вони?

Здобутки створеної ним компанії Мейєр пов’язував насамперед із правиль
ним підбором та управлінням її персоналом. “Щоб компанія зростала, успішно 
функціонувала й підкорювала нові вершини, необхідно наймати на роботу, усі- 
ляко стимулювати й утримувати надзвичайних людей... Саме від співробітників 
найбільшою мірою залежить успіх нашого бізнесу” .

При цьому, набираючи персонал, Мейєр і його менеджери насамперед дбали 
про те, щоб співробітники були здатні реалізувати концепцію щирості й приві
тності, покладену в основу розбудови мережі ресторанних закладів. Тому голо-
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вна увага зверталась не на технічні нюанси професії, яких постійно вчили в ме
режі ресторанів Мейєра, а на особистісні якості й емоційний розвиток співро
бітників. Перевага надавалась тим, хто володів “ інстинктивним прагненням до 
досконалості” . “Я прагну до того, — пише далі Мейєр, — щоб кожен співробіт
ник наших ресторанів випромінював тепло, приязність, щастя й доброту. В ото
ченні таких людей створюється небачена сприятлива атмосфера, щоб працюва
ти й приносити радість людям” . Відтак оптимізм — це перша з головних рис, 
якою мав володіти претендент на роботу в мережі Мейєра.

Друга — інтелектуальність, під якою він розуміє відкритість до нових знань і 
бажання навчатися. Третя — професійна етика. Насамперед це добросовісне й 
відповідальне ставлення до роботи.

Іще одна важлива риса, без якої неможливо втілити в життя проголошену 
Мейєром ідею усвідомленої щирості й привітності, на його думку, — це вміння 
співпереживати. “Воно, — пише він, — виявляється не стільки в умінні зрозумі
ти, що відчуває людина, скільки у здібності уявити, як на неї впливають ваші 
слова та вчинки” .

Важливого значення Мейєр надає і таким якостям, як здатність до самоана
лізу й чесність. Він не розділяє їх: “Щоб проаналізувати свої дії й зрозуміти по
милки, потрібно бути чесним насамперед із самим собою. Потрібно розбирати
ся в собі, контролювати й змінювати свій настрій, щоб навчитися розуміти ото
чуючих і те, як ваш настрій впливає на них” . Саме “вміння контролювати свої 
емоції й настрій” Мейєр вважає вершиною професійності.

На його думку, виховати ці риси неможливо. Тому “справжня таємниця по
лягає в тому, щоб наймати співробітників, для яких турбота про оточуючих є та
кою ж невід’ємною частиною їхнього характеру, як і турбота про самого себе” . 
“Ми, — пише Мейєр, — наймаємо людей, які випромінюють щирість, прита
манну їм від природи. Джерело їхньої життєвої енергії практично не вичерпне. 
Чим більше в таких людей можливостей виявляти щирість до оточуючих, тим 
краще вони себе почувають” .

З роками Мейєр створив досить продуману систему підбору персоналу до 
своїх ресторанних закладів. Вона охоплювала ряд формалізованих процедур, 
етапів, критеріїв. Проте, як він сам зізнавався, не завжди давала той результат, на 
який він розраховував. З особливою прикрістю ресторатор сприймав випадки, 
коли на роботу в його мережу приходили посередні співробітники, не здатні до 
розвитку і вдосконалення. Відтак у колективі могла поширитись думка, що по
середність є цілком прийнятною. Мейєр категорично не погоджувався з нею, а 
тому старався позбутися таких людей. “ Я , — пише він, — намагався оточити себе 
веселими, розумними людьми, які б бажали навчатися, в усьому б прагнули ста
ти кращими й хотіли грати в команді переможців” .

Не менш важливим було й завдання утримати в компанії талановитих спів
робітників. “Досить часто, — зауважує Мейєр, — бізнесмени забувають про цін-
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ність створеної ними команди й перестають ставитися до співробітників з на
лежною повагою та довірою, перестають навчати персонал, не надають співро
бітникам перспективи кар’єрного зростання. Все це призводить до втрати цін
них кадрів. Я ніколи про це не забуваю...

Я спонукаю своїх співробітників усіляко виявляти свої кращі людські якості, 
вчитися на своїх помилках, слухати й виконувати свою роботу розслаблено й не
вимушено” .

Виховуючи в колективі командний дух, Мейєр власним прикладом показу
вав, що будь-яка робота в ресторані не принижує людської гідності, вчив співро
бітників турбуватися один про одного. Він ніколи не був проти того, щоб успіхи 
його ресторанів сприяли кар’єрному зростанню співробітників в інших закла
дах. Але не дозволяв, щоб чиїсь амбіції ставили його у виняткове становище в 
його мережі. “ ...Індивідуальний успіх, — наголошує він, — має іти на користь 
усій команді, в іншому випадку його вплив на колектив буде швидше згубним, 
ніж корисним” . Тому завжди прагнув об’єднувати співробітників на основі до
бровільного визнання ними проголошених ним цінностей, переконуючи, що їм 
“випав шанс працювати в компанії, де повага й довіра між рядовими співробіт
никами й менеджерами взаємна, де приємно працювати з більш досвідченіши
ми колегами й навчатися в них” , де всі “точно знають, що їхні щоденні зусилля 
мають для всіх величезне значення” .

Мейєр, як засновник і лідер компанії, усвідомлював усю відповідальність за 
управління нею. Тому постійно працював над собою, навчався, виносив управ
лінські уроки після спілкування з досвідченими керівниками, підприємцями, 
співробітниками мас-медіа та своїми підлеглими. “Очоливши власну справу, — 
пише Мейєр, — я з 27 років почав набувати технології й психологічні навички, 
необхідні для того, щоб стати хорошим лідером... Я усвідомлював, що повинен 
самовдосконалюватися, щоб не гальмувати розвиток власного бізнесу й свого 
трудового колективу” . На середину 90-х років він вже й сам усвідомив, що “сут
тєво зміцнів як лідер” і здатний невпинно рухатись уперед та вести за собою. До 
головних ознак успішного керівника він відносить: “уміння довести до всіх спів
робітників своє бачення бізнесу, щоб вони чітко розуміли, до чого прагнути; 
здатність підтримувати визначені високі стандарти якості роботи персоналу; а 
також уміння донести до колективу чіткий набір культурних пріоритетів і прин
ципів, які не можуть обговорюватися. І найважливіше — справжній лідер сам 
відповідає тим правилам і пріоритетам, які визначив для свого трудового колек
тиву” .

Мейєр виробив власний стиль управління, який назвав постійним м’яким 
тиском. Постійність він пояснює як неухильне дотримання високих стандартів 
роботи — обслуговування клієнтів. М’якість — повага до гідності співробітни
ків. Тиск — забезпечення якості й продуктивності праці кожного члена колекти
ву. Цей же метод він застосовує й при навчанні персоналу, чітко пояснюючи не-
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змінні цінності, яких мають дотримуватися всі, хто працює в компанії. Мейєр 
залишає достатньо простору для вияву творчих здібностей і для самовираження 
кожного співробітника.

На його глибоке переконання, “найуспішніший не той бізнес, який дозволяє 
вирішити більшість проблем, а той, в якому співробітники виробляють найбіль
шу кількість творчих методів і прийомів для попередження цих проблем” . Тому 
він не боїться делегувати повноваження, вимагає постійно підтримувати діалог 
між начальниками і службовцями, надзвичайно велику увагу приділяє навчан
ню співробітників, своєчасно інформує людей про рішення, які стосуються їх 
безпосередньо.

Палкий прихильник теорії “лідерства служіння” , Мейєр вимагає дотриман
ня її принципів і від менеджерів ресторанів компанії. Він порівнює владу мене
джера з вогнем: “Свій вогонь менеджер може використати як факел: щоб освіти
ти шлях до знань і високих цілей, по якому він веде людей. Той же вогонь може 
зігріти оточуючих, вселити віру в підлеглих...

Якщо менеджер буде використовувати свій вогонь неправильно, його підле
глі завжди знайдуть спосіб загасити це полум’я. Якщо менеджер буде просто ви
трачати свої сипи на те, щоб розвести безліч багать, все скінчиться тим, що одні 
підлеглі стануть його наближеними, а інші будуть відчувати себе покинутими й 
замерзлими. Вогонь можна також використовувати для того, щоб обпалити не
чесних членів колективу, які без належної поваги ставляться до своїх колег, від
відувачів, постачальників чи ресторану в цілому. Бо якщо чесність у колективі 
виявиться під знаком запитання, то такому колективу копійчана ціна” .

Сповідуючи ідеологію лідерства, Мейєр хотів бачити справжніми лідерами і 
своїх менеджерів. Ось чому, пише він, “я завжди серйозно ставився до вихован
ня лідерів у середовищі колективу. Вони допомагали мені підтримувати мораль
ний дух у колективі, і я міг бути впевненим у тому, що при відкритті нового рес
торану зможу доручити управління своїм співробітникам, здатним відтворити 
дух наших інших ресторанів. Я вважаю цілком справедливим подібне стимулю
вання співробітників, які доклали максимум зусиль для того, щоб наш бізнес міг 
зростати й розвиватися” .

Для того, щоб стати менеджером компанії Мейєра, претендент мав відпові
дати дев’яти вимогам, таким як:

1. Захопленість роботою.
2. Розуміння власних дій та їх мотивів.
3. Доброзичливість і терпеливість.
4. Прогнозування віддалених перспектив. “Якщо у вашій філософії бізнесу, 

— зазначає Мейєр, — перше місце посідають ваші співробітники, друге — ваші 
постачальники, п’яте — інвестори, то це може значити лише те, що ви націлені 
на довгострокову перспективу” .

237



Денні Мейер

5. Відчуття достатку. “Якщо ви переживаєте складні часи, — пише Мейєр, — 
то ні в якому разі не намагайтесь економити, зменшуючи високі стандарти якос
ті, яких дотримувались раніше... Якщо налаштуватися на те, щоб “просто утри
муватися на плаву” , то нічого хорошого з цього не вийде, оскільки навколо вас 
створиться атмосфера невпевненості й невизначеності. Якщо ж включити уяву, 
розумно інвестувати засоби й налаштуватися на достаток, то достаток прийде до 
вас навіть раніше, ніж ви цього очікуєте” .

6. Довіра. “Менеджеру, — наголошує Мейєр, — буде вкрай складно мотиву
вати людей до дій, якщо він їм не довіряє. Так само й людям складно буде йти за 
лідером, який не довіряє їм... Тому ми завжди шукаємо людей, яким від природи 
притаманно довіряти людям” .

7. Терпіння й вимоглива любов. На думку Мейєра, ці дві якості формують у 
колективі ставлення до керівника як до члена однієї великої команди, який за
вжди на боці підлеглих.

8. Відсутність страху перед оточуючими. Лише такі лідери можуть вселяти 
підлеглим почуття впевненості, “не бояться визнавати власні помилки, вчитися 
на них і дякувати оточуючим за те, що вони їм на ці помилки своєчасно вка
зали” .

9. Характер. Головними в ньому Мейєр вважає якості, які відповідають п’яти 
емоційним характеристикам (оптимізм і тепло, інтелект, професійна етика, 
співпереживання, самоаналіз і чесність): честь, дисципліна, послідовність, умін
ня чітко донести думку, сміливість, мудрість, співпереживання, гнучкість, здат
ність любити (й бути любимим), пристрасть до роботи, прагнення до доскона
лості й позитивний настрій.

“Неможливо стати лідером, — наголошує Мейєр, — доки за вами не піде 
якась група людей” . Тому він пропонує “лідерство тієї чи іншої людини... оціню
вати не за її досягненнями, а за тим, як почувають себе люди, які працюють під 
її керівництвом, у процесі досягнення поставлених цілей” .

Керуючись саме такими критеріями, Мейєр створив систему “виховання 
всередині колективу талановитих лідерів. Ми прагнули скрізь знайти людей, 
яким подобалось і вдавалось навчати інших співробітників, які вміли розставля
ти пріоритети й відповідально ставились до роботи. Ці лідери уміли створити 
такі умови, за яких співробітники дотримувались найвищих стандартів обслуго
вування клієнтів, не принижуючи власної гідності” .

Таким чином вдалося досягнути того, що “менеджери використовували свою 
владу помірковано, ефективно і з розумом. Зі свого боку, рядові співробітники 
як члени єдиної команди стимулюють менеджерів підтримувати їхні якості на 
найвищому рівні, постійно зіставляючи свої цілі, ідеали й прагнення із завдан
нями нашого великого трудового колективу.

Отже, коло замикається. Люди у нас отримують підвищення по службі не 
просто тому, що вони амбіційні, а тому, що їхні особистісні риси й ідеали збіга-
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ються з цілями компанії. Вони підтримують наші спільні ідеали, тому наш бізнес 
функціонує як своєрідна “щирократія” , в якій всі співробітники єдині в розу
мінні культури, усвідомленої щирості й гостинності” .

Саме в цьому, на думку Мейєра, і полягає секрет успіху його компанії.

Питання для обговорення

1. Як ви розумієте термін “покликання”? Чи справді жити відповідно до ньо
го — найважливіша умова життєвого успіху особистості?

2. Які риси характеру Денні Мейєра можна віднести до “лідерського на
бору”?

3. Чи є ви прихильником лідерського стилю Денні Мейєра? Які сильні й 
слабкі його сторони ви можете назвати?

4. До якого типу можна віднести лідерство Денні Мейєра? Чи обмежується 
його застосування сферою ресторанного господарства?

5. Які основні функції лідера бере на себе Денні Мейєр особисто? Які деле
гує? Чому?

Адаптовано за джерелами:
1. М ейер Д . Высокая кухня Дэнни Мейєра: история головокружительного 

успеха выдающегося американского ресторатора /  Дэнни Мейер. — М .: Эксмо, 
2008. -  272 с.

Олексій Нестуля
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Руперт МЕРДОК

Руперт Мердок 
(нар. 1931)

А м ериканський бізнесмен авс тр ал ій с ь к о го  п о
ходж ен н я. “Н екоронований король”  засо б ів  м а с о 
в о ї інф орм ації. М е д іа - м а г н а т , ф іл ан тр о п . З асн о 
вник і п р ези д ен т  холдингу “N ew s Corporation ” .

Репутація відомого бізнесмена Руперта Мердока сприймається у різних ко
лах неоднозначно. Одні вважають його могутнім і впливовим, інші дотримують
ся думки, що він псує все, до чого торкається. Дослідниця персони медіа-магна- 
та Аріна Родіонова стверджує, що “на кшталт Мідаса, австралієць створює зо
лото одним дотиком вічного пера до паперу. Як знаменита біла акула, він пере
мелює конкурентів одним рухом важких щелеп” . Інший автор великої і найбільш 
цікавої біографії Руперта Мердока Майкл Ліпман зазначає: “Він вірить у те, що 
розширення його імперії залишається єдиним способом перешкодити стагнації. 
Незважаючи на жодні зміни своїх фізичних кондицій та неймовірний для свого 
віку (82 роки) спосіб життя, він вочевидь просто не в змозі зменшити оберти” . 
Руперт Мердок переконаний, що у динамічно змінюваному світі не можна нічо
го винайти і виробити, нічого при цьому не порушивши. Старе повинне піти, а 
противитись новому на догоду неефективному старому — значить зашкодити 
прогресу.

Так чи інакше, але така тактика приносить йому мільярди. За версією журна
лу “Forbes” , у 2012 р. він займав 106-ту позицію у списку найбагатших людей 
світу зі статками 8,3 млрд доларів.

То що ж насправді легенда, а що реальність у репутації динамічного Руперта 
Мердока?
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Кейт Руперт Мердок народився 11 березня 1931 р. за ЗО миль від Мельбурна 
(Австралія) на фермі Краден. Він був первістком у родині Елізабет Грін та Кейта 
Мердока. Прізвище Мердок — одне з давніх і поважних в Австралії. Воно веде 
початок від шотландського торговця залізними виробами з міста Стерлінг, син 
якого — Джим місіонером відправився в Австралію. Дід Руперта Мердока був 
відомим релігійним діячем в Австралії. Його батько розпочав журналістську 
кар’єру ще до Першої світової війни. Потім служив радником прем’єр-міністра 
Австралії Біллі Х ’юза, на момент народження сина став найвпливовішим газетя
рем країни, редагуючи “Herald” та “Weekly Times” . Елізабет, мати Руперта, по
ходила з австралійського вищого світу. Батьки впливали на виховання сина по
рівну. Тато завжди прагнув зробити з Руперта журналіста та ділка, а мама при
щеплювала сину аристократичні манери та хороший смак. Мердок сприйняв 
уроки батьків аж занадто творчо.

Офіційна легенда розповідає, що ще в ранньому дитинстві Мердок виявляв 
справжні успіхи у бізнесі. Семирічним хлопчиком він відстрілював зайців, яких 
в Австралії, як відомо, багато, і віддавав їх старшій сестрі Хелен, яка була най
кращим другом дитинства. Та вносила свою частку в бізнес, розробляючи туш
ки, обробляючи шкірки та реал ізовуючи отриманий продукт. За кожного кроли
ка юні бізнесмени виручали по шість пенсів. Брат як мозковий центр отримував 
по 5 пенсів, а “безініціативна” сестра — все інше, що залишалося від “справед
ливого” поділу. Але Хелен не ображалася, пізніше в інтерв’ю вона говорила, що 
її рідний брат був схожий на “кота, який гуляє сам по собі” .

Мати намагалася виховати сина сильною і незалежною особистістю. Влітку 
вона змушувала його ночувати на свіжому повітрі на вулиці у куріні, облаштова- 
ному високо на дереві, десь на середині стовбура. Хоча маленький Руперт сумні
вався, що ці ночівлі виховують його характер, такий досвід навчив хлопчика ви
живати і бути сміливим та самостійним.

Коли Руперту виповнилося десять років, його віддали до школи-пансіону 
Джилонга. Школу він ненавидів. Але мати була непорушна: “Гадаю, пансіон на
вчить тебе жити серед чужих людей і не бути егоїстичним” . У таких школах діти 
вчаться долати нові обставини. Досвід формує характер, почуття відповідаль
ності, вміння самому приймати рішення. Мердок згадував: “У школі я відчував 
себе самотнім, мене дражнили, з мене насміхалися. Але це дало мені розуміння, 
що якщо я збираюся стати видавцем і зайняти провідне становище у світі мас- 
медіа, то маю бути сам по собі і не заводити дружбу ні з ким, хто б міг мене ском
прометувати” . Шкільний товариш Мердока Дерріл Ворлд зазначав: “Руперт був 
надзвичайно впевненим у собі” , “він завжди хотів займатися газетами” . Саме в 
роки, проведені в пансіоні, сформувалися переконання Мердока.

Закінчивши школу, Мердок підробляв на фірмі батька журналістом-практи- 
кантом, але ця робота була йому не до душі. Через два роки на вимогу батьків він 
поїхав до Англії та вступив до Вустерського коледжу Оксфордського університе-
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ту, де вивчав економіку та філософію. Кращим другом Руперта в юні роки став 
друг батька Роен Ріветт. Одного разу Руперт приїхав до Ріветта на ролле-ройсі, 
пояснюючи це так: “Я зателефонував і сказав, що якщо фірма “Роллс-ройс” по
зичить мені автомобіль, я присвячу їм огляд в одній із наших газет” . “Не кожен 
оцінив би таке нахабство” . Після цього Ріветт написав Кейту Мердоку про сина 
листа такого змісту: “Я гадаю, що свій перший мільйон він заробить із фантас
тичною легкістю” .

У студентські роки Руперт Мердок активно підтримує партію лейбористів. 
Саме за це його виключили з політичного клубу коледжу. Ходили чутки, що він 
був палким прихильником Володимира Ілліча Леніна, бюст вождя пролетаріату 
він тримав на своєму робочому столі. Таким чином, за його словами, він вислов
лював зневагу до “вонючих аристократів” . Мердока вважали австралійським се
люком: він не вмів грати в теніс, регбі, не вмів носити костюм, до того ж вислов
лювався зі специфічним акцентом, він бив байдики, його вважали ексцентри
ком. Всі свої гроші він залишав на скачках (які замінили йому дитяче захоплення 
покером), куди їздив по кілька разів на тиждень. У коледжі Мердок став жор
стким радикалом. До успішних студентів багатого та задерикуватого юнака з 
розв’язними манерами навряд чи можна було віднести.

Коли Руперт закінчував коледж, раптово помер батько, залишивши дві сі
мейні газети в Брисбейні та Аделаїді єдиному сину. Те, що 21-річному Руперту 
батько заповів газети, потішило його самолюбство. Та мати продала брисбейн- 
ську газету, через що Мердок страшенно розлютився. Він негайно запросив у 
“Adelaide News” письмовий звіт про всі фінансові питання і здійснював управ
ління газетою на відстані, навчаючись останній семестр в Оксфорді. Іспити Ру
перт Мердок склав абияк та отримав третій, найнижчий, ступінь. Щоб набрати
ся досвіду у видавничій справі, він після закінчення коледжу деякий час пропра
цював у “London Time” . А вже у вересні 1953 р. юнак повертається в Аделаїду, 
щоб взяти на себе керівництво газетою. “Adelaide News” була практично непла
тоспроможною .

Руперт Мердок почав активно розвивати газету. Коли конкуренти зробили 
спробу викупити видання, він опублікував текст їхньої пропозиції на першій 
сторінці, прокоментувавши публікацію гнівною статтею проти монополізму в 
пресі. Ні в які рамки ділової етики це не вкладалося, але додало популярності 
газеті та задало тон майбутній політиці Мердока.

Азами журналістики Руперт оволодівав сам. Спочатку його не дуже сприйма
ли працівники, навіть посміхалися в обличчя “сопливому юнаку” , що збирався 
керувати. Але завзятий хлопець у джинсах і футболці брав участь у роботі кожно
го відділу. Редактори-метри, які звикли половину дня палити люльку, лютували, 
коли він перекреслював статті й майстрував літачки із редагованих текстів. Вони 
шаленіли від юначого натиску і задавалися питанням: “де він взявся на їхню го
лову?” А хлопчина ставив стілець посеред редакції і читав усе підряд, кожен
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матеріал, що йшов до друку. Жалюгідний тираж у 75 тис. екземплярів мав вирос
ти втроє. Його девізом було: “Розігнати нудьгу” . На останніх сторінках почали 
друкуватися фейлетони та гуморески, раніше це було неможливим. Принцип 
“жовтої преси” Руперт Мердок одним із перших використав як обов’язковий 
для підконтрольних засобів масової інформації. Він виробив правило “трьох С” : 
читачів цікавлять насамперед скандали, секс, спорт. Коли його звинувачували у 
непристойності, він говорив, що дає публіці те, що вона хоче сприймати. На по
див багатьох, тираж повільно, але впевнено почав рости. До двадцяти двох років 
Руперт здобув авторитет і прізвисько “хлопчик-видавець” .

Згодом він почав сам скуповувати невеличкі газети в інших містах. Спочатку 
він купив сіднейські газети “Sedney aftemoon рарег” та “The Daily Mirror” .

З початком розширення своєї справи Руперт Мердок отримав репутацію ви
давця сенсацій. Типовими стали заголовки, від яких крижаніла кров. А стратегія 
Мердока “тираж будь-якою ціною” вивела його компанії на лідируючі позиції. 
Першу в Австралії загальнонаціональну газету “The Austrralian” він заснував у 
1964 р.

У 1968 р. бізнес Мердока вийшов за межі Австралії, він зміг викупити найпо- 
пулярнішу газету у Великій Британії “News of the World” . Із “двобою” зі своїм 
постійним конкурентом Робертом Максвеллом за це видання йому пощастило 
вийти переможцем. Руперт Мердок цілеспрямовано проводив стратегію, скупо
вуючи збанкрутілі видання і піднімаючи їх на ноги. Він скуповував усе нові й 
нові засоби інформації.

У 60-х роках Мердок “захворів” сенсаційним відкриттям у світі розваг — те
лебаченням. Він згадував: “Якщо ви хотіли потрапити на телебачення, необхід
но було їхати в Америку” . І він поїхав до Америки. Першим його наставником у 
цьому бізнесі став піонер телебачення директор АВС Леонард Голденсон. Саме 
він став прикладом для наслідування для Мердока: “Успіх Леонардо завжди був 
результатом натхнення і бадьорості. Він довів, що можна збити капітал навіть за 
несприятливих умов” .

У 1977 р. основну частину імперії Мердока становила фірма “Gruden 
Investments” , яка перебувала у спільному володінні самого Мердока, його матері 
та трьох сестер. “News Intemation Ltd.” та “News Ltd.” спільно володіли 100 % 
активів Мердока у США.

У 1979 р. всі компанії Мердока були консолідовані у світову корпорацію 
“News Corporation” (News Согр.), в якій він зайняв посаду генерального дирек
тора і члена ради директорів, а 1991 р. він став головою ради директорів.

У 1985 р. магнат придбав кінокомпанію “XXth Century” і телекомпанію 
“Fox” , які були злиті в концерн “XXth Century Fox” . На сьогоднішній день “Fox” 
володіє величезною кількістю телеканалів. Варто зазначити, що на той момент 
компанія “Fox” переживала кризу і мало хто вірив, що газетний магнат зможе її 
витягти. Але йому це вдалось. Щоправда, для цього йому довелось отримати
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американське громадянство. Виявилось — не дарма. Компанія Мердока особли
во запам’яталася фільмом “Титанік” та популярними у всьому світі мультсеріа- 
лами “Сімпсони” і “Футурама” .

Сьогодні “News Corporation” об’єднує: книговидання (“Harper Collins” , 
“Harper Collins India” ), кіноіндустрію (10 кінокомпаній, зокрема “XXth Century 
Fox” , “Fox 2000 Pictures” , “Fox Searchinght Picture”), кабельні телеканали (“Fox 
News” , “Fox Business” , 19 каналів “Fox Internation Geographies”), ефірне телеба
чення в США (“Fox Broadcasting Company” , “My Network TV” , “FOX Sports” . 
Com” , 27 каналів “Fox TV”), супутникове телебачення (“Sky Italia” , “BskyB” 
(39 %), “Tata Sky” (20 %), “Foxtel” (25 %), інше (“News Corp Digital Media 
Group”). У корпорації працює понад 30 тис. людей, вона випускає більше ніж 
60 млн екземплярів газет за тиждень. Газети Мердока становлять 70 % усієї ав
стралійської преси та 33 % — британської, a “Fox” дивляться більш як у 90 млн 
осель. Щорічний прибуток компанії Мердока “News Corporation” перевищує 
32,7 млрд доларів. Вартість його компанії сьогодні оцінюють у 60 млрд доларів.

Щодо особистого життя, він був тричі одружений. Вірогідним претендентом 
на посаду голови корпорації називають його сина Джеймса, який керує компа
нією “BSkyB” (інші діти не висловлюють бажання продовжити справу батька). 
Цікаво, що з дитинства Мердок примушував дітей порпатися над фінансовими 
звітами компанії, тим самим визначаючи їхнє майбутнє.

Сьогодні Мердок — один із тих бізнесменів, які найбільше піддаються кри
тиці. Водночас Руперт Мердоку сучасному світі портфельних інвесторів є одним 
із найяскравіших представників племені бізнес-магнатів, як-то Форд чи Рок
феллер, у якого за плечима — конкретна справа.

Автор прекрасної історії успіху Руперта Мердока Стюарт Крейнер поділився 
з читачами десятьма секретами медіа-магната. Пропонуємо ознайомитися з ни
ми, а дослухатися до них чи ні — право вибору кожного. Першим секретом Мер
дока є вміння рухатись за течією. Мердок завжди повертається за вітром, маючи 
надію, що примусить цей вітер працювати на себе. В юності в питаннях політики 
він вважався лівим “уклоністом” , страшенно дратував батька, називаючи Леніна 
“великим учителем” . Пізніше він підтримував кандидата від лейбористської 
партії, згодом — від партії консерваторів, потім знову від лейбористів. Насправді 
ж Мердок — великий прагматик. Кажучи про нього, варто відкинути всі полі
тичні ігри і політиків. Він — просто віртуоз у налагодженні зв’язків. Незважаючи 
на те, що він одинак і в чомусь одержима особистість, він витрачає багато часу на 
те, щоб переконатися, що потрібні контакти налагоджені. Він спілкується із 
найнеочікуванішими людьми. До того ж Руперт постійно вишукує нові зв’язки, 
він завжди там, де можна укласти вигідну угоду: “Рухайтесь в ногу з часом, якщо 
ви живете вчорашнім днем — ви труп” . Мердок винюхує, куди подме вітер, і 
приєднується до переможців. І робить це тихенько, без переможних заяв. “Всі 
переконання розвиваються, і ваші — не виняток” . Не зосереджуйтесь аж занадто
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на якійсь одній угоді, завтра це може виявитися неактуальним. Постійно понов
люйте та розвивайте вашу мережу контактів. “Налагодження контактів — що
денна повинність, а не щомісячні вечірки” . Розуміючи, що рішення політиків 
впливають на бізнес і вони завжди можуть змінити ситуацію на гірше або на кра
ще, намагайтесь перебувати поблизу коридорів влади, тільки самі не ставайте 
політиком. “Залиште політику політикам, але зробіть так, щоб і вони залишили 
ваш бізнес вам” . Краще покладатися в укладенні своїх угод на інтуїцію, ніж на 
велику ідею чи філософію. “Не забувайте, що філософія пригнічує, вона швид
ше “гамівна сорочка” , ніж шлях до великих вершин” . В основі секрету Руперта 
Мердока “рухатися за течією” є засвоєний ним урок, що на полях ділових бата
лій виживають прагматики.

Теоретики сучасної парадигми лідерства переконані, що ера корпоративних 
диктаторів у динамічно змінюваному світі постійних вдосконалень відійшла у 
небуття. Настав час духовної мудрості та самопізнання, а тому при владі — “до
брі хлопці” . Чи так це? Не варто зациклюватися на однозначній відповіді, на
вряд чи це нас врятує, чи від чогось застереже. Залишаємо вам це для вашого 
власного аналізу, роздумів та висновків і просто поглянемо на позицію Руперта 
Мердока.

Мердок — прихильник старої школи: “Те, що ви — “славний хлопець” , ще не 
привід вам довіряти. Довіру викликають твердий характер і компетентність” . 
Мається на увазі, що ви маєте бути твердим і нести відповідальність за людей, за 
їхнє життя, їхні надії. У бізнесі не потрібно бути “славним” . Багато людей, зовні 
милих у житті, дуже жорстко діють у ділових питаннях. “Безперечно, жорсткість 
Мердока — це просто вияв прагматизму” , — зазначає колишній голова ІТТ Га
рольд Генін.

Томас Кірнан пише про медіа-магната: “Мораль Мердока схожа на його по
літичне мислення. Легко говорити про вільний ринок, якщо ти на ньому в пере
можцях, але, якщо вас звідти витісняють, тут вже складніше. Легко давати оцін
ку моралі, якщо ваше особисте життя в повному порядку, набагато складніше, 
якщо воно тріщить по швах” . Якщо поглянути на колонки редакторів газет Мер
дока, то видно, що всі вони високоморальні, але вочевидь, що публікації цих 
газет не дотримуються жодних принципів моралі. “Кінцевий результат для Мер
дока набагато важливіший, ніж якісь там сум’яття совісті” .

Таку саму жорсткість, як стосовно моралі, Мердок застосовує і до своїх під
леглих: “Або людина працює, або від неї позбавляються — третього немає” . Біз
несмен Руперт Мердок дуже нетерпимий до помилок, він звільнив понад 40 ви
давців і редакторів, навіть кращого друга свого батька. Але ворожі почуття щодо 
нього у звільнених співробітників тривають недовго. Оскільки він створює вра
ження, що причиною звільнення не є гнів чи ненависть, йому вдається переко
нати оточення, що звільнені — прекрасні люди, просто не відповідають кон
кретному моменту часу, а тому самолюбство співробітників не страждає.
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Жорсткий він і в битві з конкурентами. Для нього бізнес — це війна. Життє
радісний за характером, Руперт визначив життя як “серію взаємопов’язаних во
єн” . Мердок — безжальний боєць і нікому не збирається програвати, а коли вже 
так трапляється, робить висновки з помилок і швидко оговтується: “Конкурен
ція дає енергію, винагороджує переможців і карає переможених. Вона — паливо 
економіки” .

Отже, черговий урок, до якого прийшов Мердок у веденні свого бізнесу і 
який включив до власних секретів успіху, має такий зміст: “Гарним хлопцям”  не 
місце у  великому бізнесі.

Керуйте людьми так само, як і іншими активами компанії. Чинити по- 
іншому, отже, — шкодити і людям, і бізнесу в цілому. “Якщо люди не справля
ються з роботою з якоїсь причини, вони не повинні займатись цією роботою” . 
“Беріть на роботу “сильних” людей, з чіткими уявленнями того, що вони хочуть 
досягнути” . Якщо сильні люди допомагають компанії досягнути визначених ці
лей, Мердок не боїться їх, він їх навіть підтримує. Він вважає, що в житті завжди 
треба триматися на ногах. У конкуренції завжди бийтеся до кінцевої перемоги. 
“Відступ — це прояв слабкості. Ринки і конкуренти мають звичку давати здачі. 
Вгамуйте їх” . Не звертайте великої уваги на поточну критику — прагніть до ве
ликих цілей. Мердок завжди спокійно сприймає неприємності, вважаючи, що 
вони — плата за довгостроковий прибуток.

Ризик — наступна складова секрету успіху Руперта Мердока. Руперт Мердок 
— гравець, він ризикує і робить ставки на власне передчуття. Мердок ніколи не 
боявся вкладати гроші у справу, засновану на конкуренції. Вважається, що це 
найважливіше для тих, хто бере участь у боротьбі світових засобів інформації. 
Дух азарту лежить в основі кожного рішення, яке він приймає. Він вкладає гроші 
до того, як ситуація остаточно з ’ясується. Інтуїція — небезпечна та потужна 
зброя в прийнятті рішень. Бізнес-аналізу можна навчитися у будь-якій бізнес- 
школі, а таємниці інтуїтивного сприйняття — глибоко всередині кожної люди
ни. По-справжньому амбіційною та ризикованою  справою Руперта Мердока був 
початок видання “The Australian” . В Австралії через великі розміри країни та ви
сокі витрати на транспортування довгі роки не було загальнонаціонального ви
дання. Мердок вирішив заповнити незайняту нішу й отримав успіх. Але як? 
Спочатку справи йшли вкрай важко. Збитки становили 25 тисяч фунтів за тиж
день. Фототелеграфу, тим більше Інтернету, в ті часи не було. Газета видавалась у 
Канберрі, а відтиски доводилося кожен день літаком транспортувати у столиці 
всіх штатів, де друкувалися місцеві тиражі. Біограф Мердока Вільям Шоукросс 
розповідав: “Руперт Мердок кожного дня піднімався ні світ, ні зоря і поспішав в 
аеропорт. Якщо стояв туман і літаки не літали, він особисто переконував пілотів, 
що це лише легкий серпанок. При цьому був настільки наполегливим, що у 
дев’яти випадків із десяти добивався свого. Газета “The Australian” встала на но
ги і до сьогоднішнього дня є впливовою й популярною на п’ятому континенті” .
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Йому подобається хвилювання азартної гри з великими ставками. Він ставив 
на газети, на телебачення, на телевізійні супутники. Це інтелектуальне змагання 
з величезними ставками. У 1990 р. Мердок ледве не збанкрутував, виплативши 
7 млрд доларів у рахунок боргу. “Австралієць заборгував банкам так багато, що 
якщо вони дозволять йому розоритися, то самі збанкрутують” , — зазначав Том 
Бауер. Мердок постійно балансує на межі можливого, про це вже складають ле
генди. Після порятунку компанії у 1990 р. всі очікували, що він знизить ставки. 
Але Руперт підвищив ставки, задумавши створити глобальну супутникову теле
візійну мережу. Справжній гравець.

Руперт Мердок — не єдиний, хто використовує інтуїцію. Інтуїтивному від
чуттю віддають належне і Річард Бренсон — голова компанії “Virgin” , і Майкл 
Айснер — голова “Disney” , і Девід Саймон — голова “British Petroleum” , і Джек 
Велч — голова “General Electric” . Опитавши 1312 голів фірм та представників 
вищих ешелонів влади “Що таке інтуїція?” , представник швейцарської компанії 
Ягдиш Патрик дійшов висновку, що всі вони називають це по-різному: інстинк
том, шостим відчуттям чи якось інакше, але вони свідомо й ефективно викорис
товують інтуїцію у своєму житті. Спеціалісти з теорії лідерства Філ Ходжсон та 
Рендалл Байт прийшли до висновку, що понад 80 % керівників користуються 
інтуїцією: “Ризик — основа прийняття керівних рішень. Якщо ви не любите ри
зикувати, то вам не сподобається і керувати” .

Але Руперт Мердок опирається не лише на інтуїцію. Він так само, як і біль
шість керівників корпорацій, живе у світі аналізу, який здійснюється величез
ною кількістю висококваліфікованих професіоналів. На думку Герберта Саймо
на, “інтуїція не працює незалежно від аналізу. Було б помилковим протиставля
ти “аналітичний” та “інтуїтивний” стилі керівництва. Поєднання надійної інту
їції з перевіреною інформацією та аналізом продукує сильнодіючий комерцій
ний коктейль” . Рівновага між інтуїцією та аналізом завжди була сильною рисою 
медіа-магната.

Варто поважати інтуїцію, але не можна нехтувати й цифрами. Рішення, за
сновані на інтуїції, найбільш ризиковані. Можливо, Мердок і довіряє своїй інту
їції, але він намагається отримати дані від усіх відділень своєї компанії. Він за
вжди в курсі.

Стюарт Крейнер, розповідаючи про золоті правила Мердока, радить: “Коли 
починаються скачки, бережіть нерви. Коли ваш кінь починає відставати, ви, 
можливо, жалкуєте, що взагалі на нього поставили. Справжні гравці думають 
по-іншому. Якщо одна ставка програна, вони шукають більш надійного коня, на 
якого можна поставити. Програш — це частина гри. У цьому немає нічого страш
ного, але вони знають, що треба програвати для того, щоб перемогти. Справжні 
переможці, програвши, не повторюють помилок” . У цьому весь Руперт Мердок.

“Продуманий ризик не має нічого спільного з поспішністю” , — перекона
ний генерал Джордж С. Петтон.
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Лідерство — ще одна сильна сторона і складова секрету успіху Руперта Мер
дока. Провівши дослідження за участю 90 найуспішніших лідерів Америки, відо
мий теоретик Воррен Бенніс виявив найхарактерніші здібності бізнес-лідерів. 
Управління увагою, управління намірами, управління довірою і управління са
мим собою. Безперечно, всі ці якості притаманні Руперту Мердоку. Для того, 
щоб управляти увагою, Бенніс вважає, що лідер має володіти “здатністю створи
ти переконливу концепцію, втілити її в дію і не дати дії зупинитися” . Мердок — 
один із тих керівників, якому вдалося створити переконливу концепцію і нади
хнути нею своїх послідовників.

Він впертий, але він так само прагне йти тим шляхом, який вважає правиль
ним. І якщо цей шлях сприяє бізнесу, він піде ним до кінця. Руперт Мердок во
лодіє неперевершеною наполегливістю: “За що б він не брався, він діяв за од
нією схемою: побачивши нову можливість, довбав в одну точку, поки справа не 
починала приносити прибуток і конвертувати успіх у вплив” .

Руперт Мердок — людина, яка сама себе створила, він випромінює величез
ну енергетику. Зосередитись та діяти з усією рішучістю допомагає йому незламна 
сила волі. Він ніколи не пробує, він завжди діє. Поспілкувавшись кілька хвилин 
з Джоном Вернером Клюге, Мердок підписав з ним угоду на купівлю мультиме- 
діа за 1,6 млрд доларів. Навряд чи це було б можливим у звичайній бюрократич
ній ситуації. Підприємницька жилка зробила Мердока могутнім і впливовим. 
Він дивиться у майбутнє, це бачать його послідовники, а тому йдуть за ним. Ру
перт Мердок довів, якщо ви володієте впевненістю і наполегливістю, ви зможете 
досягти всього.

Управління намірами — це здатність до комунікації. Якщо концепція на
друкована на 400 сторінках друкованого тексту і ви бурмочите її собі під носа, 
сидячи за столом, заваленим паперами, вона не має ніякої цінності. Свою кон
цепцію ви маєте донести до людей і зробити її частиною їхнього переконання. 
Руперт запросто може зателефонувати будь-якому редактору чи журналісту на
віть о третій годині ночі і розповісти, що саме він бачить у конкретному матеріа
лі. А цінність особистого спілкування Руперта Мердока з клієнтами підтверджу
ють експерти. “Він може викликати захоплення гострим поглядом на сучасність. 
Писати твіти у 81 рік — це серйозне підтвердження статусу “міністра зв’язку сві
ту” . Для медіа-бізнесу — це показник професіоналізму. Особисте спілкування 
керівництва через соціальні мережі — свідчення поважного ставлення до клієн
тів, зацікавлених у ділових стосунках” , — говорить експерт Лариса Чугуєвська.

Третій аспект лідерства, який виокремлює Бенніс, — довіра, такий собі “емо
ційний клей” , що поєднує лідера та послідовників. Можна дискутувати з цього 
питання, але, безперечно, Мердоку, незважаючи на природу його бізнесу, вдало
ся досягти дивної відданості працівників своєї адміністрації. Можливо, у кожно
го з них своя думка про Мердока, але мало хто наважується оприлюднити її на
віть при звільненні з “News Corporation” .
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Руперт Мердок — один із найяскравіших прикладів управління собою. Ак
тивність та прагнення рухатись вперед не зменшились до цього часу. Редактор 
лондонської газети “Сан” Келвін Мак-Кензі каже про Мердока, що “за півгоди
ни він досягає більшого, ніж інша людина за весь день” .

Свою імперію Руперт Мердок побудував без революційних інновацій та 
“ноу-хау” у підборі людей. На відміну від інших менеджерів, Руперт віддає пере
вагу особистому контролю повсюди. Він може сам зателефонувати журналісту, 
який працює над статтею, щоб пояснити, що і як треба писати. Він інтроверт, а 
тому дуже важко сходиться з людьми, поряд з ним довго ніхто не може працюва
ти. До “News Corporation” він ставиться як до родинного бізнесу. Річард Сірбі, 
який працював з ним, зазначає: “В інших корпораціях рада директорів збираєть
ся, щоб виробляти і приймати рішення. У “News Corporation” єдина мета таких 
зборів — одноголосне схвалення рішень Руперта” . При цьому Мердок надзви
чайно працездатни й  і може спати по 3 години на добу.

“Король д етал ей  ”  — ще одна важлива складова успіху Мердока: “Я намагаюсь 
не випускати з уваги дрібниці. Звісно, не простежиш за усіма деталями, але по
трібно, принаймні, відчувати, що відбувається” . Оскільки Руперт буквально ви
ріс на газетах, він знає всі процеси і відіграє провідну роль в їх зміні. Глибоке 
розуміння галузі вашого бізнесу — найвагоміший аргумент для досягнення успі
ху. Мердок, дякуючи безпосередньому контакту з працівниками компанії, знає 
про виробництво своєї величезної організації все, що може пам’ятати людина. 
Мердок вміє брати участь, але не втручатись: “Він — не мініатюрист. Він ство
рює ауру” , — каже колишній головний редактор “Sunday Times” та “The Times” 
Гарольд Еване. Одна лише присутність Мердока впливає на людей, вони отри
мують послання.

Лідери спрямовують увагу людей на справді складні питання, які в іншому 
випадку вони б проігнорували. “Людям потрібен лідер, щоб загострювати їхню 
увагу на труднощах. Дисциплінована увага — паливо лідерства” , — зазначають 
спеціалісти з лідерства Рон Хейфец та Дон Лорі.

Шостий секрет успіху Руперта Мердока — м ар к ети н г  у  крові. Мердок багато 
подорожує світом і має чітке уявлення про те, що людям подобається. Медіа- 
магнат переконаний, що бажання просувати власну продукцію закладене в люд
ській природі. Мердок завжди діє за трьома основними правилами гуру марке
тингу Філіппа Котлера: вкладайте в майбутнє, рухайтесь швидко, будьте перши
ми у всьому, чим займаєтесь. У компанії Мердока завжди домінували принципи 
маркетингу, і він сам був у цьому прикладом для підлеглих. Газети Мердока ре
кламують фільми, створені кінокомпаніями Мердока, і навпаки. Він знає своїх 
клієнтів, як ніхто. Він геній у використанні можливостей для просування своїх 
товарів та послуг. Він враховує і складності, і довгі ринкові стратегії, але в основі 
його успіху знаходяться чотири стовпи маркетингу: ціна, просування товару, 
місце розповсюдження товару і сам товар.
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Мердок р у х ає ть с я  ш видко. Незважаючи на свій поважний вік, він залишаєть
ся “людиною-вихором” . Колишній голова Баррі Діллер говорить про нього: 
“Мердок — один із найвеличніших підприємців у світі. За здатністю витримати 
великий ризик, котра є однією з ознак справжнього підприємця, навряд чи хто у 
світі може перевершити Руперта. Я в цьому не сумніваюся. Він вишукує можли
вості і використовує їх, як ніхто інший, і в нього немає ніякої системи підтрим
ки, і йому немає на кого сподіватись, як на самого себе” .

Компанія “News Corporation” створена для дії, вона рухається швидше, ніж її 
конкуренти. Недолік цієї організації в тому, що вона надто залежна від згоди са
мого Мердока. Честер Бернард, один із ранніх теоретиків управління, якось ска
зав: “Число рівнів влади має бути зведене до мінімуму. Знищіть ієрархію. Кожен 
ієрархічний рівень — це перешкода для прийняття рішення” .

У конкурентній боротьбі можна перемогти, лише використовуючи мільярди 
переплутаних ниток, які ви тримаєте в руках, що дуже вдало вдається Руперту 
Мердоку. “Руперт хоче правити світом, і схоже, він це робить” , — сказав одного 
разу виконавчий директор компанії “Viacom” Самнер Редстоун.

Творити м ай б у тн є — одне із правил успіху Руперта Мердока. Він вже давно 
зрозумів, що майбутнє — за технологіями. Руперт може говорити про супутни
ки, глобальні мережі і все інше, але навряд чи його можна назвати комп’ютерним 
фанатом. Він — не фанат технічних ноу-хау. Справа в тому, що йому подобається 
все, що дає змогу вести справи з меншими затратами або відкриває нові ринки. 
Якби він не розумів майбутнього, він би сьогодні, можливо, був власником га
зетної імперії світу і спостерігав, як падають тиражі, але Мердок, як ніхто, розу
міє, що майбутнє буде іншим, а тому він не просто дивиться у майбутнє, він тво
рить його.

Енергія Мердока спонукає до дії всіх оточуючих. Люди, схожі на Мердока, 
черпають свою енергію в земних справах, у щоденній рутині. Вони породжують 
ідеї, вони винаходять нові підходи і методи, вони стимулюють людей, захоплю
ють їх і спонукають до пробудження в них нової енергії та ентузіазму. Справжні 
лідери просто випромінюють енергію. Вони постійно вчаться. Навички та ідеї, 
якими Мердок користується сьогодні, зовсім не ті, якими він користувався де
сять років тому. Він готовий до змін, він відкритий постійному навчанню. “У 
телебачення є одна прекрасна особливість — ви можете швидко поховати свої 
помилки й перейти до чогось іншого. Краще за все люди вчаться на власних по
милках” , — каже Мердок.

Мердок вважає, що постійно примушувати компанію змінюватися — озна
чає не зуп ин ятись у  русі. Зміни підвищують цінність компанії як на індивідуаль
ному, так і на організаційному рівні. Мало відомо керівників, яким би вдавалось 
підтримувати дух постійних змін упродовж тривалого часу. Йому вдалося уник
нути самозадоволення. Він невловимий. “Він може снідати з родиною у Нью- 
Йорку, вечеряти в Лондоні, а вночі летіти в Австралію, Китай, Японію чи Бірму.
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Він віддає перевагу сну в літаках під мелодійні поради стюардеси застібнути ре
мені. Він не виносить приватних літаків і любить загубитися в суєті звичайного 
життя. З цієї причини він віддавав перевагу кав’ярні в аеропорту будь-якого ве
ликого міста: тільки тут він міг зосереджуватись по-справжньому. Вигляд літака, 
що готується до польоту, мобілізовував його мозок і душевні сили. Він і самого 
себе в деякому сенсі вважав літаком, готовим облетіти всю земну кулю, всюди 
зачепитись і означитись, як плющ, який може прижитися і прорости де зав
годно” .

Р у х ати сь  і не зупинятись — такий він, Руперт Мердок.

Питання для обговорення

1. Яка модель особистості лідера, екстраверт чи інтроверт, вважається більш 
ефективною в класичній теорії лідерства?

2. Завдяки яким якостям інтроверту Руперту Мердоку вдалося досягти вер
шин бізнес-лідерства?

3. Як ви гадаєте, чи кожен топ-менеджер автоматично стає лідером?
4. Яку роль в успіху Руперта Мердока відіграла його схильність до кризового 

менеджменту?
5. З яким типом лідерства, транзакційним, трансформаційним чи харизма- 

тичним, більше співвідноситься тип поведінки Мердока?

Адаптовано за джерелами:
1. Добротворский И.Л.Деньги и власть, или 17 историй успеха. Психологи

ческие портреты /  И.Л. Добротворский. — М., 2004. — 350 с.
2. Крешер С. Бизнес-путь: Руперт Мердок. 10 секретов крупнейшего в мире 

медиа-магната /  С. Крейнер. — С П б.: Крылов, 2003. — 176 с.
3. Л и т в а к  Б .Г . Технология успеха /  Б.Г. Литвак. — М .: Дело, 2005. — 416 с.
4. Руперт Мердок: бег иноходца / /  Караван историй. Украина. Бренд. — 

Б. м. и. : Караван-Медиа. — Спец, приложение к журналу № 7. — 2011(9). — 
С. 113-132.

5. Биография Руперта Мердока. Истории успеха [Электрон, ресурс]. — Ре
жим доступа: http: //forex-arkhiv.narod/biografia/katalog/Rupert Murdoch.html

6. Бизнес. Предпринимательство. Свое дело. Истории успеха. Руперт Мер
док [Электрон, ресурс]. — Режим доступа: http: / /www.sovets.ru/business/ 
success/1782.htm

7. Выгнать главреда “The Times” [Электрон, ресурс]. — Режим доступа: http: 
/ /  rss.novostimira.com/ n_3776100.html

8. Империю Мердока возглавит бунтарь [Электрон, ресурс]. — Режим досту
па: http: //m.expert.ru/2007/48/imperiu_merdoca_vozglavit_buntar/

251

http://www.sovets.ru/business/


Руперт Мердок

9. Как потерять 82 миллиона. Учимся у Руперта Мердока [Электрон, ресурс].
— Режим доступа: http: / /www.aka-media.ru/inside/592/

10. Как Руперт Мердок потерял MySpase [Электрон, ресурс]. — Режим до
ступа: http: //cossa.ru/articles/234/2550/

11. Медиа-бизнес Руперта Мердока. Справка РИА “Новости” [Электрон, 
ресурс]. — Режим доступа: http: //ria.ru/spravka/20110311/344525658.html

12. Мердок настаивает, что его влияние преувеличено [Электрон, ресурс]. — 
Режим доступа: http: / /www.bbc.co.uk/Russian/uk/2012/04/120425_uk_levesson_ 
murdoc.shtm

13. Мердока обвинили в давлении на правительство Великобритании 
[Электрон, ресурс]. — Режим доступа: http: //world.lb.ua/news/2012/06/13/ 
155955_merdoka_obvinili_davlenii.html

14. Путь лидера. Руперт Мердок [Электрон, ресурс]. — Режим доступа: http: 
/ /www.best-training.ru/knowledge/articles/46/

15. Руперт Мердок — американский медиа-магнат, глава “News Corporation”
— История успеха [Электрон, ресурс]. — Режим доступа: http: / /www.miruspeha. 
com/2010/03/rupert-merdok-amerikanskijj-mediamagnat

16. Руперт Мердок: биография. История успеха [Электрон, ресурс]. — Ре
жим доступа: http: / /www.perefid.ru/index.php?categories:=18&articles=1294

17. Руперт Мердок: величайший в мире медиа-магнат [Электрон, ресурс]. — 
Режим доступа: http: //pro-business.kz/velikie-predprinsmateli/Rupert-murdoch. 
html

18. Руперт Мердок — история успеха австралийского и американского пред
принимателя [Электрон, ресурс]. — Режим доступа: http: //gizn-biz.ru/Rupert- 
merdok-istoria-uspexa-avstralijskogo-i-amerikanskogo-predprinematelia

19. Руперт Мердок — история самого известного медиа-магната [Электрон, 
ресурс]. — Режим доступа: http: / /www.biztimes.ru/index.php?srtid=209

20. Руперт Мердок — король масс-медиа [Электрон, ресурс]. — Режим до
ступа: http : //www. aton-line. ru/study/reference/legends/strongrupert_merdokstrong_ 
korol

21. Руперт Мердок остался ни с чем: новый поворот в медиа-скандале 
[Электрон, ресурс]. — Режим доступа: http: / /www.spletnik.ru/buzz/27101-rupert- 
merdok-ostalsya-ni-s-chem-novyy-povoron

22. Руперт Мердок закрыл газету для iPad [Электрон, ресурс]. — Режим до
ступа: http: / /www.ridus.ru/news/56909/

23. Алексеева А. Руперт Мердок, до свидания /  Анастасия Алексеева / /  
Частный корреспондент [Электрон, ресурс]. — Режим доступа: http: //www. 
chaskor.ru/article/Rupert_merdok_do_svidaniya_24157

24. Руперта Мердока могут вынудить продать долю в BSkyB [Электрон, ре
сурс]. — Режим доступа: http: / /www.rbcdaily.ru/world/562949983726728

252

http://www.aka-media.ru/inside/592/
http://www.bbc.co.uk/Russian/uk/2012/04/120425_uk_levesson_
http://www.best-training.ru/knowledge/articles/46/
http://www.miruspeha
http://www.perefid.ru/index.php?categories:=18&articles=1294
http://www.biztimes.ru/index.php?srtid=209
http://www.spletnik.ru/buzz/27101-rupert-merdok-ostalsya-ni-s-chem-novyy-povoron
http://www.spletnik.ru/buzz/27101-rupert-merdok-ostalsya-ni-s-chem-novyy-povoron
http://www.ridus.ru/news/56909/
http://www.rbcdaily.ru/world/562949983726728


Руперт Мердок

25. Руперт Мердок предсказал смерть газет через 20 лет [Электрон, ресурс]. 
— Режим доступа: http: //printweek.ru/2012/05/14/Rupert-merdok-predskazal- 
smert-gazet-cherez-20-let/

26. Руперт Мердок, урок для инвесторов [Электрон, ресурс]. — Режим до
ступа: http: / /www.bfm.ru/news/146264

27. Руперт Мердок — Учебный центр — Корпоративное обучение [Электрон, 
ресурс]. — Режим доступа: http: / /www.class.ru/persons/forbes/murdoch.html

28. Руперт Мердок удивляет всех лично, помогая клиентам через Twitter 
[Электрон, ресурс]. — Режим доступа: http: / /www.rb/article/Rupert-merdok- 
udivlyaet-vseh-lichno-pomogaya-klientam-che...

29. Руперт Мердок уволился — медиа-магнат планирует реструктуризиро
вать свою компанию [Электрон, ресурс]. — Режим доступа: http: //world.lb.ua/ 
news/2012/07/24/162218_rupert_merdok_uvolilsya.html

30. Руперт Мердок: цифровые технологии избавят школу от рутины 
[Электрон, ресурс]. — Режим доступа: http: //prosvpress.ru/201 l/06rupert-merdok/

31. Руперт Мердок: Челюсти, Мужской интернет-журнал Ego by [Электрон, 
ресурс]. — Режим доступа: http: / /www.ego.by/geroj-dnya/rupert-merdok-chelyusti. 
html

32. Скандал вокруг империи Руперта Мердока: В. Познер на “Эхе Москвы” 
[Электрон, ресурс]. — Режим доступа: http: //vladimirpozner.ru/?p=5656

33. Церковь потеряла веру в Руперта Мердока [Электрон, ресурс]. — Режим 
доступа: http: / /www.rbcdaily.ru/world/562949984483773

253

http://www.bfm.ru/news/146264
http://www.class.ru/persons/forbes/murdoch.html
http://www.rb/article/Rupert-merdok-udivlyaet-vseh-lichno-pomogaya-klientam-che
http://www.rb/article/Rupert-merdok-udivlyaet-vseh-lichno-pomogaya-klientam-che
http://www.ego.by/geroj-dnya/rupert-merdok-chelyusti
http://www.rbcdaily.ru/world/562949984483773


Акіо МОРИА

Акіо Мо 
(1921— 1999 )

Японський ф ізи к , ін ж ен ер , винахідник, підпри
ємець, один із засн овн и ків  м іж н ар о д н о ї к ор п орац ії 
“S o n y ” . У  1 9 8 2 р . н агородж ен ий  м едаллю  К оролів
сь к о ї а к а д е м ії  м и с т е ц т в  і рем есел  В ел и кої Б р и т а 
н ії “з а  визначний внесок у  р о з в и т о к  техн іч н и х  
інновацій т а  нових ф орм  м ен е д ж м е н ту , т е х н іч н о 
го дизайну, т р у д о в и х  відносин, в  розробку  відеоси- 
с т е м  і зм іцнення м іж н ар о д н о ї т о р г ів л і” .

Ж урналом  “F o rtu n e”  1 9 9 0 р . включений до спи с
ку  “Д в а д ц я т и  п ’я т и  найчарівніш их людей р о к у ” . 
В  1 9 9 2 р . королевою  Є л и за в е т о ю  I I  посвячений в  
лиц арське званн я. В іц е-п р ези д ен т  “K e id an re n ”  
(Я п он ської ф ед ер ац ії економічних орган ізац ій ). 
Член групи економічних відносин Я понія — СІЛ А  
(в ід о м о їя к  Група м удреців).

Народився Моріта в січні 1921 року в сім’ї сакеварів. Для вибору імені сина 
батьки запрошують спеціального ученого, який рекомендує ім’я Акіо. Пишеться 
воно таким ієрогліфом, що означає “просвітлений” . Родина була дружною і вва
жалася заможною. Нащадки з п’ятнадцятого покоління варили саке. Щоправда, 
батько Акіо успадкував сімейний бізнес не в кращому стані. Акіо висловлювався 
з цього приводу, що його предки занадто багато часу приділяли мистецтву та ко
лекціонуванню, а турбота про харчування була для них швидше тяжким обо
в’язком. Батько Акіо володів діловими якостями, а тому зумів відновити сімейну 
справу. За японською традицією, старший син, а він був найстаршим, мав успад
кувати сімейну справу. Отож батько частенько брав сина з собою, щоб той з ча
сом міг очолити сімейний бізнес. Акіо спостерігав під час бізнес-зустрічей, а по
тім сперечався з батьком, відстоюючи свою думку. Батько заохочував подібні 
дискусії, оскільки був переконаний, що так син швидше здобуде ділову завзя
тість. Мати любила класичну музику, а тому в їхньому будинку було завжди бага
то платівок із записами європейських виконавців, саме під її впливом, вважав 
Акіо, в нього зародилася любов до музики, яка багато в чому визначила напрям 
його діяльності.

У шкільні роки Моріта зацікавився радіотехнікою та електронікою, він почав 
самостійно майструвати апаратуру. Закінчивши школу, юнак вступає до Імпер
ського осакського університету на факультет природничих наук. Родина з розу-
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мінням поставилася до рішення сина, хоча той і відмовився продовжувати сі
мейний бізнес. Ще під час навчання Моріта вступає на військову службу до ВМС 
Японії та навчається як військовий стипендіат. Закінчивши університет, Акіо 
Моріта отримує звання лейтенанта і працює у військовій лабораторії, де вдоско
налюється зброя із тепловим прицілюванням.

Закінчується Друга світова війна. Японія потрапляє під окупацію США. Ар
мії більше немає. І Моріта починає викладати фізику в Токійському університе
ті. 7 травня 1946 р. в напівзруйнованому приміщенні токійського універмагу два 
товариші вирішують заснувати компанію “Токіо цусинкен-кюсе” , або “Токій
ські науково-дослідні лабораторії телекомунікації” (Tokyo Tsushin Kogyo К.К.), 
пізніше перейменовану в “ Sony Corporation” . Цими товаришами були Акіо Мо
ріта та Масару Ібукі (інженер-винахідник), який був старшим на 13 років. Для 
бізнесу Ібукі, як казав про нього сам Моріта, був надмірним фантазером. Тому 
Акіо Моріта взяв на себе управління та відповідав за комерційну частину під
приємства, Ібукі завідував технічною частиною. їх діловий тандем проіснував 
майже півстоліття. Завдяки цьому тандему маленька, нікому не відома компанія 
переросла у транснаціональну корпорацію.

Творчий список досягнень Акіо Моріти захоплює: в 1955—1979 рр. “ Sony” 
запропонувала 12 неперевершено успішних революційних технологій, від тран
зисторних приймачів у 1955 р. до плеєра “Walkman” в 1979 р.

Після транзисторного радіоприймача “ Sony” має цілий ряд успіхів. За дани
ми журналу “Forbes” на 1990 рік, компанія займала 47-ме місце серед найбіль
ших фірм світу. Обсяг продажу в 1992 р. становив 29 млрд доларів. Компанія до
сягла такого успіху, розробивши перший транзисторний телевізор (1959 р.), пер
ший телевізор на рідких кристалах (1962 р.), відеомагнітофони (1964 р.), телеві
зійну трубку “Trinitron” (1968 р.), відеокамеру “Betamax” (1976 р.), 8-міліметро- 
вий рикодер (1983 р.), портативний телевізор (1984 р.) і портативний програвач 
компакт-дисків (1986 р.). Пристрасть Моріти до музики зіграла свою роль, і 
“ Sony” стає основним виробником модної споживацької “звукової” продукції. 
Кульмінацією успіху стало придбання Морітою у 1977 р. “CBS’srecord” за 2 млрд, 
а через 2 роки —“Colambia Pictures” за 4,9 млрд дол. Саме завдяки цим придбан
ням “ Sony” стала домінуючою компанією у сфері розваг і посіла місце фаворита 
електронної промисловості. Спільно з нідерландським концерном “Philips” роз
робила і впровадила принципово нову лазерну технологію звукозапису. Компа
нія створила технологію телебачення з високою чіткістю зображення, перетво
ривши домашній екран на вікно у світ. Корпорація побудувала свої заводи у 
Франції, Англії, Швейцарії, США та інших країнах. Бренд компанії “Sony” сво
го часу став популярнішим навіть за бренд “Coca-Cola” в США.

Коли американські компанії, такі як RCA, “Zenit” , “Admiral” , прагнули зни
зити затрати на робочу силу при виробництві продукції шляхом переміщення
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виробничих потужностей за кордон на початку 70-х років, “ Sony” вибрала цей 
момент для того, щоб проникнути в Америку.

У 1960 р. Моріта переїздить до Америки, створивши компанію “ Sony Cor
poration of America” . У 1961 p. “Sony” стає першою японською компанією, акції 
якої продаються на Нью-Йоркській фондовій біржі. Згодом до нього в СІЛА пе
реїздять дружина і діти.

В 1982 р. Моріта стає першим японцем, який отримав медаль Альберта Ко
ролівської академії мистецтв Великої Британії і дуже пишається з того, що його 
прізвище стоїть в одному ряду з Томасом Едісоном, Марією Кюрі та Луї Пасте
ром. 1984 р. отримує орден Почесного легіону Франції. А в 1991 р. імператор 
Японії Акіхіто нагороджує його орденом Священної скарбниці за багаторічну і 
бездоганну службу своїй країні.

У чому ж полягали секрети такої популярності компанії і високого визнання 
її лідера?

Акіо Моріта, “містер Sony” , як його називали, належить до тих рідкісних лі
дерів, котрі від природи наділені неперевершеним маркетинговим мисленням, 
сміливістю і далекоглядністю, хоч, як відомо, формальної маркетингової освіти 
він не мав. І хоча він у своєму житті зустрічався з дипломованими маркетолога
ми, вочевидь, що ці зустрічі його не надихали, і не лише тому, що деякі перед
бачення “вчених”-маркетологів щодо долі створюваних ними революційних 
продуктів зазвичай провалювались. Його можна віднести до тієї незначної ко
горти видатних творчих маркетологів-практиків, таких як Ціно Давидофф, Лі 
Якокка (“Chrysler”), Девід Керне (“Xerox”), Джон Скаллі (“Apple”), Білл Гейтс. 
Людей, схожих на Акіо Моріту, можна вважати національним надбанням.

У 50-ті роки фірма, заснована Акіо Морітою та Масару Ібукі, носила назву 
“Токійська технічна корпорація телекомунікацій” . Але товариші мали здорові 
амбіції і хотіли бути не просто токійською компанією, а вірили, що стануть сві
товими лідерами з виробництва аудіоелектроніки. Тому причиною, що компанія 
отримала нову назву, було надання їй європейського звучання, отже, компанії! 
почала називатися “ Sony” , що в перекладі з латини означає “звук” . Тим більше, 
що плани випуску звукової продукції були грандіозні. У 1955 р. “ Sony” продо
вжувала розробку портативного радіоприймача. Портативний радіоприймач 
“Sony” був революційним продуктом свого часу. Він домінував на ринку порта
тивних радіоприймачів із самого початку, хоч був імпортним продуктом. Це був 
досить якісний продукт, що продавався на 50 % дорожче за популярний “Ре- 
дженсі” , який випускала “Texas Instruments” , але дешевше, ніж продукції! інших 
фірм.

Ландрам Джин зазначає, що за першим популярним продуктом компанії 
“ Sony” в 1957 р. був випущений перший мініатюрний радіоприймач. Саме він 
став втіленням традицій “ Sony” у сфері малогабаритної якісної техніки. Саме тут 
Моріта проявив свої торговельні здібності, показуючи, як модель можна покла-
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сти в кишеню сорочки, для чого придумав пошити сорочки з великими кише
нями.

У книзі “У дусі підприємництва” економіст Джордж Гілдер змальовує не
ймовірний успіх компанії “ Sony” на ринку електронних товарів масового вжит
ку: “Малогабаритність і висока якість стали традиційними в наступні три деся
тиріччя. Ці пристрої забезпечили безприкладний старт японської експансії на 
світові ринки споживчих товарів, а інновації стали каталізатором, які перетво
рили Японію у світового лідера. Японія перевершила будь-яку країну в історії 
людства... “ Sony” більш ніж МТІ чи “Nippon Steel” є зразком духу підприємни
цтва, що втілює “диво” економічного розквіту Японії. За словами Гілдера, “ми 
(СІЛА) приземлились на Місяці. Вони (Японія) приземлилися в залах і почи
вальнях Сполучених Штатів” .

Одержимий ідеєю втілити в життя мрії свої та мрії друга-винахідника Масару 
Ібукі, Акіо Моріта робить все не так, як усі. Він віддає перевагу динамічному 
зростанню та ризиковим інноваціям перед розсудливою японською манерою 
ведення бізнесу. Відкинувши уявлення про торгівлю як заняття, не гідне японця, 
Моріта став найкращим продавцем і перетворив напис “Made in Japan” у знак 
якості.

В автотобіографічній книзі “Made in Japan: Акіо Morita and Sony” описані ті 
принципи, яких автор дотримувався у житті та бізнесі і вважав їх найбільш важ
ливими. А найцікавіше те, що переважна більшість із них не втратили своєї ак
туальності сьогодні. Ось основні з них.

Акіо Моріта любив повторювати: “Д о успіху ід у ть  неходженими д ор іж к ам и ” . І 
стратегія робити те, що не робили інші, привела компанію до успіху і принесла 
їй славу першопрохідця. Під кінець 50-х “ Sony” була в Японії єдиним виробни
ком магнітофонів і однією з небагатьох виробників транзисторних приймачів у 
світі. “Як нова компанія ми повинні були створювати власну нішу на японсько
му ринку. Ми випускали товари, які раніше ніколи не вироблялись. Нас назива
ли “морськими свинками” електронної промисловості. Ми виробляли нові то
вари, а промислові гіганти вичікували, намагаючись визначити, чи буде наш 
товар мати успіх. І якщо він мав успіх, вони швидко випускали на ринок такий 
самий” . “ Sony” вдалося довести свою належність до фірм, що створю вали  інно
ваційні продукти . В наступні сорок років компанія використовувала нові ідеї 
практично у кожному сегменті ринку побутової електроніки. Ця відданість інно
ваціям зробила “ Sony” лідером на три майбутні десятиріччя. Її річний прибуток 
збільшився з 2,5 млн дол. в 1955 р. до 29 млрд в 1992 р., а звуковий пристрій 
“Walkman” , маючи 75 різних модифікацій, нараховував понад 20 млн користу
вачів.

Моріта розповдав історію, як йому довелося боротися за те, щоб цей при
стрій взагалі був випущений. Його інженери провели дослідження і дійшли ви
сновку, що оскільки пристрій не мав функції запису, а лише відтворення музики,
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його не будуть купляти. Але інтуїція підказувала Моріті інше. Тому він сказав: 
“Якщо ми не продамо 100 тис. виробів до кінця року, я відмовлюсь від посади 
голови компанії” . Проте найбільші ринкові дослідження передбачили, що 
“Walkman” не просто буде користуватися попитом, а стане сенсацією.

Ще одним важливим принципом Акіо Моріти є відданість я к о с т і  продукції. 
Ефективні методи контролю якості були розроблені в СІЛА. Але на батьківщині 
їх впровадження просувалося занадто важко — дуже сильними були позиції 
адептів класичного менеджменту. Японці виявились не настільки консерватив
ними. Вони з ентузіазмом сприйняли методи Дьомінга, наївно думаючи, що в 
Америці вони використовуються повсюди. Коли на американські прилавки у 
60-ті роки хлинув потік дешевих якісних товарів із Японії, президенту Кеннеді 
довелося закликати свій народ купувати вітчизняні товари: “Be American — buy 
American” . Деякі американські фірми підшукували собі навіть назви, які були 
співзвучними з японськими.

У прагненні розвіяти те уявлення, яке існувало на Заході про низьку якість 
японських товарів, Акіо Моріта поставив контроль я к о с т і  в основу виробництва. 
Використовуючи принципи управління якістю, запропоновані американським 
професором Едвансом Дьомінгом, “Sony” стала втіленням надійності, а Дьо- 
мінг, якого не сприйняли на батьківщині, отримав світову славу і популярність. 
“Ми в “ Sony” завжди були фанатами якості, — говорив А. Моріта. — Чим вища 
якість товару, тим менше проблем з його обслуговуванням. Ми пишалися, коли 
дізналися, що магнітофон “Sony” був відправлений на Місяць на борту “Апол
лона- 11 ” і використовувався для трансляції музики на Землю. Магнітофон, який 
використовували астронавти, був стандартною моделлю, але пройшов випробу
вання. Я з гумором навіть “сварив” наших інженерів, що, очевидно, вони пере
старалися, проектуючи цей магнітофон” .

На особливу увагу заслуговують принципи менеджменту компанії. Тривалий 
час надійним фундаментом корпоративної культури компанії були принципи 
свободи і широти поглядів. Масару Ібукі прицільно чітко висловився про місію 
компанії: “Давайте створимо компанію, в якій буде щасливо працювати кожен” . 
Можливо, сьогодні це може здатися наївним, але очевидною перевагою “ Sony” 
були не основи корпоративної культури, а, по суті, основи сімейних цінностей. 
Акіо Моріта, проводячи тренінги зі співробітниками, що проходили випробу
вальний термін, зазначав: “Ми не думали вас вербувати. Це не армія — отже, ви 
прийшли в “ Sony” добровільно. Це ваше рішення, а оскільки ви до нас при
йшли, то компанія розраховує бачити вас у рядах своїх співробітників найближ
чі 20—30 років. Життя у всіх буває лише одне, а наступні два-три десятиріччя 
стануть найяскравішими у вашому житті. Такий шанс дається лише раз. І я не 
хочу, щоб через 30 років, залишаючи компанію, ви жалкували про роки, прове
дені тут. Це було б справжньою трагедією. Я не можу не акцентувати вашої уваги 
на тому, що все залежить лише від вас. Візьміть до уваги, що найважливішими
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для вас будуть наступні кілька місяців — за цей час ви повинні вирішити, щасли
ві ви тут, чи вам тут не подобається. Хоча ми вас і найняли, ми — менеджери, 
тобто третя сторона, ми не можемо зробити вас ні щасливими, ні нещасними. 
Кожна людина — сама коваль свого щастя” . Він просто володів талантом пере
конання.

З самого початку заснування компанії в “ Зопу” була створена “система вну
трішнього набору персоналу” . Начальники з підлеглими перебували у 
взаємозв’язку. “Менеджмент — це не диктатура, — розповідав Моріта. — Ми 
ставимось до людей, котрих ми найняли, як до членів родини. Ми не давали 
окремого кабінета жодному управляючому. Ми вимагали, щоб управляючі сиді
ли зі своїми службовцями в однакових умовах. У цехах майстер кожного ранку 
перед роботою проводив невеличку бесіду з колегами, розповідав їм про те, що 
вони мають сьогодні робити. Він зачитував звіт про вчорашній робочий день. 
Уважно дивився на працівників. Якщо хтось погано виглядав, майстер запиту
вав, що сталося? Я вважаю це важливим, оскільки пригнічений або стурбований 
робітник не може нормально працювати” .

Як тільки відділення чи проектна команда формулювали вимоги до кандида
та на нову посаду, будь-який співробітник компанії міг подати заяву, не інфор
муючи про це свого безпосереднього начальника. Компанія вірила, що, дякую
чи такому підходу, її працівники будуть постійно підвищувати кваліфікацію і 
повного мірою зможуть реалізовувати свій потенціал. “Я почав видавати щотиж
неву газету компанії, де ми публікували оголошення про вакансії в інших відді
лах. Ми отримували від цього подвійну вигоду: людина зазвичай знаходила робо
ту, яка її найбільше задовольняла, а відділ кадрів міг виявити потенційні пробле
ми управляючих” . Крім того, ця система створювала ротацію талановитих людей 
у межах організації. “Зону” запровадила практичне навчання на робочому місці, 
тобто талановитих співробітників без усіляких тренінгів одразу відправляли в 
бізнес-підрозділ. Керівництво вважало, що таким чином набагато швидше бу
дуть розвинені професійні навички. “ Зопу” також запровадила систему, в рам
ках якої потенційний кандидат не мав повідомляти, який навчальний заклад він 
закінчив, щоб менеджери з персоналу не оцінювали його талант упереджено, 
виключно з огляду на назву його альма-матер. З кінця 90-х років компанія за
провадила прийом “зовнішніх” кадрів. Для прискорення “глобальної локаліза
ції” на ключові позиції почали призначати іноземців. У результаті організаційна 
структура “ Зопу” стала горизонтальною, а не ієрархічною чи авторитарною. Ко
ли в компанії розроблялись нові продукти, люди добровільно об’єднувались у 
горизонтальні проектні команди, по закінченні проекту вони автоматично роз
формовувались.

“ Зопу” надавала менеджерам бізнес-одиниць значну свободу дій. Менедже
ри підрозділів отримували великі повноваження і повного мірою відповідали за
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всі операції: виробництво, збут, прибутковість. Пізніше було запроваджено вве
дення структури окремих компаній для посилення системи бізнес-груп.

“Бопу” постійно заохочувала дух підприємництва, прискоривши таким чи
ном процес створення бази динамічного менеджменту для роботи у XXI ст. Мо
ріта вважав, що “ Бопу” , як і більшість японських компаній, своїм успіхом зо
бов’язана східному погляду на бізнес. Він говорив: “Японські керівники став
ляться до робітників не як до інструмента, а як до партнера. У нас у всіх одна 
доля” .

Його аксіома для успішного проникнення на ринок: “ Ч а с т к а  ринку більш  
важ л и ва , н іж  швидкий при буток... Незважаючи на деякі негативні аспекти, кон
куренція, по-моєму, є ключовим фактором для розвитку промисловості й техно
логій” . Моріта вважав, що кожен працівник компанії в змозі вносити свій вне
сок в її розвиток. Під внеском він мав на увазі не лише фізичну працю, а й розу
мову. Він примушував співробітників думати, закликаючи ділитися ідеями про 
те, що можна покращити: “Компанія нічого не досягне, якщо звалить всю розу
мову роботу на керівництво. Ми наполягаємо, щоб усі наші працівники вклада
ли свій розум у розвиток організації, тому що м у д р ість  — це не п рерогати ва  
н и ц т в а ” .

Моріта вимагав від керівництва поваги до ідей будь-якого працівника і вмін
ня об’єднувати людей з нестандартними поглядами. Різні погляди на вирішення 
завдання компанією сприймались не як розбіжності, а як спосіб прийти до кра
щого рішення. “Одна із сильних сторін “Бопу” , — зауважував він, — в тому, що 
структура нашої компанії не жорстка, щоб страждати синдромом “виготовлено 
не тут” . Це означало б небажання зарозумілих управляючих визнати ідею, яку 
вони не можуть приписати собі як заслугу. І хоча деякі з наших ідей виходять від 
сивочолих керівників, ми завжди черпали енергію в ниж ніх ешелонах, ми заохочу
вали і винагороджували їх” .

Щоб покращити зв’язки між відділами, Акіо Моріта робив тимчасові пере
становки в межах компанії: інженери займались питаннями збуту, а технічні спе
ціалісти торгували в магазинах “8опу” . Він говорив: “Наші вчені час від часу бе
руть участь у збуті, тому що ми не хочемо, щоб вони жили у “башті зі слонової 
кістки” . Я завжди вважав, що вони мають знати, що наша робота зосереджена в 
галузі дуже високої конкуренції, а тому всі повинні розуміти і мати певний до
свід “боротьби на передньому к р а ї”  бізнесу” .

Важливий потенціал для розвитку персоналу Акіо Моріта бачив у можливос
ті отримання досвіду із допущених помилок. Він вважав припустимим право на 
помилку. Зазвичай був противником категоричних заходів, розуміючи, що по
караннями і попріканням можна позбавити співробітника ініціативи: “Я завжди 
кажу нашим людям: “Продовжуйте працювати і робіть те, що вважаєте правиль
ним. Якщо ви помилитесь, то з помилки отримаєте урок. Тільки не допускайте 
одну помилку двічі” .
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Найважливішим завданням лідера Акіо Моріта вважав формування корпора
т и в н о ї філософії. Керівнику-лідеру потрібна концепція, яка була б як теоретично 
сильною, так і практично застосовною. Щоб сформувати такий спосіб мислен
ня, який штовхав би підлеглих до досягнення цілей у будь-яких умовах, дії 
управляючого вирішальним чином залежать від того, як він розуміє суть підпри
ємства. У СІНА прийнята концепція управління складається з висування цілей- 
завдань і вироблення конкретних досягнень, які мають чіткий вимір. Свої про
екти американські менеджери ілюструють блок-схемами у вигляді квадратиків, 
кружечків і стрілочок між ними. Для менеджера-японця фірма — не пасивний 
суб’єкт управління, а органічно цілий живий організм, наділений душею. Для 
того, щоб він жив, недостатньо лише його спроектувати і зібрати з кубиків. Його 
треба виростити. А джерело розвитку фірми — її душа, інакше кажучи, її філосо
фія, система цінностей і переконань. Гімни, програмні промови керівників і на
стінна агітація — не що інше, як найбільш образне і містке вираження місії ком
панії, її ідеалів та сенсу існування.

Відповідаючи на банальне запитання західних журналістів, чому продуктив
ність праці в Японії зростає швидше, ніж у СІЛА, Моріта завжди відповідав: “На 
щастя, у нас діє система пожиттєвого найму, яку, за іронією долі, нам нав’язали 
Сполучені Штати в період окупації” . В Японії пожиттєвий найм працівників 
стимулював їх дбати про майбутнє фірми, про товари, які вона буде випускати 
через десять чи п’ятнадцять років. В основі японської ментальності лежить по
чуття відповідальності перед колективом. Японець соромиться і відчуває психо
логічний дискомфорт, якщо не залишався після роботи, не допомагав товари
шам, не робив те, що роблять інші. Особливо гостро в японців розвинене почут
тя вдячності працедавцю. Оскільки все його життя практично пов’язане з долею 
фірми, він фактично ототожнює свої інтереси з інтересами корпорації, наслід
ком чого є надзвичайна злагодженість персоналу.

Приймаючи управлінські рішення, Моріта часто жертвував сьогоденням за
ради майбутнього. Довгострокову вигоду він ставив вище за швидкий прибуток, 
наголошуючи: “Менеджери можуть демонструвати прекрасні результати і в той 
же час загубити компанію, якщо вони не роблять капіталовкладень заради май
бутнього. Я вважаю, що якості менеджера варто оцінювати з позиції його вміння 
організувати велику кількість людей і того, наскільки ефективно він вміє досяга
ти найкращих результатів від кожного, зливаючи їх в єдине ціле. Ось що таке 
менеджмент. Він починається не з підсумків про балансовий звіт, які сьогодні 
можуть бути з активним сальдо, а завтра з дефіцитом” .

В останні роки система пожиттєвого найму в Японії почала руйнуватися. 
Жага інновацій і трудовий ентузіазм минулих років дали країні можливість роз
багатіти. Відчувши смак комфортного життя, молоді японці надають перевагу 
невеликим фірмам, що займаються фінансовими послугами. Перспектива по
чинати свою трудову діяльність з нульової зарплатні більше не приваблює. Роз-
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повіді про корпоративну культуру багатьом здаються відірваною від життя ро
мантикою. “Дивно, але Америка намагалася копіювати “японський шлях” , щоб 
завоювати втрачені ринки” , — зазначав Ландран Джин.

Акіо Моріта, який сприймався як втілення бунтарського духу, по суті, став 
дисидентом для Японії. Цьому сприяла роль “продавця” , визначена Морітою 
для компанії “ 8опу” . Японці благоговіли перед технічним іміджем суспільства, 
торгівлю вважали дискредитуючою “втратою обличчя” . Створена Ібукі і Морі
тою “торговельна компаніїї” нівелювала неприязне ставлення японців до тор
гівлі й маркетингу. Парадоксально, але Акіо Моріта став найуспішнішим торгов
цем у світі, зробив для японської економіки та іміджу продукції більше, ніж всі 
національні технічні компанії разом. Він допоміг Японії стати світовим техніч
ним лідером, виробляючи і розповсюджуючи високотехнологічну продукцію, 
що завжди штовхає до нових розробок та інтенсифікації виробництва.

Як лідер Акіо Моріта мав активний творчий темперамент. Він володів інтуї
тивним мисленням, класичним для інноваторів. Отримував енергію від подій 
зовнішнього світу і, за класифікацією Карла Густава Юнга, належав до екстра
вертивних типів особистості. Він бачив світ бізнесу як велику картину світу, тоб
то цілісно. Коли оцінював можливості, Моріта бачив ліс, а не дерева, що визна
чає його як “творця погляду або засновника системи” . Моріта приймав рішення 
в розумній об’єктивній манері, типовій для отриманої ним освіти. Він любив 
змагатися: “Ми, японці, любимо змагатися не лише в бізнесі, але і в житті” . Був 
переконаний, що конкурента треба перемогти, а не знищити: “ Ви маєте зали
шити йому честь” .

Моріта був агресивний в ризику, що типово для далекоглядних інноваторів. 
У 55 років він почав займатись тенісом, в 60 — гірськими, в шістдесят чотири — 
водними лижами. Коли йому було близько 55 років, він отримав ліцензію пілота 
гелікоптера. Любив кататися на мотоциклі й робив фігури вищого пілотажу на 
літаку над Німеччиною. Моріта і його дружина з азартом грали у гольф і теніс, 
багато мандрували. Один із його секретарів щоденно записував новини, щоб він 
міг продивитися їх по дорозі з роботи додому чи в мандрівці, не втрачаючи до
рогоцінного часу. Моріта вважав, що його успіх і успіх компанії “Бопу” , так са
мо, як успіх японського бізнесу, багато в чому визначався прагненням до конку
ренції. Він вважав, що це прагнення — прямий наслідок того, що життя япон
ських людей не надійне. І ця ненадійність заснована на постійній боротьбі за 
виживання. Японці зустрічаються зі щоденною небезпекою з самого народжен
ня — кожен рік на них обрушуються тайфуни і цунамі, їхню землю постійно по
трясають землетруси та виверження вулканів. У них немає корисних, копалин 
крім води, і менше чверті землі, придатної для господарства та проживання. Він 
вважав, що ця постійна загроза залишила слід у психіці японців і примусила їх 
бути нещадними, прагнути до досягнення неможливого і бережно ставитися до 
того, що вони мають.

262



Акіо Моріта

Для стрімкого Моріти облетіти весь світ — було все одно, що для більшості 
людей сходити в кіно. Можливо, саме тому досвід романтично-бунтарського лі
дерства Акіо Моріти є сьогодні таким актуальним. Джин Ландрам зазначає: “Ця 
видатна людина використовувала свій талант для того, щоб покращити світ. Ко
жен, хто прагне бути інноватором, повинен намагатися вчитися в нього цьому 
прекрасному таланту” . А як ви можете покращити цей світ?

Питання для обговорення
1. До якого стилю лідерства можна віднести стиль поведінки засновника 

компанії “Sony” Акіо Моріти?
2. Яку роль у формуванні характеру майбутнього лідера відіграли родина та 

виховання?
3. Які особистісні риси допомогли Акіо Моріті досягти успіху?
4. У чому сильні сторони маркетингової стратегії, яку використовував Акіо 

Моріта?
5. Як корпоративна культура компанії, запроваджена лідером, вплинула на 

досягнення успіху “ Sony”? У чому її особливості?
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Індра
(нар. 1955)

Індра НУЙЇ

П р е зи д е н т  і ф інансовий д и р е к то р  к ом п ан ії 
“P ep siC o ” . А м ери кан ська бізнес-леді індійського  
п оходж ен ня, ім ’я  я к о ї не зал и ш ає  р е й т и н г ів  н ай 
успіш ніш их і найвпливовіш их ж ін о к  с в іт у , з а  вер
сіями ж у р н ал ів  “F o rtu n e” т а  “F o rb e s” .

Досліджуючи особливості чоловічого й жіночого менеджменту, науковці ве
дуть постійні запеклі дискусії. Одні вважають, що успішне лідерство — це по
кликання чоловіків, жінки ж змушені пристосовуватися та наслідувати чоловічі 
стилі управління. Інші доводять, що жінка в бізнесі має власний ефективний 
стиль управління, який якісно відрізняється від чоловічого.

Чи може жінка бути лідером? Однозначно може. Незважаючи на те, що тен
дерна нерівність все ще зберігається у сучасному цивілізованому світі, жінки 
очолюють компанії, корпорації, уряди, держави та доводять свою здатність ке
рувати, управляти, створювати ефективні організації, вести за собою. З цього 
приводу відомий французький поет і письменник Анрі Реньє сказав: “Жінки 
можуть все, чоловіки — все інше” . Відтак сьогодні питання жіночого лідерства 
актуальне, як ніколи раніше, а його значимість у сучасному світі беззаперечна.

Думка про те, що жінка може займати лише другорядні позиції в менеджмен
ті та не може стати гарним й успішним керівником, вже давно перетворилася на 
міцний, як сталь, суспільний і корпоративний стереотип. Для спростування чи 
доведення протилежного багато жінок ставлять кар’єру на перше місце, забува
ючи або ігноруючи сім’ю й материнство. Мабуть, причиною цього є ще один 
архаїчний стереотип про ділових жінок: або кар’єра, або сім’я. Прикладів “ка
р’єрного вибору” історія світового бізнесу знає багато: Лінда Вачнер, Мерлін 
Монро, Коко Шанель... Водночас багатьом жінкам вдалося досягти захмарних
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кар’єрних висот та одночасно створити щасливу родину — Мері Кей, Джил 
Абрамсон, Бейонсе Ноулз, Соня Ганді, Мег Вітмен, Опра Вінфрі, Хіларі Клін
тон... Жінки, які зробили чудову кар’єру, зуміли створити успішні компанії, ор
ганізувати ефективну команду, руйнують ці дискримінуючі, несправедливі гі
потези і твердження.

Яскравим прикладом такої цілеспрямованої, енергійної, наполегливої жінки 
є президент та фінансовий директор компанії “PepsiCo” Індра Нуйї. Сучасні до
слідники менеджменту та управлінських стратегій називають історію її успіху 
“феномен Індри Нуйї” . Вона змогла подолати тисячолітні тендерні стереотипи 
консервативного індійського суспільства та зробити стрімку кар’єру в величез
ній іноземній корпорації. їй, у країні з чужою для неї культурою, звичаями, тра
диціями, цінностями, вдалося зробити значний вклад у сучасний менеджмент. Її 
успіх та авторитет у бізнес-колах світу надихають усіх ініціативних, спраглих до 
самореалізації людей, які бажають знайти своє місце в підприємницькому світі.

Індра Крішнамурті (дівоче прізвище майбутньої бізнес-леді) з ’явилася на 
світ 28 жовтня 1955 р. в містечку Ченнай, що на південно-східному узбережжі в 
Індії. Це був складний період в історії індійського суспільства: країна щойно 
звільнилася від колоніальної залежності та перебувала в стані соціально-еконо
мічних перетворень, політичних реформ. Родина Індри була незаможною, але її 
справедливо можна зарахувати до представників середнього класу. Батько дівчи
ни був банківським працівником. Він багато часу проводив на роботі, намагаю
чись забезпечити родині гідне життя. Мати Індри вела домашнє господарство. 
Вона була інтелігентною, мудрою та освіченою жінкою. Виховання дітей було чи 
не найголовнішим її завданням. Мати, маючи непересічний педагогічний та
лант, приділяла велику увагу вихованню дітей. Невимушеність, простота, лако
нічність її повчань і настанов робили їх зрозумілими для дітей. “Вона часто про
сила нас пофантазувати: що ми зробили б, щоб змінити світ, якби стали впливо
вими людьми, політиками, бізнесменами, вченими? Ми з сестрою наввипередки 
пропонували свої версії змін. Мама уважно слухала наші енергійні розповіді та 
обирала переможця. Ви навіть уявити не можете, як ми з сестрою змагалися за її 
голос!” , — пригадувала в одному з інтерв’ю Індра. Сімейне виховання сформува
ло в дівчини чітку життєву позицію, твердість характеру та визначило напрями 
подальшого особистого зростання. Гарне виховання допомогло реалізувати себе 
не тільки Індрі. Її сестра Чандріка очолює консультаційну компанію “Tandon 
Capital Associates” , а брат Нараянан закінчив Єльський університет та організу
вав успішний власний бізнес у Сполучених Штатах Америки.

Класичне індійське суспільство надзвичайно консервативне. Тендерна нерів
ність у ньому священна. Національні й соціальні традиції були нестерпними для 
свободолюбивої, цілеспрямованої дівчини. Інколи, даючи волю емоціям, вона 
плакала у своїй кімнаті. Передбачувана доля індійської дівчини аж ніяк не вла
штовувала амбітну Індру. Смілива, сильна духом та цілеспрямована, вона по-
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стійно порушувала одвічні традиції, прагнула до реалізації своїх найсміливіших 
мрій та бажань. Бунтарство було її візитівкою. У кастовому та нерівноправному 
суспільстві Індії участь жінки в спортивних змаганнях була просто неможливою, 
забороненою під тиском суспільно-релігійних понять. Замість того, щоб сидіти 
вдома і вчитися вести домашнє господарство, як це роблять всі індійські дівчата- 
підлітки, вона грала в крокет та була учасницею дівочого рок-гурту. Для індій
ського суспільства це було абсолютним зухвальством. Але це аж ніяк не примен
шувало дівочого запалу та ентузіазму молодої, амбітної індійки.

Максималізм, прагнення завжди бути першим культивувалися рідними у сві
домості малої дівчини з самого дитинства. Дід Індри, місцевий суддя, був люди
ною принциповою та справедливою. Ще змалку він пояснював їй важливість 
усвідомлення загальнолюдських цінностей: доброти, взаємоповаги, співчуття, 
людяності. Дід був тією людиною в житті майбутньої бізнес-леді, яка сформува
ла стрижень обов’язкової першості. “Ти завжди маєш бути першою. В усьому. 
Тільки так можна досягти поставлених цілей” , — любив повторювати він. Одно
го разу, відчувши близькість смерті, дідусь вирішив розібрати всі теореми з під
ручника геометрії, щоб бути впевненим, що онука залишиться кращою учени
цею в класі, навіть якщо він не доживе до кінця навчального року. “Якщо я не 
отримувала в школі максимальної кількості балів, це означало повний провал” ,
— згадувала шкільні роки І. Нуйї. Авторитет родини для Індри є настільки силь
ним та беззаперечним, що, вже входячи в список найвпливовіших жінок світу, в 
інтерв’ю газеті “The Hindustan Times” вона зізналася: “Мама залишається моїм 
найсуворішим та найпринциповішим критиком” . Батьки завжди були вимогли
вими як до самої Індри, так і до її сестри. Постійна завантаженість домашніми, 
господарськими, навчальними справами виховувала у сестер витривалість перед 
життєвими випробуваннями. Ці якості неабияк допоможуть Індрі у майбутньо
му. Згодом підвищена вимогливість до себе самої почала проектуватися й на під
леглих. “Кожен працівник компанії має віддаватися роботі на всі 100 %. І навіть 
більше” , — пояснювала свою вимогливість генеральний директор “PepsiCo” .

Після закінчення школи відмінниця Індра Нуйї твердо вирішила продовжи
ти навчання в Християнському коледжі Мадрасу, де здобула ступінь бакалавра з 
хімії, фізики та математики. Дівчина почала розуміти, що освіта — це чи не єди
ний спосіб отримати омріяну свободу від стереотипів та упереджень. Колись Ле- 
онардо да Вінчі казав: “Якщо запастися терпінням і проявити старанність, то 
посіяні зерна знань обов’язково густо зійдуть. Корінь навчання гіркий, а плоди
— солодкі” . Проявивши неабияку наполегливість та ініціативність, Індра зару
чається підтримкою батьків і вступає до Індійського інституту менеджменту в 
Калькутті, по закінченні якого отримала диплом магістра бізнес-адмініструван- 
ня MBA (на той час в Індії було лише два ВНЗ, де можна було отримати освіту 
MBA).
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У студентські роки Індрі вдавалося поєднувати старанне навчання та роботу
— продаж рекламних площ у друкованих виданнях приносив незначні, але ста
більні прибутки. На посаді торговельного менеджера текстильної компанії 
“Mettur Beardsell” Нуйї починає розвивати та вдосконалювати власні комерцій
ні навики й бізнес-інстинкти. Особливий підприємницький досвід вона здобула 
в медичній фармацевтичній компанії “Johnson & Johnson” . Її сектором була реа
лізація жіночих гігієнічних засобів на індійському ринку. “Це був безцінний до
свід. Рекламувати засоби особистої гігієни в Індії — все одно, що рекламувати 
безалкогольну горілку в Росії” , — згадувала Індра в інтерв’ю авторитетній газеті 
“Financial Times” . Безнадійність цього починання була очевидна. Незважаючи 
на всі негативні та безперспективні економічні показники, Індра впоралася з 
цим завданням: “Труднощі — це не причина відступати. Для мене це виклик, 
який я обов’язково прийму” , — резюмувала вона.

Саме тоді Індра відчула, що управління — це її покликання. Зваживши всі 
“за” і “проти” , вона прийняла справді бунтарське рішення — податися до Аме
рики, країни здійснення мрій, та продовжити навчання. На той час їй виповни
лося лише 22 роки. “Щоб молода дівчина з консервативної сім’ї, з касти брахма
нів поїхала за кордон одна — це неможливо навіть уявити! — пригадувала Нуйї,
— Завжди прагніть до чогось більшого та вірте у власні сили! Коли я просила у 
батьків дозволу подати документи в Єльську школу менеджменту, вони, звісно 
ж, були проти, до того ж настільки впевнені в моєму фіаско, що дозволили спро
бувати. А мене не тільки прийняли, але й запропонували найвищу стипендію” . 
Для консервативної Індії — це було нечувано. Батьки, Незважаючи на всі побо
ювання, підтримали вибір доньки. “Це зухвале рішення ставило хрест на всіх 
майбутніх спробах моїх батьків видати мене заміж” , — пригадувала Нуйї. Індрі 
вдалося зруйнувати і цей стереотип. Її чоловіком став Радж Нуйї, випускник Чи
казького університету, який заради дружини відмовився від кар’єри в “Hewlett- 
Packard” .

Ілюзія безхмарності та безтурботності закордонного навчання розвіялася 
майже відразу. Стипендії не вистачало навіть на необхідне. Працьовита Індра не 
цуралась підробітків. Понаднормова робота адміністратора неабияк виснажува
ла молоду й амбітну індійку. Неймовірних зусиль коштувало назбирати необхід
ну суму на костюм для співбесіди на престижну роботу. їй було складно знайти 
підходящий для себе костюм. Індра вважала західний одяг незручним. Та все ж, 
обравши вбрання, Нуйї подалася на співбесіду. Якість костюма залишала бажати 
кращого. Він зовсім їй не личив. Як результат, відчуваючи постійний диском
форт, вона не змогла зосередитися на питаннях співбесіди. “Ви нам не підходи
те!” прозвучало для Індри принизливо і майже образливо.

Оговтавшись від цієї поразки, Індра вирішила з ’ясувати її причину. Вона 
звернулася за порадою до університетського викладача. Уважно вислухавши сту- 
дентку-відмінницю, він сказав: “Потрібно завжди залишатися самим собою.
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Намагайся носити зручний одяг, в якому ти почуваєш себе вільно та природно. 
Який костюм ти одягнеш, коли приїдеш додому в Індію?” , Зніяковівши, Індра 
відповіла, що одягне національний індійський жіночий одяг — сарі. Вона зрозу
міла одне з ключових правил успішної людини: природність і щирість у профе
сійних взаємовідносинах — це наріжний камінь будь-якої філософії успіху.

На наступну співбесіду Індра із притаманною їй впевненістю вдягла сарі. Ви
кладач не помилився. Вона почувала себе вільною, не затиснутою в рамки фор
мальностей. І це спрацювало. Менеджери компанії “Boston Consulting Group” 
взяли іноземну студентку на роботу. Саме тут наполеглива та цілеспрямована 
індійка пройшла кар’єрними сходинками від студен га-сгажера до директора 
проектів у сфері міжнародної корпоративної стратегії. Вона зарекомендувала се
бе як відданий та натхнений працівник. Її аналітичне мислення і вміння працю
вати на перспективу зробили її справжньою акулою бізнесу. Індра перетворилась 
на бажаного працівника в будь-якій успішній компанії. Ton-менеджери розгор
тали цілі кампанії з переманювання такого цінного працівника у свій колектив.

Компанія “Motorola” була наступним місцем роботи Індри Нуйї. Постійно 
працюючи над собою та вдосконалюючи свої особисті й професійні якості, вона 
отримала посаду віце-президента і директора з корпоративної стратегії та пла
нування. Невдовзі вона “переросла” й цю посаду. Її потенціал був значно біль
шим. Перехід у компанію “Asea Brown Boveri” мав розширити коло її професій
них та корпоративних можливостей. Завданням Індри на новому місці роботи 
було об’єднання під єдиними корпоративними цілями зі спільними операціями 
15 галузево розрізнених компаній. І. Нуйї впоралась із цим завданням з прита
манним їй професіоналізмом та компетентністю, отримавши безцінний досвід 
стратегічного й маркетингового планування, який успішно використовувала в 
майбутньому.

Індра Нуйї остаточно перетворилась на пріоритетний об’єкт полювання хед- 
хантерів (дослівно з англ. — мисливець за головами — один з напрямів пошуку 
та підбору персоналу, ключових та ексклюзивних, як за фахом, так і за рівнем 
професіоналізму, спеціалістів). Її геніальна діяльність в “Asea Brown Boveri” зро
била їй репутацію всесильного менеджера з непересічним аналітичним розумом.

Визнання в бізнес-колах прийшло до Індри, коли їй виповнилося 39 років. 
До неї звернулися з пропозиціями керівники двох величезних корпорацій — 
Джек Велч, генеральний директор “General Electric” (авторитетний журнал 
“Fortune” назвав його найкращим менеджером XX ст.) та Вайн Каловей, вико
навчий директор “PepsiCo” . Ці два бізнесмени добре знали одне одного. Саме 
тому змагання за талановитого працівника було ще завзятішим. Однак Каловей, 
мабуть, знайшов ефективніший підхід до жіночої натури: “Я знаю, що Велч кра
щий керівник... Але нам потрібні саме ви, і ми разом зробимо компанію “ PepsiCo ” 
такою, якою бачите її ви!” — сказав він, запропонувавши пост старшого віце- 
президента з корпоративної стратегії та розвитку. Індра без вагань погодилася.
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Це було справжнім досягненням для неї. Так розпочалась запаморочлива кар’єра 
І. Нуйї в компанії зі світовим ім’ям. Пізніше вона пояснювала свій вибір так: 
“Працюйте на правильних людей. Обирайте ту компанію, яка зацікавлена у ва
шому особистому успіху” .

“Менеджери в “PepsiCo” — це не просто колеги, а справжні друзі. Вони до
помагають одне одному і в професії, і в повсякденному житті” , — розповідала 
Індра Нуйї в інтерв’ю “Ведомостям” . Такий підхід до організації робочих і кор
поративних відносин давав змогу Нуйї, не боячись наслідків, наполягати на сво
єму. Аналітик “Citigroup” Бонні Герцог зазначав: “Вона брала активну участь в 
усіх важливих рішеннях компанії “PepsiCo” . Індра переконала генерального ди
ректора відмовитися від ресторанного сектору компанії. В інтерв’ю “The 
Economic Times” Нуйї аргументувала свої пропозиції: “Відвідуваність рестора
нів стрімко падала, а разом з нею і якість обслуговування. Компанія вже не в 
змозі змінити ситуацію на краще. Фінансові затрати на реструктуризацію ресто
ранного бізнесу будуть не виправдані. Продаж сектору — єдиний ефективний 
вихід” . Жіноча наполегливість перемогла чоловічий скептицизм. Мережа ресто
ранів була продана. “ Інколи Індра нагадує пса з кісткою” , — говорили про неї 
колеги, характеризуючи її пробивну силу та наполегливість. Згодом Нуйї, під
тверджуючи правильність та ефективність своїх пропозицій, розповідала: “Від
відуючи продані “PepsiCo” ресторани, не можу не відмітити різкого зростання 
якості сервісу. Ми піклувалися про клієнтів ресторану, але нові власники роб
лять це на значно вищому рівні” .

Наріжними каменями успіху Індри Нуйї є відкритість до реформ, змін, стра
тегічне мислення, вміння будувати короткотермінові плани та довготривалі 
стратегії. Вона зуміла задати компанії ефективний та прибутковий напрям роз
витку. Низка вдалих великих угод, продаж зайвого комерційного баласту, купів
ля перспективних бізнес-структур, розширення спектра товарів та асортименту 
продуктів — це лише незначний перелік перетворень, які ініціювала Індра Нуйї.

Раціоналізаторський талант та бунтарський дух дали їй змогу зробити рево
люцію в асортименті харчових продуктів, які виробляє “PepsiCo” . До цього часу 
компаніїї мала репутацію “імперії, що збудована на жирі, солі та цукрі” (так ха
рактеризував компанію “PepsiCo” авторитетний журнал “Forbes”). Індра була 
переконана, що ставка на пепсі-колу і снеки була помилкова. їй вдалося пере
конати раду директорів компанії в тому, що потрібно розширювати виробництво 
за рахунок здорового та корисного харчування — соків, каш тощо. “Люди все 
частіше будуть робити вибір на користь здорового харчування” , — резюмувала 
Індра. Час лише підтвердив її правоту.

Свій приголомшливий успіх в “PepsiCo” Індра Нуйї пояснює постійним по
чуттям “одержимості” : “Я люблю свою родину, але “PepsiCo” теж є моєю дити
ною. Саме тому я не дивлюсь на щоденну роботу в компанії як на рутину. Я вва
жаю, що в неї є терапевтичний ефект” , — пригадувала Індра в одному з інтерв’ю
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“Business India” . Робота в компанії “PepsiCo” потребувала величезних емоцій
них та психологічних затрат. Ініціативна та завзята Індра завжди працювала 
більше за всіх. Зі всією відповідальністю проводила всі наради, зустрічі, перего
вори. “Я сиділа на нарадах та намагалась бути справжнім мачо, — пригадувала 
Індра на саміті найвпливовіших жінок світу. — Потім я поверталась в офіс, за
кривала двері й плакала” . Емоційність і чуттєвість цієї жінки обеззброюють. 
Вона є унікальним поєднанням прагматичного розрахунку та унікального емо
ційного інтелекту ефективного керівника. Вона вміє керувати власними емоція
ми й розуміє почуття інших людей. Тому її поведінка і стиль управління більш 
адаптивні. Саме це дозволяє їй досягати поставлених особистих чи корпоратив
них цілей, завжди продуктивно взаємодіяти з підлеглими. “Потрібно бути чес
ним із людьми і вміти бачити їхні проблеми не тільки зі свого погляду” , — ради
ла Індра Нуйї менеджерам-початківцям. Працівники, за словами Індри Нуйї, 
звертають увагу на три речі: по-перше, на наявність реалізму в поєднанні з опти
мізмом; по-друге, помітність, яскраву появу на публіці навіть у скрутні часи, і, 
нарешті, на прийняття необхідних реформ в успішні роки, щоб не залишати їх 
на невдалі.

На думку Індри, запорукою успіху компанії “PepsiCo” є ефективність управ
ління, вміння вчасно відреагувати на зміни та вчасно провести необхідні кон
структивні реформи. Окрім цього, щоб вивести компанію на належний рівень, 
Нуйї ретельно й прискіпливо вивчала тактики та стратегії головних конкурентів, 
робила необхідні висновки й застосовувала ефективні методи, спираючись на 
досвід конкурентів та особисті спостереження. Прагнучи дізнатися про нові тен
денції на ринку, Індра не завжди довіряє статистичним і маркетинговим дослі
дженням. Вона особисто двічі на тиждень відвідує супермаркети та вивчає інте
реси й смаки споживачів. “Це найпростіший та найдешевший спосіб вивчити 
специфіку і потреби споживачів” , — пояснювала І. Нуйї.

“Якщо ви — жінка-мігрант і у вас інший колір шкіри, то вам завжди дове
деться працювати за трьох. Ці два фактори все життя будуть заважати вам” , — 
так розповідала Нуйї про свою кар’єру. 2001 р. вона стала президентом і голов
ним фінансовим директором “PepsiCo” . Через рік після її призначення прибут
ки “PepsiCo” збільшилися на 40 %,ще через рік — на 70 %. Кристофер Мікер, 
аналітик компанії, так характеризував І. Нуйї: “Вона мала неабиякий гострий 
нюх на те, що відбувається в усіх сферах бізнесу. Ні в кого не виникає ні наймен
ших сумнівів у її компетентності та здатності ефективно вести справи” . Це ірра
ціональне чуття підкріплюється раціональними принципами управління, на які 
спирається Індра. Один з них — постійне прагнення до оновлення маркетинго
вої політики. “Як тільки нова бізнес-схема розроблена, — каже Індра, — вона 
автоматично стає застарілою, тому що її цієї ж миті починають копіювати” .

Об’єктивність і відкритість кадрового управління Індри Нуйї робить його 
прозорим та зрозумілим для рядових працівників. Так, вона скоротила на 3 %
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штат працівників компанії по всьому світі та зробила кадрові ротації серед управ
лінського складу, зменшуючи таким чином витрати й одночасно збільшуючи фі
нансування маркетингу основних брендів.

У 2006 р. генеральний директор “PepsiCo” анонсував свій вихід на пенсію. 
Реальних кандидатів на його посаду було лише два: Нуйї та Майк Байт (віце- 
президент компанії, що відповідав за міжнародний бізнес). Рівень корпоратив
ної культури та професійної етики в компанії був надзвичайно високим. Тому 
логічним було прохання до кандидатів покинути засідання ради директорів, щоб 
вони не стали свідками обговорення своєї подальшої долі в компанії. Будучи 
справжніми друзями, з залу засідань вони разом пішли дивитися бродвейський 
мюзикл “Хлопці з Джерсі” . Згодом, дізнавшись про те, що рада директорів 
обрала саме її, Нуйї не вагаючись вилетіла в Кейп-Код, де відпочивав Байт. Він 
зустрічав її в аеропорту з вітальною листівкою. Вони прогулювалися пляжем, хо
дили разом за покупками, Нуйї співала під акомпанемент Байта в його будинку 
на березі. Прощаючись, Індра запитала: “Скажи мені, що потрібно зробити, щоб 
утримати тебе в компанії, і я це зроблю” . У відповідь той дав ухильну і неодно
значну відповідь. Будучи неперевершеним кадровим політиком, Нуйї чудово ро
зуміла, що гарні працівники — це запорука успіху і процвітання компанії. Зосе
редивши сили трьох попередніх глав компанії над завданням утримати Байта, 
Індрі вдалось переконати свого давнього друга й колегу залишитися. Удвічі 
збільшена заробітна плата, ціла низка переваг і пільг були обеззброюючими ар
гументами. Під час переговорів Байт завжди сидить праворуч від Нуйї. Вона час
то звертається до нього за порадами.

“Той факт, що ви стали генеральним директором, ще не дає вам права збира
ти лаври. Необхідно постійно вчитися та підвищувати загальний рівень” , — по
яснювала Індра. Як результат, вона має майже нескінченний список титулів, 
звань і нагород. Ось лише деякі з них: включена “Wall Street Journal” у список 
50 найбільш успішних жінок, входить до сотні найбільш впливових людей світу 
за версією журналу “Time” , посідає третє місце в списку “Forbes” серед най- 
впливовіших жінок, перше місце в аналогічному рейтингу журналу “Fortune” .

І. Нуйї, без сумнівів, — одна з найуспішніших жінок планети. Індра знає ціну 
грошам та має величезний банківський рахунок. Чудова родина — люблячий чо
ловік і дві доньки — найбільша радість у житті цієї сильної жінки. Вона завжди 
знаходить час для родини у своєму щільному графіку. Індрі вдалося гармонійно 
поєднувати напружену офісну роботу керівника з домашніми обов’язками мате
рі й дружини: “Родина — це моя фортеця. Я завжди намагаюся бути гарною дру
жиною та матір’ю. Я найщасливіша мати і дружина...”

Президент Лінкольнівського центру сценічних мистецтв Гордон Девіс в 
інтерв’ю “Business Week” так характеризовав Нуйї: “ їй притаманна щира про
стота. Вона може говорити про наївні, дуже особисті та якоюсь мірою романтич
ні речі, але всі вони будуть правдою” . Незважаючи на свій статус, вона самостій-
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но робить всі покупки в супермаркеті. Невибагливість та відсутність зірковості 
вкотре підтверджують її відкритість, доброзичливість, толерантність. Це яскраво 
підтверджує випадок, що стався під час запису інтерв’ю на одному з російських 
каналів. Індра випадково розлила на білий диван напій і як справжня господиня, 
не чекаючи, що хтось з обслуговуючого персоналу прибере, самостійно знайшла 
серветки й витерла розлите. Подиву та захопленню персоналу каналу не було 
меж.

Родичі, друзі та знайомі Індри завжди вирізняють її безпосередність, її по
чуття гумору. “ ...Завжди життєрадісна та усміхнена. Інколи здається, що в неї 
ніколи не буває поганого настрою!” , — характеризують свого керівника підлеглі 
жінки. “Вона і сама любить жарти та чудово вміє розсмішити інших” , — прига
дує мати Індри. Багато її інтерв’ю містять репліки з поміткою “сміється” . Індра 
відкрита та доброзичлива завжди і з усіма. Плавна жестикуляція й дещо наївна 
посмішка Індри Нуйї зовсім не вписується в усталений стереотип залізної біз- 
нес-леді. Її м’якість і делікатність обеззброюють та стають вирішальним факто
ром у будь-якій конфліктній ситуації. Займаючи найвищу посаду в компанії, 
вона не намагається самоствердитися як жінка, задовольнити своє феміністичне 
его. Вона плідно співпрацює з чоловічим колективом, звертається за порадою. 
Індра вже давно усвідомила те, що гарний працівник — це наполеглива, пра
вильно вмотивована людина, стать не відіграє в цьому жодної вирішальної ролі.

Індра Нуйї, будучи авторитетною бізнес-леді, не втратила своєї жіночності, 
особистішої яскравості, оригінальності, нестандартності та ще дівочої при
страсті до музики, яка завжди займала в її житті одне з важливих місць. У музиці 
вона знаходить джерело психологічної стабільності, гарного настрою та емоцій
ної задоволеності. Будучи генеральним директором величезної корпорації, вона 
ніколи не відмовляє собі в задоволенні пограти на гітарі, заспівати в караоке. В 
її кабінеті облаштований музичний майданчик: електрогітари, акустичні систе
ми та ін. Співробітники компанії поділяють її захоплення. Одного разу, під час 
чергової конференції, вона разом з топ-менеджерами співала популярні пісні, 
найнявши для акомпанементу цілий оркестр.

Серед інших захоплень генеральної директорки — баскетбол та бейсбол. Во
на — палка вболівальниця “New York Yankees” та “Chicago Bulls” (і особисто 
Майкла Джордана). Вона завжди відвідує всі важливі ігри цих команд. Окрім 
спортивного азарту та емоційного вболівання за долю улюбленої команди, Індра 
розглядає спортивну гру як найкращий приклад командної діяльності, яку вва
жає життєво важливою складовою гри. Її корпоративна позиція цілком збігаєть
ся зі спортивною філософією улюбленого гравця Майкла Джордана: “Талан ви
грає ігри, команда — чемпіонати” . Саме тому Індра велику увагу приділяє фор
муванню колективної, командної корпоративної культури — від поздоровлень 
кожного працівника на день народження до матеріальних винагород підрозділів 
за успішно виконану роботу.
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Індра Нуйї — вегетаріанка, але її важко назвати прихильницею здорового 
способу життя. Вона майже не займається спортом та їсть щодня по кілька паке
тів чіпсів. Якось відділ маркетингу компанії “РервіСо” запропонував їй з метою 
рекламної акції та власного піару взяти участь у Нью-Йоркському марафоні, 
який організовує її компанія. Вона у притаманній їй жартівливій формі відмови
лась: “Я зможу подолати цю дистанцію приблизно за місяць: постою тут, про
йдусь по магазинах там...”

Незважаючи на свою завантаженість, Індра знаходить час для соціально від
повідальних справ. Вона є членом консультативної ради Єльського університету, 
опікунських рад Міжнародного комітету спасіння, який бореться з расовою дис
кримінацією, та Лінкольнівського центру сучасного мистецтва, є головою ради 
директорів Американсько-Індійської ділової ради (Ш ІВС), членом ради дирек
торів Федерального резервного банку Нью-Йорка та учасником багатьох інших 
опікунських програм і фондів.

“Завжди цікавлюсь політикою. Водночас я не є палким прихильником якоїсь 
політичної сили чи конкретного політика, а розглядаю її як можливе поле для 
гри” , — якось обмовилась Індра Нуйї. Аналітики одностайні в думці про те, що 
наступним кроком у кар’єрі Індри Нуйї буде політична діяльність. І. Нуйї цього 
не спростовує і не заперечує: “Після “РервіСо” я дійсно хочу поїхати до Вашинг
тона. Я хочу внести свій вклад в політику. Я згодна працювати впродовж кількох 
років на добровільних началах” .

У чому ж секрет успіху Індри Нуйї? Всесвітньо відома теледіва Опра Вінфрі 
відповіла б так: “Секрет успіху полягає в тому, що його немає. Працюйте, і ви 
досягнене поставлених цілей” . Це справді так. Індра Нуйї зі своєї бізнес-страте- 
гії не робить “золотих правил” , “дієвих рекомендацій та настанов” , не форму
лює “законів успіху” . Вона керується в своєму професійному і буденному житті 
особистими переконаннями, які є результатом наполегливої постійної роботи 
над собою і завдяки яким їй вдається завжди бути успішною, долати нові верши
ни та ставити ще складніші завдання перед собою.

“Завжди майте власну думку. Нехай вас знають як сміливу та впевнену в собі 
людину, — інструктувала на бізнес-семінарах Індра Нуйї менеджерів-початків- 
ців, — тільки так ви зможете створити потужний авторитет в організації. Ваша 
впевненість обов’язково має спиратися на теоретичні та практичні знання. Ар
гументуйте свої думки. Це обеззброює опонентів” . Цього простого правила за
вжди дотримувалися працівники компанії.

Індра Нуйї багато часу та уваги витрачає на деталі. В усьому і завжди. Не важ
ливо, підписання це багатомільярдної угоди чи вирішення дрібних кадрових, 
організаційних питань. “Збоку це може здатися безумством. Але саме деталі 
найбільш важливі в управлінні організацією” , — пояснювала Індра. Це аж ніяк 
не перфекціонізм, а скоріше скрупульозність і відповідальність за все, що від
бувається в компанії.
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У кадрових питаннях та роботі з персоналом її політика була абсолютно чітка 
і зрозуміла всім. “Людині потрібно дати мету і завдання, мотивувати її, і вона 
зверне гори” , — стверджувала Нуйї під час публічної лекції в Єльському універ
ситеті. На її думку, для ефективної роботи працівника будь-якого рівня керівни
цтво має сформулювати прості та зрозумілі завдання. У жодному разі не потріб
но говорити складними й зарозумілими формулюваннями. Мотивація теж має 
бути виправдана і носити одночасно різний характер: від моральної, психологіч
ної до матеріальної. Тільки такий працівник буде віддаватися командній справі 
на всі 100 %.

Компанія має максимально використовувати переваги індивідуальних від
мінностей та внеску кожного. Співробітники компанії — це люди з різними по
глядами, досвідом та світоглядом. Таке розмаїття відкриває нові перспективи 
для роботи, сприяє інноваціям, допомагає знайти нові можливості на ринку.

Повага до інших і робота на спільне благо — ось стрижень корпоративної 
культури в “РервіСо” . Успіх компанії залежить від взаємоповаги як всередині 
компанії, так і за її межами. Працівники мають працювати разом, пліч-о-пліч, 
як команда. Співробітники повинні легко знаходити спільну мову одне з одним. 
Керівництво, зі свого боку, має цінувати індивідуальні досягнення кожного 
співробітника, але при цьому утверджувати важливість роботи в команді для ви
конання поставлених цілей на рівні компанії в цілому.

Для Індри Нуйї гроші, престиж і влада не є самоціллю. На її думку, успішним 
себе може вважати лише та людина, яка присвятила життя тому, що вона більше 
за все любить. Кожен повинен вже на ранніх етапах свого життя ставити собі за
питання: як знайти своє покликання? Людина має робити те, що для неї є ціка
вим. Ще з самого дитинства ми маємо ставити собі високі цілі й нездоланні на 
перший погляд бар’єри. У житті не варто розмінюватися на дрібниці.

Індра росла в консервативній, релігійній країні. Вона не з чуток знає, що 
освіта — це запорука свободи, великих можливостей та самореалізації, і твердо 
переконана, що процес навчання має бути безперервним та тривати все життя. 
Цінними є як теоретичні знання, так і особистий практичний досвід. Нуйї само
стійно робить покупки в супермаркетах, гастрономах, щоб краще орієнтуватися 
в кон’юнктурі та смаках і вподобаннях споживачів.

Індра Нуйї завжди підтримувала відкриту творчу взаємодію з людьми інших 
культур, що становить основу американського суспільства. Цю взаємодію вона 
культивує у своїй глобальній міжнародній компанії. Толерантна співпраця різ
них релігій, культур, націй — це невичерпне джерело ідей, ефективних рішень та 
цікавих пропозицій. Індра завжди порівнювала представників п’яти континен
тів, що проживають у СІНА, з п’ятьма пальцями на руці. “Ми маємо діїїти як 
єдиний організм і не забувати про взаємозалежність одне від одного” , — ствер
джувала на бізнес-семінарах генеральний директор другої за розміром прибутків 
харчової корпорації в світі.
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Трьома китами свого життя Нуйї вважає сім’ю, друзів та віру. З самого дитин
ства вона завжди знаходила підтримку своїх найсміливіших ідей і прагнень. 
Цьому вчили її батьки, цьому ж вчить вона й своїх дітей. Друзі завжди підтриму
вали та допомагали їй у професійній діяльності та особистому житті. “Якщо ви 
гарна людина, поважаєте інших та допомагаєте їм у скрутні часи, то ви ніколи не 
залишитесь наодинці зі своїми проблемами чи особистим горем” , — любить 
повторювати Індра на корпоративних заходах. Коли вона зіштовхується зі склад
ними життєвими випробуваннями, насамперед звертається до релігії, і це допо
магає їй долати всі труднощі. Буваючи в Індії, Нуйї обов’язково відвідує храм, де 
молились її предки, а інколи спеціальним чартером літає до Індії саме з цією 
метою.

На тріумфальний успіх амбітної індійки Індри Нуйї вплинули гарне вихован
ня, якісна освіта, бунтарський дух, прагнення до постійного особистого вдоско
налення, творче начало, вміння створювати гарну психологічну атмосферу, інте
лект, особиста харизма... Цей список можна продовжувати безкінечно, як би це 
банально не звучало. Перед її цілеспрямованістю, авторитетом, наполегливістю 
не встояли одвічні національні, релігійні, суспільні стереотипи Індії та мону
ментальні чоловічі бізнес-правила.

Виступаючи з промовою перед менеджерами-початківцями, Індра Нуйї ска
зала: “Надзвичайно складно описати, що означає бути лідером. Ще складніше 
описати, що значить бути хорошим лідером. Але якщо ви зможете переконати 
людей піти за вами на край світу, ви гарний лідер” . Таким лідером вона сама і є. 
Індра Нуйї — унікальний харизматичний лідер, жінка, якій вдалося кардиналь
но змінити уявлення про жінку-керівника, зруйнувати багато усталених стерео
типів, історія успіху якої надихає людей на нові особисті звершення.

Питання для обговорення
1. Які особисті риси Індри Нуйї дозволили зробити приголомшливу кар’єру 

та увійти до списку найвпливовіших жінок світу?
2. Який тип лідерства та стиль управління характерний для Індри Нуйї? Ар

гументуйте.
3. Індру Нуйї часто називають керівником з емоційним інтелектом. Чому? 

Аргументуйте. Які недоліки та переваги емоційного інтелекту можете назвати?
4. Проаналізуйте основні принципи корпоративної культури в “РерзіСо” . У 

чому її переваги та недоліки?
5. На думку Індри Нуйї, будь-яка успішна компанія має бути зацікавлена в 

особистому зростанні свої працівників. Проаналізуйте це твердження. У чому 
його раціональність?
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Аристотель ОНАСІС

Аристотель Онасіс 
(1906— 1975)

Грецький бізнесм ен , ф ін ан си ст , судновласник  
і кораблебудівник. П іонер у  гал у зі ство р ен н я  ф л о т у  
су п ер тан к ер ів  т а  в а н т а ж н и х  к ор абл ів  великих  
р о зм ір ів .

Ім’я одного з найбагатших людей у світі Аристотеля Онасіса ще за життя було 
овіяне легендами. Вони виникали завдяки незвичайній долі грецького мільярде
ра, його неординарному характеру, скандальним любовним романам, за якими 
стежили вся Європа й Америка. Онасіс прагнув бути першим у всьому, майже 
завжди йому це вдавалося. “Якби Арі захотів, він би налагодив продаж холо
дильників ескімосам” , — говорили його друзі.

Знаменитий бізнесмен народився 20 січня 1906 р. у грецькому місті Смирні 
(нині турецький Ізмір) в заможній родині тютюнового торговця Сократоса Она
сіса. Але 1922 р. трапилася трагедія: Смирну захопили турки, і сімейство Онасі- 
сів одним із перших потрапило в біду. Жінок сім’ї депортували до Греції, старого 
батька кинули до в ’язниці. 16-річний юнак був змушений стати слугою турець
кого офіцера, який оселився в будинку батька. Вся грецька громада зневажала 
його за це, але саме завдяки своєму вчинку Арісто зміг врятувати батька й поїха
ти у Грецію, а потім, у пошуках кращої долі, — в Аргентину.

Восени 1923 р. Онасіс прибув до Буенос-Айреса, маючи в кишені 250 дол. і 
тверді наміри розпочати власний бізнес та розбагатіти. Проте починав він із про
давця фруктів. Довелося попрацювати і гребцем, і підсобним робітником на бу
дівництві, мити брудні стакани й тарілки в ресторані. За щастя вважав роботу 
клерка на станції Британської телефонної компанії, куди влаштувався 1924 р. 
Працював там вночі, а в вдень, поспавши 3-4 години, торгував краватками. Він
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довів свій заробіток до 25 доларів за тиждень, що на ті часи було вже непогано. 
Очевидно, вже тоді зрозумів, що шлях до успіху лежить через виснажливу пра
цю. Згодом він скаже: “Не спіть багато, все життя проспите, а воно таке коротке. 
Якщо Ви будете спати хоча б на 1 годину менше кожного дня, то в кінці року у 
Вас накопичиться додаткових 365 годин, щоб досягнути успіху” .

Проте Аристотель мріяв про значно більше. Так, він вирішив організувати 
продаж грецького тютюну в Аргентині. Аристотель умовив батька надіслати 
зразки тютюну з Пелопоннесу й кинувся обходити з ними тютюнові фабрики 
Буенос-Айреса. Тютюн брали на проби, але ніхто не поспішав замовляти його в 
Онасіса. У відчаї той обрав керуючого однієї з найбільших фірм Хуана Гаона і 
впродовж двох тижнів мовчазливо стояв біля його офіса або буднику, домагаю
чись зустрічі. Зрештою той не витримав такої настирливості, і вже незабаром 
Аристотель отримав замовлення на 10 тис., а згодом — на 50 тис. дол.

Заробивши як посередник на оптовій торгівлі тютюном стартовий капітал у 
25 тис. доларів, Аристотель взяв у борг ще 25 тис. доларів і заснував фірму з ви
робництва сигарет: закупив мінімум необхідного обладнання, найняв за мізерну 
платню кількох земляків — грецьких іммігрантів, а в помічники запросив двох 
родичів. У 1925 р. він звільнився з телефонної компанії. На питання боса про 
причини звільнення Онасіс відповів: “Мені загалом подобалось тут працювати, 
але зараз у мене з ’явилась ідея!”

Так Онасіс, на думку дослідників його життєвого шляху, сформулював перший 
із головних управлінських принципів, якого він дотримувався впродовж усього 
життя. Він полягав у тому, щоб знайти ідею, яка може привести до успіху, до до
сягнення поставленої мети. Онасіс володів дивовижним умінням знайти саме таку 
ідею, за допомогою якої можна було вирішити найскладніше управлінське за
вдання, досягнути мети, яка, на перший погляд, здається недосяжною. Аристо
тель не боявся ставити такі цілі “на виріст” , які набагато перевищували ті можли
вості й ресурси, які він на той час мав. Тому багатьом вони й здавалися нереальни
ми. Проте не для Онасіса. І врешті-решт визначена ним мета досягалась.

Успішно знайдена ідея, яка приводить до успіху, — це найважливіший крите
рій, що характеризує рівень управлінської думки керівника. В Онасіса він був 
надзвичайно високим. Досить рано він усвідомив також важливість принципу, 
який Наполеон Бонапарт лаконічно сформулював так: “Вимагай неможливого 
— отримаєш максимум” . Це надзвичайно важливий управлінський принцип, 
оскільки визначаючи для себе цілі, які полягають у досягненні майже можливо
го, тільки й можна забезпечити значне просування в бізнесі, так само, як і в 
будь-якому іншому виді діяльності. Лише дотримуючись цього принципу, мож
на забезпечити стабільну динаміку зростання, вихід на нові горизонти, розши
рення меж бізнесу.

Онасіс ніколи не задовольнявся досягнутою метою. Вона ставала лише від
правним моментом для пошуку нових ідей і визначення ще більш складних за-
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вдань і цілей. Вони ж, у свою чергу, мали відкривати принципово нові можли
вості й перспективи. Зрозуміло, що прагнучи досягнути, на перший погляд, не
можливого, Аристотель кожного разу ризикував. Проте його розрахунки, які 
лежали в основі визначення складних цілей, здебільшого виявлялися точними, 
вивіреними й приводили до успіху, попри те, що мали значний елемент ризику, 
нестандартності. Онасіс дуже часто знаходив несподівані варіанти вирішення 
проблем, до яких не могли додуматись інші, навіть коли вони здавалися зовсім 
простими. Онасіс же, від природи наділений допитливим розумом, комерцій
ною жилкою, умінням правильно оцінити ситуацію й схильний до ризику, по
чувався за екстремальних умов упевнено, ніколи не втрачав присутності духу. 
Начебто знав, що ризик дає йому нові шанси для комерційного успіху. Відтак 
його мозок генерував все нові й нові ідеї, що ставали новими цілями, новими 
завданнями, які потрібно було вирішити.

Досить рано Онасіс зрозумів ще одну істину: досягнути поставленої мети 
можна, лише послідовно й наполегливо працюючи на результат, вперто домага
ючись визначення цілей. Тільки тоді можна розраховувати на успіх. Два тижні, 
які він простояв, аби зустрітися з Хуаном Гаоною, стали для нього вкрай важли
вим уроком, так само, як виснажлива праця вдень і вночі, коли Онасіс заробляв 
стартовий капітал для відкриття фабрики. Маючи непогані прибутки від торгівлі 
тютюном, він продовжував жити на заробітну плату, яку отримував за нічну ро
боту в телефонній компанії. Гроші ж, отримані від посередництва при продажах 
тютюну, він поклав під відсотки до банку, аби швидше мати стартовий капітал і 
можливість приступити до реалізації більш складної ідеї, яка вже тоді заполони
ла його, — відкриття фабрики з виробництва сигар. Проте й після того, як вона 
почала працювати, Онасіс продовжував вести спартанський спосіб життя, зво
дячи свої особисті витрати до мінімуму.

Організаторський талант, наполегливість, прагнення досягти визначеної ме
ти приводять молодого бізнесмена до успіху, його тютюновий бізнес процвітає. 
Щоб привабити покупців, Онасіс широко застосовує нові технічні розробки на 
зразок целофанової упаковки й алюмінієвої фольги, яскравої обгортки, золотих 
і рожевих кінчиків сигар. А для конкурентів він використовує інший арсенал 
(мабуть, не було жодного відомого брудного методу, яким би не скористався 
Онасіс проти них) — брехню, підробку документів, шантаж, відверту фальсифі
кацію, банальну крадіжку та інші кримінальні дії. І те, й інше сприяло стрімкому 
зростанню капіталу молодого підприємця, готового й здатного на все заради по
ставленої мети. І вже в 23 роки він пив шампанське за свій перший мільйон.

Російський дослідник життєвого шляху Онасіса Б. Литвак указує на вміле 
використання ним управлінського принципу зворотного зв’язку, тобто вміння 
робити правильні висновки із власних досягнень і невдач, коригувати прийняті 
рішення залежно від перебігу процесу їх реалізації. Онасіс робив це правильно і 
вчасно. Цей управлінський талант Аристотеля Онасіса не раз виручав його у
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вкрай складних ситуаціях, в яких нерідко опинявся він сам чи його бізнес, допо
магав досягти успіху, в який мало хто вірив. Блискуче володіння принципом зво
ротного зв’язку стало невід’ємною складовою управлінських технологій Онасі- 
са. Саме ефективне володіння принципом зворотного зв’язку дозволяло йому 
відкривати нові можливості навіть у ситуаціях, які вважалися кризовими, пере
творювати невдачі в уроки досягнення успіху. Сучасники Онасіса дивувалися 
його геніальному чуттю тих можливостей, які ведуть до успіху.

На початку 1930-х років він захоплюється ідеєю стати судновласником і за
йнятися морською торгівлею. Попри те, що його статки продовжували зростати, 
для родичів і близьких Онасіса ця ідея здавалась надто ризикованою і нездій
сненною. На першому етапі так і сталося. Він вклав досить значні кошти, щоб 
підняти з дна моря затонулий бот, який під час першого ж шторму затонув.

Когось іншого така невдача могла б повернути у відносно тиху гавань вже 
налагодженого бізнесу. Та не Онасіса, який заради досягнення своєї мети пішов 
на крок, на який не наважився більше ніхто. Попри параліч фінансової системи 
й економічної активності, який охопив бізнес у роки Великої депресії, він по
годився купити шість суден збанкрутілої компанії, які канадський уряд виставив 
на продаж. Щоправда, запропонував за них лише 135 тис. доларів, що було в 
десятки разів менше їх реальної вартості. Судові виконавці розцінили його про
позицію як жарт. Проте коли незабаром з ’ясувалось, що інших заявок на купів
лю суден не надійшло, змушені були прийняти пропозицію грека. Спрацювала 
особлива філософія бізнесу, розроблена Онасісом, — завжди йти на такий ризик, 
якого злякаються конкуренти, і ставити на карту все, щоб все виграти. Цю філо
софію фінансового каскадера він висловив одніє фразою: “Навіть повний ідіот 
може розбагатіти, якщо він готовий все втратити” .

Відправляючи свій “флот” на завоювання світу, Онасіс зіткнувся з серйоз
ною проблемою — складністю отримати замовлення на перевезення. Він вирі
шив її у 1935 р., коли, керуючись принципом “гроші не пахнуть” , взявся забез
печувати транспортування військ, техніки тощо фашистської Італії до африкан
ської Абіссинії, проти якої та розв’язала агресію. Це дало змогу йому піднятися 
на більш високий щабель в бізнесі, закріпитись серед провідних судновласників 
світу.

Необхідно зазначити, що цей бізнес на той час був досить консервативним. 
Перевага віддавалась суднам малої й середньої тоннажності, які давали невисо
кий, але стабільний прибуток. Онасіса це не влаштовувало. Він звик, починаючи 
навіть стереотипну стандартну справу, вносити до неї те нове, що вигідно б ви
різняло його з-посеред конкурентів. Тому детально вивчає й аналізує тенденції 
розвитку світових морських перевезень, шукає принципово новий шлях їх роз
витку. Онасіс пробує знайти ту ідею, реалізація якої принесла б не лише конку
рентні переваги, а й винагороду за сміливість і готовність ризикувати — фінан
сові прибутки й суспільне визнання. І вкотре уміння розгледіти ще не помічені
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ніким іншим тенденції розвитку бізнесу, знаходити блискучі рішення за най
складніших ситуацій не підвело Онасіса.

Онасіс першим серед судновласників усвідомив неминуче зростання пере
везень нафти і прийняв стратегічно важливе рішення використати для їх забез
печення великотоннажні судна, створивши з цією метою власний танкерний 
флот. Ця ідея виявилась настільки сміливою й революційною, що на багато ро
ків випередила час. А Онасіс уже всередині 1930-х років робить крок, який мати
ме вирішальні наслідки для всієї його кар’єри: замовляє на шведських верф’ях 
свій перший танкер “Арістон” водотоннажністю в 15 тис. тонн, який вже в 
1938 р. вирушив у свій перший рейс із Сан-Франциско до Йокогами. Скоро до 
“Арістона” приєднаються ще два танкери такої ж тоннажності. У цей час він 
буквально носиться по всьому світу. Зрештою в столиці шведського суднобуду
вання Гетеборзі з ’являється нова скромна верф “А-С. Онасіс, Гетеборг ЛТД” .

Сміливе рішення, основане на правильному прогнозі тенденцій розвитку 
світових перевезень, не лише вивело його в лідери цього бізнесу, а й принесло 
величезні прибутки. “Арістон” , доцільність будівництва якого ніяк не могли 
зрозуміти конкуренти Онасіса, вже за перший рік експлуатації повністю окупив 
усі витрати, пов’язані з його створенням.

У роки війни його найбільші танкери виявились інтернованими в портах 
Скандинавії. Визволити їх він так і не зміг, отримавши лише грошову компенса
цію від урядів Фінляндії і Швеції. Проте навіть ця ситуація обернулася для нього 
найкращим чином. Після війни він отримав свої судна неушкодженими, у той 
час як більшість кораблів грецьких судновласників були потоплені. Що ж до тих 
вантажних суден Онасіса, які виконували замовлення на перевезення уряду 
СІЛА, то вони дали йому величезний прибуток.

Спираючись на значні фінансові можливості, в повоєнні роки Онасіс стрім
ко розбудовує свою імперію. Фактично за половину вартості (взявши кредит під 
заставу майбутніх перевезень) він купує в уряду СІЛА 15 суховантажів. А згодом, 
керуючись відкритою ним формулою “цілий флот купити й ні цента не плати
ти!” , розпочинає будівництво величезної танкерної флотилії. З нафтодобувними 
корпораціями він укладає довгострокові контракти на перевезення їх нафти 
його ще не існуючими танкерами. А під гарантії їхніх платежів бере банківські 
позики, які стовідсотково покривали вартість будівництва кораблів. Спрацюва
ла іще одна формула успіху, виведена талановитим греком: “Щоб досягнути 
успіху в бізнесі, потрібно змусити оточуючих бачити світ так, як бачите його Ви” .

Чи ризикував при цьому Онасіс? Так, оскільки в разі, якщо з його вини судна 
простоювали три місяці за весь термін чартерного контракту, він не лише брав на 
себе пов’язані з цим витрати, а й мав такий же термін безкоштовно відпрацюва
ти на нафтодобувні компанії. Проте Онасіс не доводив справи до таких випадків. 
Відтак він почав спускати на воду свої танкери, як каченят, — не витративши 
жодного власного долара. При цьому постійно підвищував якість і тоннажність
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танкерів. Щоразу де шокувало конкурентів і приносило дивіденди Онасісу. Так 
було, наприклад, тоді, коли він почав будувати супертанкер тоннажністю в 
250 тис. тонн, який не міг проходити через Суецький канал. Та Аристотель, оче
видно, зробив висновок з арабо-ізраїльської війни 1956 р., коли Суецький канал 
виявився заблокованим, і ціни на перевезення в обхід каналу зросли в 15 разів, у 
результаті чого Онасіс перетворився в одного з найбагатших бізнесменів світу. 
І цього разу він виявився правим: черговий близькосхідний конфлікт 1967 р. за
блокував Суецький канал. Для Онасіса це обернулося новим золотим дощем, до 
якого він виявився підготовленим краще за інших.

Проте Онасіс не знав спокою, відкриваючи все нові й нові горизонти для 
свого бізнесу. Він, немов би підтверджував сказані ним слова: “В певний момент 
гроші втрачають свою значимість, вони перестають бути метою. Сам процес, гра 
— ось що справді цікаво” .

З багатого судновласника Аристотель поступово перетворюється в справж
нього володаря фінансово-промислової імперії. Основу його багатства й могут
ності становив, звичайно, флот. У ньому з часом нараховувалось понад 100 суден 
водотоннажністю понад 4,5 тис. тонн. Це був найбільший у світі приватний тор
говельний флот, співмірний з флотом великої морської держави. Окрім того, 
Онасіс став власником авіакоманій “Olympic Airways” і “Olympic Cruises” , що 
було рівнозначно поняттю “увесь цивільний повітряний флот Греції” . Він во
лодів суднобудівельними верф’ями у Швеції й Англії, нафтовою компанією 
“Omega” , нафтопереробними заводами, величезними площами землі в Європі 
й Південній Америці, мережею фешенебельних готелів у Греції, Парижі, Лон
доні. В 1968 р. він придбав один зі швейцарських банків, плануючи перетворити 
його у фінансовий центр імперії. Реальна вартість активів Онасіса на початок 
1970-х років становила 8—10 млрд доларів. Кожен день приносив прибуток у 
230 тис. доларів. Аристотель Онасіс досягнув вершини своєї фінансової й полі
тичної могутності, здійснюючи нерідко вирішальний вплив у світі економіки і 
фінансів.

Онасіс ретельно вибудовував систему управління своєю імперією. Він досить 
швидко зрозумів значення диверсифікації бізнесу й управління і ніколи не ство
рював компаній-гігантів. Так, 117 кораблями його флоту володіли 85 компаній, 
у кожній з яких Аристотель володів усим або значним відсотком акцій капіталу. 
Таке “подрібнення” дозволяло його “приписувати” ту чи іншу компанію до пев
ного регіону і найкращим чином використовувати переваги місцевих умов. Вод
ночас у такий спосіб він зменшував ризики, пов’язані з циклічними спадами в 
певних сферах виробництва, послуг і фінансів. Проте для Онасіса диверсифіка
ція була ще й стилем життя в бізнесі, який робив його повноцінним і насиченим.

Тривалий час, коли мова заходила про управління численними компаніями 
Онасіса, він демонстративно підкреслював, що не потребує громіздкого адміні
стративного апарату, звичного для будь-якої корпорації. “Мій мозок — справ-
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жній комп’ютер” , — любив повторювати він, з ’являючись на ділові зустрічі без 
жодного папірця й вільно оперуючи по пам’яті горами цифр, які він міг висипа
ти на опонента. У кожній з 85 компаній у президентських чи директорських 
кріслах сиділи його близькі або далекі родичі, а де їх не вистачало — довірені 
особи, надійність і професійні здібності яких були перевірені часом.

Проте коли дещо аморфна структура онасісової імперії з відповідним стилем 
управління почала негативно позначатися на справах, Онасіс без зайвих розмов 
залічені місяці модернізував свої “штаби” . Офіси його філій у Нью-Йорку, Мон
те-Карло, Афінах, Женеві почали скидатися на ділові контори японського зраз
ка. Набрані штати клерків і референтів почали ретельно відстежувати ринкову 
кон’юнктуру, складати коротко- й довгострокові прогнози, готувати матеріали 
до переговорів, які мав вести Аристотель Онасіс. При цьому його менеджери 
вчаться висловлюватися лаконічно — інформація не мала перевищувати одну 
сторінку. Складні управлінські ситуації моделюються, і при підготовці рішення 
розглядаються різні альтернативні варіанти. З них обирається оптимальний, 
який із найменшими витратами веде до поставленої мети. Вміло використову
ються експерти.

Онасіс прекрасно розумів значення об’єктивної інформації для прийняття 
правильних управлінських рішень. Б.Г. Литвак підкреслює його уміння букваль
но вбирати в себе нову інформацію. Як ніхто інший, він міг слухати свого спів
розмовника, якщо той для нього був цікавим. А таких у житті Онасіса було не
мало. Він дружив з В. Черчілем, підтримував стосунки з Е. Іденом, Дж. Кеннеді, 
главами урядів, міністрами, послами, представниками бізнес-еліти багатьох 
країн. І не жалів ні свого часу, ні коштів на спілкування з ними, щедро інвестую
чи їх у людські відносини. Нерідко саме від них він отримував необхідну інфор
мацію для своїх найризикованіших і найвдаліших проектів.

Дехто схильний вважати, що навіть стосунки з жінками Онасіс розглядав як 
інформаційний і управлінський ресурс, спрямований на досягнення вершин у 
бізнесі. Першою дружиною Онасіса, з якою він прожив у шлюбі 12 років, була 
Інга Дедішен — дочка одного з найбільших норвезьких судновласників. Вона 
придала Онасісу лоск освіченості, якого йому так бракувало (закінчив усього 
6 класів) і багато в чому допомогла його піднесенню, навчивши й мистецтву, й 
манері поводити себе в небезпечних видах бізнесу.

Другу дружину Онасіс зустрів у 1946 р. Це була Тіна, дочка найбагатшого суд
новласника Греції Ставроса Ліваноса, яка народила Онасісу двох дітей — Крісті- 
ну й Олександра. Вона не змогла простити чоловікові зв’язок зі співачкою Ма
рією Каллас і розлучилася з ним.

В 1968 р. Онасіс одружився з колишньою дружиною вбитого президента 
СІЛА Дж. Кеннеді Жаклін. Цей шлюб дав йому змогу ще раз впевнено заявити 
про свою невипадкову належність до світової еліти. Проте до самого дня його
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смерті (15 березня 1975 р.) теплих стосунків у сімейного подружжя так і не скла
лося.

Як би там не було, Онасіс увійшов в історію XX ст. як один з найталановиті- 
ших управлінців у бізнесі. Система його управлінських технологій та управління 
гігантською бізнес-імперією виявилась надзвичайно ефективною.

Стиль управління Онасіса не завжди був ідеальним з позицій етики бізнесу. 
Сам бізнесмен цинічно заявляв: “Як грек, я належу Заходу. Як судновласник — 
капіталізму. Моя улюблена країна та, яка надає мені максимальну податкову не
доторканність, нав’язує найменші фінансові обмеження” . Проте той, хто прагне 
стати лідером, має знати принципи й управлінські технології, якими користу
вався Аристотель Онасіс на шляху до власних вершин успіху.

Питання для обговорення
1. Які лідерські риси виявляв Онасіс у своїй діяльності?
2. Які з них можна визначити як головні, найважливіші для досягнення ус

піху? Чому?
3. Чи впливали особисті риси Онасіса на його лідерський стиль? Як би ви 

його визначили? Аргументуйте свою думку.
4. Чи змінювався лідерський стиль Онасіса в різних ситуаціях?
5. Яка з функцій лідера для Онасіса була найважливішою? Чому?

Адаптовано за джерелами:
1. Бутницкий А .В . “Одиссея” Аристотеля Онасиса /  А.В. Бутницкий. — М. : 

Политиздат, 1973. — 65 с.
2. Л и т в а к  Б .Г . Технология успеха /  Б.Г. Литвак. — М. : Дело, 2005. — 416 с.
3. Онасис Аристотель / /  Величайшие люди планеты : энцикл. справ. — X. : 

Фолио, 2008. -  С. 541-542.
4. П ирхал Л . Олимпиец удачи — Аристотель Онасис /Лола Пирхал [Электрон, 

ресурс]. — Режим доступа: http: //net-way.org/peoples/hist-people/olimpiec- 
udachi-aristotel-onassis/

5. Хлебников Г. Аристотель Онасис /  Г. Хлебников. — Смоленск : Русич, 1998. 
-  464 с.

6. B rady  F . Onassis: An Extravagant Life /  Frank Brady. — New Jersey : Prentice 
Hall, 1978. -  204 p.

7. E lan s P. ARE The Life and Times of Aristotle Socrates Onassis /  Peter Etans. — 
New York : Summit Books, 1986. — 367 p.

8. Sp eiser S . The Deadly Sins Aristotle Onassis /  Stuart Speiser. — Ozark, AZ : ACW 
Press, 2005. — 397 p.
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Соломон Прайс 
(1916— 2009)

Соломон ПРАЙС

А м ериканський підприємець, ін н о вато р , ф ілан 
т р о п , м е ц е н а т . С т в о р и в  тор говел ьн і м е р е ж і  
“ РесІМ аП ” т а  “РгісеСІиЬ”, визнаний засн овни к  
о п т о в о ї  с и с т е м и  то р г івл і.

Останнім часом теми особистого успіху та лідерства стали одними з найбільш 
обговорюваних. Науковці й журналісти наввипередки наводять безліч прикладів 
успішних людей, бізнес-проектів, досліджують психологічні та особистісні ас
пекти їхнього лідерства.

Будь-який успіх — це наполеглива праця, результат цілеспрямованості, праг
нення до досконалості та постійного руху вперед. Це аж ніяк не означає, що 
шлях до вершини може бути лише прямим і безхмарним. “Не помиляється лише 
той, хто нічого не робить!” , — стверджує народна мудрість. Помилки, невдачі є 
звичайним явищем для активних та цілеспрямованих людей. Свого часу Томас 
Едісон, Соїчіро Хонда, Генрі Форд, Тадао Кашіо, Пол Галвін та багато інших ін- 
новаторів використовували свої помилки, прорахунки як життєві, професійні 
уроки та безцінний досвід. Завдяки цим якостям їм вдалося досягти фінансової 
незалежності, лідерства у своїй сфері діяльності та отримати непідробне, справ
жнє задоволення від свого життя.

Гарним прикладом такого успіху, лідерства може стати лише та людина, яка 
досягла цього самостійно. Теоретичні дослідження про психологічні аспекти лі
дерства, ефективну економічну діяльність не мислимі без життєвих прикладів. 
Чужий приклад з усіма помилками та прорахунками, піднесеннями та злетами є 
прекрасною ілюстрацією того, як звичайна людина власними силами, наполе
гливістю та за особистим бажанням може досягти поставленої мети.
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Яскравим прикладом такого успіху та лідерства з упевненістю можна назвати 
Соломона Прайса. Його ім’я у всьому світі асоціюється з його власного ціновою 
стратегією, яка дала йому змогу випередити таких гігантів торговельного бізнесу, 
як “Sire” , “SamWalton” . Свою величезну індустрію оптово-роздрібної торгівлі 
він заснував у шістдесятирічному віці, маючи за плечима великий досвід управ
ління мережею супермаркетів. Але історія успіху Соломона Прайса цікава не 
тим, що він мав величезний досвід в організації торговельної мережі, а в тому, що 
він обрав новий шлях, якісно відмінний від попереднього.

Сол Прайс народився 29 січня 1916 року в Нью-Йорку в звичайній амери
канській родині. Його батько був приватним підприємцем — займався посеред
ницькою діяльністю, торгівлею жіночим одягом, текстилем, товарами щоденно
го вжитку тощо. Мати Соломона, чуйна та освічена жінка, присвятила своє жит
тя вихованню, окрім Сола, ще двох дітей. Коли Соломону виповнилося тринад
цять років, його родина переїхала до Сан-Дієго. З цим містом Прайс пов’язав усе 
своє життя та підприємницьку діяльність.

Бізнес батька був досить успішним. Ще змалку малий Соломон допомагав 
йому. Батько приділяв багато часу сину, пояснював хлопчині комерційні аксіоми 
та торговельні правила. Син був здібним учнем, схоплював нові знання на льоту. 
Пізніше Сол зробить висновок про те, що приклад батька неабияк вплинув на 
формування його комерційної свідомості. Шкільне навчання не викликало в 
юнака захвату та ентузіазму, але він завжди сумлінно і старанно виконував усі 
завдання. Закінчивши школу, Прайс вирішив продовжити навчання на юридич
ному факультеті університету Південної Каліфорнії. Вибір професії був неви- 
падковим для красномовного, ерудованого, уважного до дрібниць хлопця. Бать
ки Сола були переконані, що їхній син стане неперевершеним фахівцем в галузі 
юриспруденції.

Студентські друзі згадували його як працьовитого, цілеспрямованого юнака 
з ліберальними політичними поглядами. Викладачі відзначали його залізну во
лю, непохитні переконання та надзвичайну бережливість. Здібний, відповідаль
ний студент Прайс завжди брав участь у факультативах та інших університет
ських заходах. Деякий час займався науковими дослідженнями в галузі права. 
Соломон був прямою, відкритою людиною. Девід Блок, шкільний товариш, го
ворив про нього: “Або він тебе любив, або ненавидів. Він не був найтолерантні- 
шою людиною в світі” .

У 1938 р. Соломон Прайс отримав диплом юриста. Молодий, сповнений ен
тузіазму адвокат мав гарну репутацію та багато схвальних відгуків. Його відпо
відальність, цілеспрямованість, професіоналізм, компетентність і скрупульоз
ність робили йому неабияку рекламу. З часом його стали називати одним з кра
щих юристів в Сан-Дієго. Майже сімнадцять років юридичної практики сприя
ли формуванню в Сола невід’ємних атрибутів лідера — аналітичного розуму, ін
туїції, вміння бачити як близькі, так і далекі перспективи.
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У 1950 р. Соломон Прайс успадкував від батька товарний склад. Оскільки 
торговельний бізнес зовсім не приваблював амбітного юриста, було вирішено 
знайти орендаря. Тривалі пошуки не давали бажаних результатів. Обставини 
змусили його познайомитися з системою ціноутворення в роздрібній торгівлі, 
досконало вивчити її нормативно-правові та фінансові аспекти. Так, у Прайса 
виникла смілива ідея про надання покупцям роздрібних знижок. Це могло б да
ти непогані прибутки. “Немає нічого гіршого, ніж придумати гарну ідею та не 
спромогтися на її реалізацію” , — стверджує Дональд Трамп, американський біз
несмен. Сол вирішив перейти від ідей та графіків до практики й випробувати 
свої сили.

Він заснував компанію ‘ТесІМаїТ’, яка являла собою мережу супермаркетів, 
де товари національного виробництва продавалися за спеціальними знижками. 
Радикально новий підхід до торгівлі викликав безліч схвальних відгуків від по
купців. Відтак це почало приносити стабільно високі прибутки. Сини Лоренс та 
Роберт допомагали батькові управляти компанією. Справи йшли вгору. До со
рока років підприємницька діяльність зробила колишнього успішного юриста 
не менш успішним бізнесменом. За роки існування компанії ‘ТейМаїІ” статки 
Прайса оцінювалися вже в 300 млн дол.

Юридична освіта і багаторічна практика дали змогу Прайсу проаналізувати 
та обґрунтувати необхідність нормативного і правого забезпечення своїх комер
ційних ідей. Він вів активну боротьбу із застарілими законами цінового захисту 
населення, що були введені урядом у часи Другої світової війни. Сол намагався 
прискорити цей бюрократичний процес їхньої відміни, за що й отримав пріз
висько “ліберал-хрестоносець” . Спроби домогтися скасування застарілих зако
нів свідчили про бойовий дух підприємця, революційність особистості та тверде 
переконання у справедливості й об’єктивності своїх законодавчих ініціатив. Та
кі сміливі поривання комерційного інноватора завжди потребували постійного 
емоційного напруження. Вони супроводжувалися частими стресами та числен
ними судовими позовами.

Соломон Прайс був толерантною людиною. Його громадська діяльність і со
ціальна свідомість були легендарними. Він побудував маркети ‘ТесІМаїТ’ в ре
зервації індіанців Навахо в Аризоні та в гетто в Х ’юстоні. Патріотично налашто
ваного Соломона Прайса цікавили не тільки дивіденди і прибутки. Він активно 
підтримував освітні й мистецькі заходи та сприяв їх проведенню, був меценатом 
і спонсором численних благодійних заходів. “Я хочу внести свій вклад в освіту та 
виховання співгромадян, допомогти їм зрозуміти, що Америка — наш дім” , — 
говорив Соломон, пояснюючи причини своєї меценатської та спонсорської ді
яльності.

Його громадянська позиція та соціальна відповідальність у бізнесі характе
ризувались і тим, що Прайс виплачував найвищу заробітну плату в Сан-Дієго. 
Він завжди дбав про працівників. Соціальне забезпечення, висока заробітна
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плата, належні умови праці — це візитівка маркетів Прайса. На його думку, до
стойна оплата праці — один з головних мотиваційних засобів сучасного праців
ника, який забезпечує більшу віддачу та якість виконаної роботи. С. Прайс 
стверджував, що успіх корпорації на 70 % залежить від звичайних працівників і 
лише на ЗО % від керівництва та ефективності методів управління. Про високий 
рівень зв’язку та взаєморозуміння в рамках “керівник — підлеглі” свідчить і той 
факт, що без сторонньої допомоги Сол організував у своїй компанії профспілку. 
Прайсу вдалося сформувати своєрідну корпоративну культуру, яка ґрунтувалась 
на взаємоповазі, толерантності, професійності, командній роботі та відданості 
спільній справі. Турботливе ставлення Прайса до персоналу корпорації привело 
до того, що серед працівників він мав беззаперечний авторитет. Вони шанобли
во виконували всі його розпорядження, обожнювали його та не допускали жод
них пліток про нього. На всіх ланках управління Соломона Прайса вважали 
“батьком” і ставились до нього, як до месії. “Коли підлеглі говорили про нього, 
це виглядало так, неначе смертні говорили про Зевса” , — вдавався до порівнянь 
один з виконавчих директорів компанії. Для 60-х років XX ст., де переважним 
управлінським методом були жорсткість та ієрархічність рішень, це стало 
справжньою інновацією в галузі управління.

У 1974 р. Соломон Прайс вирішив продати свою компанію німецькому біз
несмену Х ’юго Ману. Однією з умов вигідного для обох сторін договору було 
збереження робочих місць за Солом та його синами. Однак ділові стосунки з 
німецьким підприємцем не склались. Німцю був не до вподоби новаторський 
темперамент виконавчого директора та його автократичний стиль керівництва. 
Через рік взаємних претензій і нарікань Соломон Прайс був звільнений з посади 
виконавчого директора компанії, яку він колись заснував. Разом з ним вимуше
ні були піти і його сини. Так, у 60 років С. Прайс став безробітним.

Звісно, Сол був небідною людиною і міг задовольнитися тим, що мав, але це 
було не в його стилі. Деякий час він страждав від депресії, ображався на весь світ. 
Так тривало недовго. Інноваційний дух та жага до перемог змушували літнього, 
але амбітного Прайса шукати нових можливостей для реалізації своїх нових ідей. 
Соломон почав обдумувати план створення та стратегію нового підприємства. 
“Уважність та спостережливість — ключові риси для успішного підприємця. Во
ни дозволяють підмічати непомічене та накопичувати безцінний досвід” , — го
ворив в одному з інтерв’ю Соломон Прайс. Працюючи тривалий час із роздріб
ними торговцями, він дізнався, де і як вигідно купувати товари для перепродажу. 
З подивом Сол виявив, що звичайна схема закупівель досить неефективна, за
плутана. Оцінивши всі елементи схеми поширення, Прайс вирішив удосконали
ти її, прибравши зайві чи неефективні компоненти. Як результат, була створена 
така структура, в якій роздрібний підприємець зміг би купувати фірмові товари 
за оптовими цінами. Крім того, щоб не оплачувати доставку, він мав би забирати 
їх прямо на складі.
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Для реалізації своїх нових бізнес-ідей 1976 р. Соломон Прайс заснував нову 
компанію — “РгісеСІиЬ” . Суть інноваційного підходу полягала у відмові від тра
диційних принципів роздрібної торгівлі — кредитних карток, обслуговуючого 
персоналу, дистриб’юторських складів, іншого додаткового оснащення. Такий 
новітній підхід заперечував більшість традиційних правил роздрібної торгівлі. 
Вперше цей підхід теоретично обґрунтував американський економіст з австрій
ським корінням Йозеф Шумпетер, коли досліджував інноваційні процеси в еко
номіці. С. Прайс втілив їх на практиці.

Незважаючи на труднощі та складність перших кроків, компанія “РгісеСІиЬ” 
стала індустріальною сенсацією. Аналітики й фахівці в галузі торгівлі робили 
спроби пояснити та сформулювати основні причини успіху цієї ідеї. Вони ствер
джують, що однією з причин успіху є фундаментальна новизна пропозиції висо
коякісних товарів за оптовими цінами. Це дало змогу дрібним роздрібним тор
говцям стати первинними покупцями товару та уникнути націнок.

За всіма показниками ідея складської оптової ціни є революційною. Сьогод
ні вона справляє значний вплив на інші галузі промисловості: виробництво 
офісного обладнання, комп’ютерів, окулярів, автомобілів тощо.

Соломон Прайс, керуючись своєю новаторською інтуїцією, орієнтувався на 
головний принцип бізнесу — надати покупцеві максимально якісний товар за 
максимально низькою ціною. Цією формулою свого часу скористався також і 
Генрі Форд, забезпечивши собі титул “генія автомобілебудування” , та Інгвар 
Кампрад, ставши “королем меблевого бізнесу” . Вона ж зробила компанію 
“РгісеСІиЬ” надзвичайно успішною. Цей же тип мислення лежить в основі успі
ху японців, що пробивають собі шлях на вже зайняті світові ринки автомобіле
будування (“Тоуоїа” , “Мззап” , “Ьехш”), побутової техніки (“ Банши^” , “Бопу”), 
годинників (“СаБІо” , “Зеіко” ) тощо.

Результатом багаторічної підприємницької, юридичної, аналітичної роботи 
Соломона Прайса стала власна філософія ціноутворення. Але вона була не єди
ним фактором успіху “РгісеСІиЬ” . Ця філософія та цінова стратегія були непри
йнятними для більшості консервативних керівників. Вони не здатні прижитися 
в бюрократичних організаціях. Традиційні керівники включали в ціну всі скла
дові, збільшуючи її до максимального рівня. Така усталена стратегія цілком вла
штовувала лише власників акцій. Подібний стиль мислення характерний для 
недалекоглядних керівників і, без сумнівів, стає причиною комерційного та осо
бистого провалу. Соломон Прайс, будучи неперевершеним менеджером і страте
гом, часто аналізував стилі й типи керівництва. На його думку, найнебезпечні- 
шими є ті керівники, які ставлять лише короткострокові завдання, ігноруючи 
або незважаючи на довгострокові перспективи. В одному з інтерв’ю Сол під
креслював, що цей спосіб мислення заснований на принципі самозбереження і 
є однією з найбільших проблем багатьох роздрібних торговців.
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Ім’я Соломона Прайса асоціюється з надзвичайно ефективною ціновою 
стратегією, завдяки якій йому вдалося випередити гігантів торгової індустрії. 
Створена ним компанія до кінця 1990-х досягла оборотів у 50 млрд дол. Говард 
Давидович, консультант з роздрібної торгівлі, характеризуючи успіх С. Прайса, 
говорив: “Це, мабуть, найбільш вражаюче підприємницьке починання в роз
дрібній торгівлі за останні роки, і його значення все зростає” .

Економістів-дослідників, менеджерів, підприємців та аналітиків все більше 
цікавить те, як колишньому юристу вдалося створити найбільш ефективну кон
цепцію системи роздрібних цін і чому її не вдалося сформулювати таким гіган
там торгової індустрії, як “Sirs” , “К-Mart” , “Wall-Mart”? Звісно, його підприєм
ницькі ідеї та комерційна політика відіграли в цьому далеко не другорядну роль. 
Проте відповідь потрібно шукати в особистості С. Прайса.

Соломон Прайс є яскравим прикладом нетерплячого керівника. Він був ви
могливим як до себе, так і до своїх підлеглих. Будучи запеклим противником 
неефективного використання чи марнування робочого та особистого часу, Сол 
завжди говорив: “Час — це те єдине, над чим люди не мають влади. Відтак маємо 
цінувати його та використовувати раціонально” . Відданість спільній справі — 
ось наріжний камінь у корпоративній культурі, яку виплекав Соломон Прайс у 
своїй мережі маркетів. Високий рівень ефективності та швидкість прийняття рі
шень були характерними для Прайса. Цього ж він вимагав від підлеглих, і саме ці 
риси забезпечили його фірмі шалений успіх.

Аналітики називають “PriceClub” найбільш ефективною системою роздріб
них цін з усіх, які коли-небудь буди винайдені. Є чимало причин цього успіху, 
серед яких можна виокремити прагнення Прайса до першості, лідерства і нетер
пимість до кожного, хто не ставив собі такої самої мети. Син Соломона Роберт 
характеризував батька так: “Він аж ніяк не найтерплячіша людина в світі. Якщо 
ви робите щось не так, не важливо — для нього чи для когось іншого, він ніколи 
не пробачить вам цього” . Друзі підтверджували: “Він не бере в полон ні в бізнесі, 
ні в особистому житті” . Суперники і конкуренти завжди з повагою ставилися до 
особистості Соломона Прайса. Його рішучість, блискавичність у прийнятті рі
шень, твердість та непохитність характеру завжди обеззброювали їх.

Всі креативні й талановиті підприємці за своєю суттю нетерплячі та нетоле- 
рантні. Яскравим підтвердженням цього є Генрі Форд, Соїчіро Хонда, Білл Гейтс, 
Стів Джобс, Пол Галвін, Нолан Бушнель, Тед Тернер та ін. Не виняток і Соломон 
Прайс. Дослідники проблем менеджменту, зокрема Девід Керші, доводять, що 
людина, яка мислить інтуїтивно, підсвідомо негативно ставиться до рутинної, 
марної паперової роботи, непродуктивних зустрічей, переговорів. На їхню дум
ку, далекоглядний керівник “очікує багато від себе і набагато менше від підле
глих” . Сол Прайс, будучи далекоглядним керівником, був надзвичайно вимо
гливим як до себе, так і до підлеглих. Один із торговельних експертів так охарак-
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теризував Соломона Прайса: “В його вимогливості до себе і працівників можна 
без зусиль відчути виразні ноти перфекціонізму, здорового перфекціонізму” .

Сам Прайс вважав, що для будь-якого бізнесмена-інноватора вирішальну 
роль мають відігравати впевненість у собі, впертість, непосередні розумові зді
бності та прекрасна інтуїція. Він був наділений всіма цими рисами сповна. До
дати до цього списку можна хіба що працелюбність, раціональність та бережли
вість, притаманні Соломону ще з дитинства. Прайс, як і С. Хонда, не вважав 
формальну освіту визначальним та головним фактором успіху. Головну рушійну 
силу інновацій Соломон Прайс характеризував так: “Можливо, — необхідність, 
а можливо, — бунтарство” . Але в його характері були й риси, не притаманні під
приємцям.

Джим Ландарм, характеризуючи Соломона Прайса, звертає увагу на те, що 
він надзвичайно чуттєвий, милосердний, соціально свідомий філантроп. У свою 
чергу, Абрахам Маслоу стверджує, що креативні особистості позиціонують себе 
незалежними, автономними, цілеспрямованими. Саме ці риси змушують інно- 
ваторів, таких як С. Прайс, вимагати високих результатів як від своїх працівни
ків, так і від себе. Прайсом завжди керувало прагнення до першості й доскона
лості, коли він заснував “PriceClub” , У сімдесятирічному віці він щоденно ходив 
до своїх магазинів, перевіряючи чистоту, компетентність працівників, достовір
ність реклами тощо. “Його прив’язаність до свого дітища була особливою, на
віть в останні роки його життя. Вона наповнювала його сенсом та змістом” , — 
говорили про Соломона співробітники його маркетів. Прайс завжди вимагав 
повної віддачі від працівників на роботі, не допускав марнування часу. Сем Вол
тон (засновник мережі магазинів “Wall-Mart”) пригадував: “Від Сола Прайса я 
дізнався про роздрібну торгівлю більше, ніж від будь-кого іншого” .

Інтровертність та менталітет “оцінювача” є найбільш яскраво вираженими 
характеристиками особистості Соломона Прайса. Його прагнення та дії — це 
наслідок внутрішніх переживань. Поведінку Сола можна назвати скоріше за
мкнутою, ніж відкритою, товариською. У педантичності та структурованості 
його сила. Прайс завжди категоричний і послідовний. Згідно з класифікацією 
Девіда Керші, С. Прайсу притаманний тип темпераменту Прометея, і, як наслі
док, він є інтуїтивно мислячим керівником. Це відповідає характеристикам біль
шості далекоглядних керівників, інноваторів, підприємців.

Сол Прайс вважав, що будь-який бізнесмен має керуватися золотим прави
лом бізнесу: спершу потрібно віддати, щоб потім отримати. Він не належав до 
тих керівників, які відразу ж хотіли бачити результати. З цього приводу Альберт 
Ейнштейн якось сказав: “Якщо ви хочете негайно побачити результати своєї ро
боти, вам варто стати чоботарем” . Соломон Прайс був прихильником поступо
вої, поетапної культивації корпоративних ідей, традицій, цінностей, формуван
ня корпоративної свідомості. Водночас бізнесмен захоплювався науковими тео
ріями та дослідженнями в економіці й менеджменті, а ще — філософією М. Ган-
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ді. Він постійно цитував його висловлювання про покірність і смиренність. 
Прайса часто називали ідеалістом. Соломон цінував у людях такі якості, як на
полегливість, бережливість, здатність до управління, самодостатність. Прайс за
вжди прагнув тримати руку на пульсі своїх підприємств і контролювати їхню ді
яльність, особисто відвідуючи та “інспектуючи” магазини своєї мережі. Цей 
принцип він застосовував і в особистому житті. Як наслідок, це негативно впли
нуло на його сімейне життя та на стосунки з синами.

Колись Вільям Шекспір сказав: “Наслідування — це найщиріша форма лес
тощів” . Якщо так, тоді Соломону Прайсу лестять майже всі гіганти роздрібної 
торгівлі Америки. Сем Волтон, засновник “Wall-Mart” , був прихильником вели
кого таланту Сола. В інтерв’ю журналу “Forbes” він якось зізнався: “Мені зда
ється, що я вкрав (та все ж, я надаю перевагу слову “запозичив” ) так багато ідей 
Соломона Прайса, як ні в кого іншого в бізнесі” . Для молодого покоління біз
несменів, пересічних громадян не тільки Америки, а й усього світу Прайс став 
прикладом успішного подолання шляху від провінційного юриста до власника 
корпорації зі щорічним оборотом в 50 млрд дол.

С. Прайс завжди намагався зосереджуватися на чомусь одному, а в усіх не
вдачах звинувачував відданих працівників. Він діяв більше бататом, ніж пряни
ком. Система цінностей Сола Прайса була частиною його ділової філософії. Ім’я 
Соломона не сходило з обкладинок журналів, шпальт газет. Журналістів цікави
ло все: від дрібниць особистого життя до секретів успіху в бізнесі та стратегічних 
правил управління компанією. Підсумовуючи чергове інтерв’ю, Соломон Прайс 
сказав: “Ми дізнались, що цілком можливо ефективно діяти в бізнесі роздрібної 
торгівлі без шахрайства, брехні, улесливості і великих витрат на рекламу” .

Соломон Прайс був нагороджений за свою стриманість, виваженість та аль
труїстичну ділову етику. 1991 р. він потрапив до списку “400 найбагатших грома
дян СІЛА” , опублікованого в журналі “Forbes” , як власник статку в 3,5 млрд до
ларів Прайс був визнаний засновником оптової системи торгівлі та по праву 
вважається одним із видатних лідерів-інноваторів XX ст. Його індивідуальний 
підхід до найдрібнішої справи, виважена ділова етика, комерційна філософія за
безпечили його компанії “PriceClub” почесне місце лідера оптово-роздрібної 
торгівлі в Сполучених Штатах Америки.

Неперевершений підприємницький дар, непересічний управлінський та
лант, далекоглядність та аналітичний склад розуму перетворили непримітного 
провінційного адвоката Сан-Дієго на успішного бізнесмена. Його лідерські 
якості та неабияка наполегливість, далекоглядність і поміркованість дозволили 
йому створити компанію, яка вже багато років залишається лідером оптово-роз
дрібної торгівлі на північноамериканському континенті, а її корпоративні цін
ності ще й досі залишаються взірцем та прикладом для наслідування.
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Питання для обговорення

1. Що підштовхнуло успішного юриста Сан-Дієго до реалізації своїх ідей в 
комерційній діяльності?

2. Який стиль управління характерний для Соломона Прайса? У чому його 
недоліки, переваги? Аргументуйте.

3. Чому потреби працівників були для нього на першому місці? Які мотива
ційні засоби він використовував?

4. Що допомогло С. Прайсу вже в літньому віці почати новий бізнес з нуля? 
Яким чином ця ідея була реалізована? Чому стала успішною?

5. Успіх “PriceClub” беззаперечний. У чому його секрет: вдала комерційна 
стратегія, стиль керівництва, корпоративна культура, стратегія ведення бізнесу? 
Аргументуйте. Проілюструйте прикладами.
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Джон РОКФЕЛЛЕР

Джон Рокфеллер 
(1839— 1937)

А м ериканський бізнесмен, ф іл ан тр о п .
Засновник н а ф т о в о ї  ім перії “S ta n d a r t  O il C om 

p a n y ”, благодійного “Ф онду Р о к ф ел л ер а” .
П ерш ий доларовий м ільярдер і н а й б а г а т ш а  

лю дина в  іс т о р і ї  (ж у р н ал  “F o rb e s”  оц ін ю вав його 
с т а т к и  в  перерахунку н а е к в ів а л е н т  2 0 0 7 р . в  
3 1 8  м лрд доларів).

Джон Девідсон Рокфеллер був другою з шести дітей в сім’ї протестантів Ві- 
льяма Рокфеллера та Елізи Девісон. Він народився 8 липня 1839 р. в м. Річфорді, 
штат Нью-Йорк. Його батько був досить ексцентричною особистістю. Могутній 
красень пробував себе і в фермерстві, і в торгівлі, і в підприємництві. Та був 
більш відомий як гультіпака, фокусник і шарлатан, можливо, конокрад і азарт
ний гравець, а найбільше — як подорожуючий знахар-травник “дон” Левінгтон. 
Під цим прізвищем він одружився на молодій дівчині й утримував дві сім’ї одно
часно.

Ставши відомим, Джон уникав відповідей на запитанім про батька. Проте в 
автобіографічному нарисі написав: “За вказівку правильного шляху в житті я 
зобов’язаний вічною вдячністю своєму батькові” . Зокрема, той любив розмов
ляти з Джоном про підприємницькі справи, розповідати про те, як їх потрібно 
вести, стежити за витратами й прибутками. Готуючи синів до підприємницької 
діяльності, він давав їм уроки практичної винахідливості. Одному із сусідів він 
якось пояснив: “Я торгуюсь із хлопцями й обдираю їх до нитки. За можливості 
обдурюю їх кожного разу. Хочу загартувати їх” . Проте більш важливими були 
його уроки чіткого, акуратного й відповідального ставлення до справи. Саме під 
його впливом Джон завів записну “книгу розрахунків А” , яку зберігав упродовж 
усього життя.
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Повного протилежністю батькові Джона була його мати. З її молоком він уві
брав такі поняття, як праця, обов’язок, вірність своїм і байдужість до чужих. Во
на мала початкову освіту, володіла інтелектом і здоровим глуздом. Переконана 
баптистка, вона вимагала від дітей хорошої поведінки й дисциплінованості. Ко
ли вважала за потрібне, вдавалася до звичного “виховного” заходу — різок. Не 
особливо сподіваючись на чоловіка, вірила в користь наполегливої праці, бе
режливості й аскетизму. Її глибока благочесність і сильна воля поєднувались із 
дивовижною холоднокровністю, які вона передала синові. Від матері у Джона 
також любов до порядку й чистоти, скромність у поведінці й ощадність, яка до
ходила до скнарості. Навіть у похилому віці Джон міг чути її голос: “Марнотрат
ність веде до нужди” .

Від матері також його релігійність. Під її впливом він регулярно відвідував 
церкву й релігійну школу. В 1854 р. був прийнятий до церковної общини баптис
тів і тривалий час виконував обов’язки діловода. “Священик з малих літ навію
вав мені, що потрібно працювати й економити” , — згадував Джон Рокфеллер.

На думку тих, хто знав Джона в дитинстві, тоді він був “дуже тихим хлопчи
ком — він завжди думав. Зовні виглядав неуважним, і здавалось, що намагається 
розв’язати якусь складну задачу чи проблему. Проте це враження було оманли
вим — хлопчина вирізнявся чіпкою пам’яттю, мертвою хваткою й незворушним 
спокоєм. Граючи в шашки, він нерідко виводив партнерів з себе, обдумуючи по 
півгодини кожен хід і ні разу не програвши. “Адже ти не вважаєш, що я граю для 
того, щоб програти?” — відповідав він нетерплячим друзям. Через зовнішній ви
гляд ті називали його “дияволом” . Справді, кістляве обличчя, тонкі губи й очі 
без блиску робили хлопчину схожим на диявола, й оточуючі відводили погляд, 
спілкуючись із ним. Здавалось, що радіти життю він не вмів ніколи.

Та в Джона був і інший бік. Він любив сентиментальні релігійні оповідання, 
церковну музику й службу. Був досить чуйним і вразливим: коли померла його 
сестра, цілий день пролежав на задньому дворі обійстя. Проте не в його правилах 
було показувати свої почуття на людях. Здавалось, людські почуття він заховав у 
найвідцаленішу кишеню чи застебнув на всі ґудзики.

З раннього дитинства бізнес став улюбленим заняттям Джона, який купував 
цукерки і з націнкою продавав їх рідним сестрам. У сім років він вигодував інди
ків, яких за п’ятдесят доларів продав сусідньому фермерові, а виручені гроші від
разу ж позичив іншому сусідові під 7 % річних. У дванадцять років він підробляв, 
копаючи сусідам картоплю. “Я відкладав ці маленькі суми в скарбничку і неза
баром зрозумів, що такі ж гроші, які я можу заробляти, копаючи картоплю сто 
днів підряд, я міг би отримати, не вдаривши палець об палець, якби поклав до 
банку 50 доларів. Це відкриття навело мене на думку, що добре було б зробити 
гроші моїми рабами, а не навпаки” , — писав згодом Джон Рокфеллер.

На думку І. Добротворського, саме тому “судити про те, яким він був на
справді, майже неможливо: всі думки, всі почуття, всі бажання Рокфеллер під-
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порядковував одній великій меті — обов’язково розбагатіти. Він перетворив себе 
в ідеальну бізнєс-машину, апарат для виробництва ділових ідей, експлуатації 
підлеглих і придушення конкурентів. Все, що могло цьому завадити, було від
кинуто: Джон Девісон мав або померти від перевтоми, або стати багатієм” .

Шкільний приятель Джона Марк Ханн згадував, що той у шкільні роки “ви
являв здоровий глузд в усьому, за винятком одного — він був відверто схиблений 
на грошах” . Сам Рокфеллер писав, що навчатися в школі йому було важко, і щоб 
виконати уроки, доводилось наполегливо працювати. Він готувався до універси
тету. Проте батьки вирішили по-іншому: після досягнення Джоном шістнадця
тирічного віку, ще до закінчення школи, його віддали в комерційну школу Фол- 
сема в Клівленді, про яку він згадував досить тепло: “Там вивчали бухгалтерію й 
знайомили учнів з головними проектами торговельної науки, торговельного 
обороту й т. ін. Із цієї школи, незважаючи на те, що я пробув там дуже недовго 
— всього декілька місяців, я виніс багато користі” .

Закінчивши в липні 1855 р. школу, а в серпні того ж року — курс ведення біз
несу комерційної школи, Джон почав шукати роботу в Клівленді. “Я відвідував 
офіси залізничних компаній, банків, заклади оптової торгівлі. Малі підприєм
ства мене не цікавили. Не знаючи, що це буде, я добивався чогось більшого” , — 
згадував він. Зрештою 26 вересня 1855 р. господар фірми “Hewitt & Tuttle” , яка 
займалась торгівлею, нерухомістю й морськими перевезеннями, взяв його учнем 
бухгалтера, а згодом призначив бухгалтером. Втім його обов’язки поширюва
лись на всі складові бізнесу: від переговорів до укладання угод. “Я, — згадував 
Рокфеллер, — учився, як потрібно обходитися в комерційному світі, з людьми 
найрізноманітніших класів, не порушуючи добрих ділових стосунків. У сфері, 
цілком особливій, я вимушений був збирати воєдино всю спритність, на яку був 
здатний, щоб успішно закінчити справу” . Він працював з раннього ранку й до 
пізнього вечора, скрупульозно та відповідально. Кожного разу відзначав 26 ве
ресня як День праці і вважав його своїм другим днем народження.

В той час Джон познайомився з англійським підприємцем Джоном Кларком, 
який шукав компаньйона з капіталом у 2000 доларів для відкриття спільної спра
ви. Джон мав лише 800. Решту позичив у батька під 10 % річних і в 1859 р. став 
співвласником фірми “Klark & Rockefeller” . Працював, як і раніше, з усією на
полегливістю. Справа навіть інколи доходила до сварки з компаньйоном, який у 
суботу пропонував порибалити.

На той час, коли Джону виповнилось двадцять років, він уже мав репутацію 
одного з найбільш вдалих молодих торговців у Клівленді. Як пише Ч.Р. Морріс, 
“він був чесним, надійним і мав загострену інтуїцію, необхідну для роботи на 
товарних ринках” .

Компанія отримала максимум від ділової активності в часи Громадянської 
війни в СІНА. Вона займалась перевезеннями солі та свинини для армійських 
їдалень, насіння для фермерських господарств. Обороти й прибутки компанії
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зростали. Разом з ними зростала й упевненість Рокфеллера в управлінні, він за
служив довіру тих, хто відправляв вантажі, покупців і кредитних установ одно
часно. “Він був методичним до крайнощів, дотошним у дрібницях, — свідчив 
згодом Кларк. — Якщо нам належав цент, він вимагав його, якщо цент перед
бачався клієнту, він наполягав на тому, щоб той володів ним” .

Вже маючи певний комерційний досвід, Рокфеллер у 1863 р. разом з братами 
Кларками, хіміком Семом Ендрюсом вирішили зайнятися виробництвом і тор
гівлею гасом. Рокфеллер вдало вибрав місце для будівництва гасового заводу: 
недалеко від залізничних і водних шляхів. Він взяв на себе і всі комерційні опе
рації, отримавши “можливість суміщати інтенсивний розвиток з фанатичною 
увагою до ефективності й витрат” . Відтак завод швидко став не лише одним з 
найбільших, а й високоприбутковим у СІЛА.

Рокфеллер “захворів” нафтовим бізнесом. Його компаньйон Моріс Кларк 
говорив: “Джон вірив лише у дві речі на землі — в баптистське віровчення й на
фту” . Нафтові свердловини ввижались йому навіть уві сні. Коли ж вдавалося 
провести вигідну операцію, похмура людина в чорному костюмі стрибала по 
офісу, співала й обіймала секретарок.

Не в останню чергу фанатизм Рокфеллера налякав його компаньйонів, які 
продали йому свою частку в компанії. “Так була заснована фірма “Рокфеллер і 
Ендрюс” , і я, — згадував Джон, — по вуха заліз у торгівлю гасом” . Щоправда, не 
лише. Рокфеллер і Ендрюс відразу ж почали будувати другий нафтопереробний 
завод, у Нью-Йорку вони створили компанію для поставок гасу за кордон (нею 
керував молодший брат Джона Вільям). Вже тоді Рокфеллєрові був притаман
ний стиль поведінки, який він зберіг і в подальшому: рухатися максимально 
швидко, але без будь-якої помпезності; діяти з абсолютною впевненістю і вод
ночас уміти різко змінити напрям, якщо того потребували нові обставини; пра
цювати відповідно до загального бачення, але звертати прискіпливу увагу на де
талі.

Журналісти дали Рокфеллеру прізвисько людини “з душею бухгалтера” . І 
справді, він любив точність та конкретність бухгалтерських книг і вимагав, щоб 
кожний запис, кожна квитанція, кожен рахунок були правильними. Проте ті, 
хто близько знав Джона, запевняли, що образ бухгалтера ніколи не був домі
нантним у його житті. Насамперед кидалась у вічі його дивовижно спокійна 
привітність. “Якимось незбагненим чином, без особливих зусиль, ледве сказав
ши хоча б слово, він завжди ставав лідером” , — зазначає Ч. Морріс.

Рокфеллер досить швидко усвідомив перспективи нафтового бізнесу. Проте 
тут він не був оригінальним. У 1860-ті роки СІЛА охопила нафтова лихоманка. 
“За цю справу, — згадував сам Джон, — швидко взявся усякий народ: м’ясники, 
булочники, миловари” . Застосовуючи найпростіші методи випарювання гасу, 
вони виробляли його значно більше від потреб. Ціни на гас почали падати, ре
альна “катастрофа стала загрожувати цій галузі промисловості” .
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Оригінальність Рокфеллера якраз і полягала в тому, що він одним із перших 
побачив вихід зі складної ситуації і першим скористався з її усвідомлення. На 
його думку, потрібно було розширити гасові ринки за рахунок завоювання зо
внішніх; використати для реалізації не лише гас, а й усі побічні продукти нафто
переробки. Головне ж — “внести порядок у справу, яка починала перетворюва
тися в щось хаотичне” . Рокфеллер взяв за мету замінити конкуренцію координа
цією, а в перспективі — монополією.

Першим кроком на шляху до визначеної мети стало об’єднання у 1867 р. чо
тирьох фірм у компанію “Rockfeller, Andrews and Flanger” . А в 1870 p. було ство
рено акціонерне товариство “ Standard Oil Company” , яке зуміло залучити вели
чезні капітали під ідею Рокфеллера.

“На підставі цієї ідеї, ми, — згадував він, — почали скуповувати кращі заводи 
й централізовувати їх адміністрацію в прагненні досягнути цим більшої економії 
та продуктивності” . При цьому Рокфеллер вдало користувався економічними 
реаліями й умінням домовлятися. Він зрозумів, що за однакових витрат на пере
робку нафти й сировину виграє той, хто зуміє мінімізувати транспортні витрати. 
Відтак у 1868 р. він домовляється з кількома залізницями про таємні знижки у 
30—75 % від офіційних тарифів у обмін на значні обсяги перевезень нафтопро
дуктів. В 1872 р. такий договір був укладений вже з трьома дорогами. Згодом 
його визнали незаконним. Проте Рокфеллер вже зібрав урожай, придбавши 22 із 
26 підприємств своїх конкурентів у Клівленді: вони погоджувалися продати свій 
бізнес, усвідомлюючи, що не зможуть покрити збитки, які несли від перевезень 
продукції.

Після “Клівлендської різні” Рокфеллер не зупинився. Він продовжував ску
повувати нафтопереробні заводи поблизу пенсильванських нафтодобувних ра
йонів, у Нью-Йорку, Західній Вірджинії, Балтиморі. Всього він придбав 53 на
фтоперегінних заводи. 32 з них закрив, зберігши лише найбільш ефективні. На 
початок 80-х років XIX ст. “Standard Oil” переганяла 90 % усієї нафти в світі.

Конкурувати з Рокфеллером було практично неможливо, оскільки рівень 
технологій на його підприємствах був значно вищим. На їх удосконалення й за
лучення талановитих виробничників та менеджерів він ніколи не жалів грошей. 
Він одним з перших у великому бізнесі зрозумів значення кредитів і брав у борг 
такі суми, що його партнери не спали вночі від страху. Проте це давало йому 
можливість постійно запроваджувати інновації, удосконалювати бізнес, підви
щувати його прибутковість. Він першим почав виробляти власні барелі по 1 дол., 
аби не купувати їх за 2,5 дол. Однак і це його не втішило: іноді тара була дорожча 
за гас. Тому замість дерев’яних діжок для перевезення нафти першим почав ви
користовувати цистерни, налагодивши їх власне виробництво. Він же профі- 
нансував будівництво першої в країні мережі нафтоперегонів. При цьому усіля- 
ко скорочував витрати й підвищував продаж побічних продуктів виробництва 
гасу. Враховувались усі можливості отримання прибутку.
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Рокфеллер із самого початку жорстко проводив політику інтегрованого мар
кетингу й операцій зі збуту. Щоб гарантувати поставки сировини, він не лише 
забезпечив будівництво цистерн, залізничних вагонів, трубопроводів, а й нала
годив розвідку та видобуток нафти. Особливу увагу Рокфеллер звернув на орга
нізацію продажу. Розоривши незалежних операторів-посередників, він замінив 
їх власними службами доставки й продажу: в спеціально побудованих фургонах 
його службовці доставляли нафту по всій країні.

Відтепер нафта видобувалась, очищувалась, транспортувалась і навіть про
давалась однією компанією. Мрія Рокфеллера здійснилась: вертикальна інте
грація була завершена, “порядок” в галузі був наведений.

У своїх спогадах Джон Рокфеллер пояснює успіх “Standart Oil Company” ви
ключно її розумною політикою: “Вона не зупинялась ні перед якими витратами 
для застосування найкращих і більш зручних методів фабрикації. Вона розшуку
вала найкращих працівників скрізь і платила їм високі оклади. Вона не затрима
лась пожертвувати старими машинами й заводами для придбання і побудови 
нових, поліпшених. Вона прагнула створити збут не лише для свого фабрикату, 
але й для усіляких побічних продуктів, не шкодуючи витрати на їх запроваджен
ня в усіх куточках і кінцях широкого світу. Вона не зупинялась перед мільйонни
ми витратами на пошук способів здешевлення приймання й розподілу гасу в 
трубопроводах, на винахід особливих вагонів, наливних суден і вагонів-цистерн. 
Вона заснувала паливні станції в залізничних центрах усіх округів у країні для 
здешевлення збереження й доставки гасу. Компанія вірила в американський гас 
і витратила величезні суми для досягнення того, щоб американський продукт 
міг конкурувати на світовому ринку з російським та утримувати поле боротьби 
за собою — один проти всіх конкурентів — виробників гасу” . Втіленням віри в 
проголошену Рокфеллером ідею був він сам.

Про методи, якими Рокфеллер досягав централізації, написано багато нега
тивного. І все ж в основі успіху Рокфеллера, переконаний Ч. Морріс, лежав 
“його стиль, сутність якого становили прямолінійність, стриманість і володіння 
фактами” . Саме завдяки цьому він “став видатним комерсантом, безмежно 
впевненим у собі. З самого початку своєї ділової кар’єри, — продовжує Ч. Мор
ріс, — він часто ризикував, проте робив це так спокійно, що той ризик здавався 
цілком звичною справою” .

Часто він справді грав досить грубо, але йому ніколи не метились. Коли він 
купував чергову компанію, то не лише давав справедливу ціну, а й переплачував 
або ж практикував розрахунок акціями своєї компанії, які стрімко зростали в 
ціні. Тим, хто не хотів продавати свій бізнес, Рокфеллер прямо відкривав усі свої 
карти: показував бухгалтерські й фінансові звіти, показники рентабельності й 
прибутковості, ціни, витрати і т. ін. Будь-яка розумна людина розуміла, що ви
тримати конкуренцію з Рокфеллером було неможливо. Зазвичай після цього 
справа завершувалась на його користь.
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Втім проти непокірних Рокфеллер не гребував і брудними методами — зни
жував ціни на локальних ринках конкурента, змушував його працювати у зби
ток, припиняв постачання нафти. Використовувалися розгалужена система 
промислового шпіонажу, методи залякування, шантажу, підкупу. Такі операції 
трималися в таємниці. “Ми досягли небаченого в історії успіху, наше ім’я відоме 
в усьому світі, але нашому іміджеві важко позаздрити, — писав компаньйон Рок
феллера в 1887 р. — Ми уособлюємо все те, що зле, безсердечне, тяжке, жорсто
ке” . Монополію Рокфеллера називали “найвеличнішою, наймудрішою і най
більш нечесною з усіх, які коли-небудь існували” . Проте Рокфеллер, перекона
ний у тому, що рятує нафтопереробку від хаосу й діє в інтересах країни, був не
похитний і зберігав мовчання.

Сумнівні методи, до яких вдавався Рокфеллер, дослідник діяльності титанів 
бізнесу другої половини XIX — початку XX ст. Ч. Морріс списував на традиції 
часу, у який йому довелося жити й працювати. У цілому ж, наголошує Ч. Морріс, 
“Рокфеллеру не потрібно було обманювати, для того щоб отримати лідируючі 
позиції на світовому ринку нафти: він просто краще розумівся в бізнесі, ніж 
будь-хто інший” .

Він завжди зберігав спокій. Ніколи не нервував, ніколи не змінювався на об
личчі, ніколи не підвищував голос — вивести його з себе було неможливо. В умо
вах нафтової кризи 1870-х років він говорив: “На відміну від інших людей ми 
маємо діїїти, а не нервувати” . З таким же спокоєм він зустрів у 1911 р. рішення 
Верховного Суду СІЛА про роздроблення його “Standard Oil” на понад ЗО окре
мих компаній. Повідомлення про це рішення він отримав на полі для гри у 
гольф, відразу ж порадивши своїм партнерам купувати акції його підприємства. 
І цього разу не помилився. Зберігши контроль над кожною з нових компаній, у 
1913 р. Рокфеллер “подорожчав” утричі — до 900 млн доларів. На тлі федераль
ного бюджету СІЛА у 715 млн доларів його багатство просто вражало.

Воно продовжувало зростати й далі. Попри те, що на зміну гасу прийшла 
електрика, Рокфеллер продовжував багатіти на стрімкому зростанні автомобіле
будування, літакобудування, суднобудування, для яких були потрібні бензин, 
солярка, мазут... Під кінець життя Рокфеллер був власником шістнадцяти заліз
ничних і шести сталеливарних компаній, шести пароплавств, дев’яти рієлтер- 
ських фірм, загалом 400 підприємств, дев’яти банків, 90 тис. км трубопроводів, 
150 річкових пароплавів, 50 океанських танкерів, 10 тис. залізничних цистерн. У 
перерахунку на еквівалент 2007 р. його статки становили 318 млрд доларів.

Досягнувши поставленої мети в бізнесі, Рокфеллер у віці 55 років почав від
ходити від управління своєю імперією, а в 1917 р. остаточно передав справи си
нові і присвятив останні роки свого життя сім’ї, здоров’ю та благодійності. Що
правда, й тут він залишився вірним собі.

Рокфеллер зізнався в коханні до своєї майбутньої дружини — Лаури Селестії 
Спелмен іще в школі. Вона відповіла, що спочатку йому потрібно чогось досягти
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в житті, стати заможним. Так що Рокфеллер недаремно говорив, що якби не 
його дружина, то він ніколи б не став багатим. Начитана й захоплена музикою, 
набожна вчителька-пуританка якнайкраще підходила Рокфеллеру. Навіть її 
улюбленим кольором був чорний. Дружина мільярдера ходила у власноруч лата
них сукнях. Коли ж у пориві почуттів Рокфеллер хотів купити дітям по велоси
педу, дружина виступила проти: “Маючи один велосипед на чотирьох, вони на
вчаться ділитися одне з одним” .

Вони разом привчали дітей (чотирьох дочок і одного сина) до праці та скром
ності. Менші доношували одяг старших. За послуги на користь сім’ї отримували 
платню. За запізнення до сніданку їх штрафували. Вони отримували по одному 
шматочку сиру на день, а в неділю їм не дозволяли читати нічого, окрім Біблії. 
Коли Рокфеллер дізнався, що його син Джонні постійно хворіє, то, незважаючи 
на зиму, відправив його у заміський будинок, де вдень хлопчина корчував пень
ки, рубав дрова для пічки, а вночі тремтів від страху й холоду. Кишенькових гро
шей ніхто з дітей ніколи не мав.

Водночас у колі сім’ї й друзів Рокфеллер був добрим, любив жартувати і грати 
на фортепіано. Він учив дітей музиці, плавав разом з ними, бігав на ковзанах. 
Якщо хтось із дітей вночі прокидався, він відразу ж опинявся біля його ліжка. 
Він ніколи не сварився з дружиною, ніжно піклувався про матір.

Поставивши мету дожити до ста років, Рокфеллер фанатично дотримувався 
режиму, дієт, усіх рекомендацій лікарів. І майже досягнув поставленої мети: він 
помер 23 травня 1937 року у віці 97 років.

Рокфеллер вважав ще одним своїм покликанням благодійність. Якось він за
явив, що якби залишив усі зароблені гроші собі, то був би в три рази багатшим. 
Щоденно він отримував до п’ятдесяти тисяч листів із проханнями про допомогу. 
У міру можливості відповідав на них і відправляв чеки. Де б він не з ’являвся, 
жменями роздавав п’яти- й десятицентові монети.

У благодійності Рокфеллер також прагнув до системності. Він шукав той вид 
пожертв, “який викликає тривалу вдячність” . “Вважати доброю справою без
глузду трату грошей, — писав він, — по-моєму, надзвичайно помилково, це влас
тивість людей дуже короткозорих... Гроші, отримані людиною без праці, рідко 
бувають добром і значно частіше — прокляттям для неї” . Тому вважав доцільним 
виявляти благодійність у тих сферах, які б сприяли прогресу людської цивіліза
ції: освіті, медицині, праві, державному управлінні, літературі й мистецтві, релі
гії й моралі.

Паралельно з бізнес-імперією Рокфеллер створив імперію благодійних орга
нізацій. Він постійно жертвував на баптистську церкву. Відкрив духовну семіна
рію для звільнених рабів. На заснування Чиказького університету пожертвував 
35 млн дол. Інститут медичних досліджень Рокфеллера в Нью-Йорку, який став 
частиною університету Рокфеллера, отримав величезні кошти на розробку но
вих ліків. Саме тут була розроблена сироватка для ефективного лікування ме-
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нінгіту. Санітарна комісія Рокфеллера, організувавши масову роздачу взуття на 
півдні СІЛА, знищила таку хворобу, як анкілістомідоз. Рокфеллер — визнаний 
меценат мистецтва. В 1902 р. він заснував Загальну освітню раду, до роботи в 
якій на загальну користь залучив багатих американців, а в 1913 р. створив благо
дійний “Фонд Рокфеллера” . Його фонд профінансував будівництво приміщен
ня Організації Об’єднаних Націй у Нью-Йорку. За своє життя він потратив на 
благодійність понад 500 млн дол. Проте отримувати й віддавати для нього було 
життєвим обов’язком.

Особистість Джона Рокфеллера і до сьогодні оповита таїною легенд і бага
тьох домислів, на спростування яких він просто шкодував час. Його сучасники 
переконували один одного, що Рокфеллер нікому не довіряв, нікому нічого не 
прощав. Легендами обростали чутки про його скупість. Аскетичного вигляду, з 
голим черепом, невеличкими очима, безгубим ротом і величезними вухами, він 
завжди говорив тихим і рівним голосом, не виказуючи ні гніву, ні радощів. Кож
ного дня рівно о 9.15 він приходив до офіса, тихо вітав підлеглих і зникав за две
рима кабінету. Обідав молоком з печивом в один і той самий час. Після цього 
обходив свої володіння, несподівано виникаючи перед столами своїх клерків. Із 
солодкою посмішкою запитував, як іде робота, і людей охоплював жах. Він мав 
напівмістичний характер — його власний секретар стверджував, що ніколи не 
бачив, як Рокфеллер виходить чи заходить до приміщення компанії. Конкурен
ти говорили, що він це робить через димар. Матері лякали Рокфеллером дітей. 
Конкуренти просто ненавиділи його.

Рокфеллер зносив усе це з притаманною йому витримкою й спокоєм, оскіль
ки вірив у божественну місію людини, її призначення. Причому пов’язував його 
насамперед із соціальною значимістю діяльності людини. “Та людина, — писав 
він, — має право розраховувати на найбільший успіх у житті, яка виявила перед 
світом найбільші заслуги. Комерційні підприємства, які обслуговують маси, за
вжди дадуть прибуток; підприємства ж некорисні не мають і не можуть мати 
успіху” .

Рокфеллер свято вірив у своє призначення та його соціальну значущість. 
Звідси й наполегливість, упертість і послідовність, з якими він ішов до своєї ме
ти. Оскільки ж вважав їх не лише власними, захоплював їх баченням своїх парт
нерів по бізнесу. У найтяжчі хвилини він не втрачав віри в себе. І непохитна віра 
Рокфеллера, здавалось, творила дива. Його співробітники згадували, як на одній 
із нарад, на якій мова йшла про невеселі перспективи компанії у зв’язку з тим, 
що електричне освітлення стрімко витісняло гасове, Рокфеллер підняв догори 
руку й урочисто проголосив: “Господь потурбується” . І він потурбувався — роз
почалась Перша світова війна, і всі військові флоти перейшли на нафту.

Із його глибокого переконання у своєму призначенні виникла й та скрупу
льозність, точність у роботі, яку він постійно демонстрував сам і якої вимагав від 
інших (він сам визнавав, що захоплення деталями іноді перетворювалося у при-
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страсть, з якою він сам мав боротися). Від неї — його рішучість і сміливість. “ Я, 
— писав він, — ніколи не був у числі тих, хто, як кажуть, відкладав справи до 
суботнього вечора” .

Рокфеллер був глибоко переконаним у тому, що найбільшої поваги заслуго
вують ті підприємці, які, “пишаючись своєю працею, бажають втілити в життя 
плани, до яких відчувають довіру, або врешті-решт, що іще важливіше, відчува
ють у собі здібності розвинути й поставити на ноги справу для своїх співробіт
ників і соратників” . У цьому Рокфеллер вбачав один із головних обов’язків під
приємців перед суспільством.

Рокфеллер прагнув створити таку корпоративну культуру компанії, якою б 
вона відрізнялась від інших і яка б згуртувала співробітників. Його вважали хо
рошим господарем — зарплату він платив вищу за будь-кого, призначав хороші 
пенсії, видавав лікарняні. Для підлеглих він завжди знаходив добрі слова. Ком
панія не знала значних страйків. Традиційними були щоденні корпоративні сні
данки менеджерів компанії.

Удосконалення власної організаційної структури Рокфеллер вважав першо
черговим “гігантським завданням” . Він був переконаним у тому, що “для досяг
нення успіху в будь-якій справі потрібно обирати її керівниками найбільш сер
йозних і розумних, отже, обдарованих людей” .

“Ми самі виховували собі помічників, тренуючи багатьох із юних літ, — гово
рив Рокфеллер, — ми прагнули прив’язати їх до себе, відкриваючи їм широке 
поле діяльності; ми давали можливість придбання паїв, причому товариство са
ме йшло їм у цьому на допомогу. Не лише тут, в Америці, ні! В усіх частинах світу 
нашим людям давалась можливість досягнення вищого рівня службової ієрархії. 
Сини попередніх пайовиків з особливим бажанням запрошувались до участі в 
нарадах правління, до відповідальних функцій в управлінні та ін. Я можу сказати 
з гордістю: “Компанія “Біапсіаіі;” з моменту свого виникнення була щасливою 
комбінацією ділових людей” .

На закиди в залякуванні співробітників компанії Рокфеллер цілком справед
ливо відповідав запитанням: “ ...Чи можливо було б, запитую я, створити підпри
ємство, здатне на довге життя? Чи можна було б таких людей ставити на відпо
відальні, важливі посади на підприємстві й залишати їх там десятки років? А 
далі запитаю, чи можна було б із людей — жертв такого жорстокого насилля — 
створити організацію, яка працює десятки років у суворій гармонії взаємовідно
син як тісно згуртоване ціле?”

Рокфеллер писав, що ніякої особливої таємниці успіху компанії не було: 
“Ним вона зобов’язана не окремій особистості, а спільній роботі всіх своїх тала
новитих співробітників” .

У своїх спогадах він згадує випадок, коли на посаду директора судноплавних 
сполучень призначили людину, яка ніколи в житті ще виходила в море. “Але, — 
обґрунтовував це рішення Рокфеллер, — мізки у нього в належному місці, він
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чесний, підприємливий, винахідливий і економний. Він володіє здатністю 
швидко оволодівати предметом, навіть якщо цей предмет важкий і йому цілком 
не знайомий” . І справді, він забезпечив успішну реалізацію програми створення 
танкерного флоту компанії. Цей випадок, на думку Рокфеллера, став перекон
ливим аргументом на користь його висновку: “Я зобов’язаний своєю удачею ви
бору ділових, розумних і цілком надійних помічників, здатних прийняти від ме
не в повному обсязі відповідальність за керівництво справою” .

На думку І. Добротворського, Рокфеллер понад сто років тому став творцем 
сучасної управлінської організації. Він не піддався спокусі мікроуправління і 
“не прагнув управляти своєю імперією одноосібно, розраховуючи на власне его, 
індивідуальність чи культивуючи страх” . Рокфеллер управляв нею за допомогою 
комітетів: виробничий комітет керував виробництвом, закупівельний — при
дбаннями. Рокфеллер не втручався у рішення, прийняті експертами. Навіть на 
засіданні виконавчого комітету, де його слово було вирішальним, він сидів не на 
чолі стола, а посередині. “Створивши імперію неосяжної складності, — пише 
його біограф Р. Черноу, — Рокфеллер був достатньо розумним для того, щоб роз
чинити свою особистість в організації” . Невипадково його часом називають 
“новим підвидом економічної людини — менеджером на окладі” . Очевидно, і 
сам Рокфеллер мав право сказати: “Standard Oil” стала “родоначальником цілої 
системи економічної адміністрації. Вона революціонізувала методи ведення біз
несу в усьому світі” .

Звертаючись у своїх роздумах про пройдений життєвий шлях до молодих під
приємців, Рокфеллер писав: “Залишайтесь вірними широким шляхам, які все
ляють довіру, і старанно стежте, чи можна по них пройти прямо. Ні на хвилину 
не захоплюйтесь тимчасовими чи швидко зростаючими баришами. Не витра
чайте часу на дрібниці, вони ведуть лише до дрібних перемог, життя не може 
перетворюватися у вічний тріумф. Перш ніж взятися за справу, переконайтесь, 
чи витримаєте ви до переможного результату. Дивіться завжди вперед...

Вивчайте ґрунтовно все, що стосується ваших справ, зміцнюйте свою пози
цію так, щоб бути спроможним перенести невдачі — вам доведеться коли-не
будь рахуватися й з ними! Стежте за собою, чи не фантазуєте ви в питанні про 
стан справ. Ті, хто розпочинає справу просто з намірами розбагатіти, ніколи ні
чого не досягнуть... Найбільші промислові фірми не раз давали нам яскраві до
кази того, що не може бути й мови про тривалий успіх, якщо немає чесного спо
собу дій, який єдиний вселяє довіру в дільця. Ось ця довіра і є капітал, який ці
нується повсюди і до набуття якого потрібно прагнути. Розумним, точним і ста
ранним виконанням щоденної роботи, веденням справи суворо в межах законів 
торгівлі, ...з головою, завжди світлою, ви скоро досягнете успіху...

Мені здається зайвою вказівка читачеві моїх записок на обережність у захо
пленні дрібним успіхом, а з іншого боку — необхідність мужності в разі невдач” .
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Вочевидь, що це далеко не повний перелік умов досягнення успіху, зокрема і 
Рокфеллера. До усвідомлення деяких з них він сам прийшов під кінець життя. 
Відповідно, тим, хто лише розпочинає шлях до лідерства, тим більше важливо 
знати й керуватися ними.

Пит ання для обговорення
1. Джон Рокфеллер: талановитий менеджер чи лідер?
2. Якщо Джон Рокфеллер — лідер, то чи не заважали йому виконувати лідер

ські функції рефлексії менеджера?
3. У чому полягала своєрідність побудованої Джоном Рокфеллером управ

лінської моделі?
4. Який стиль лідерства був домінантним у діяльності Джона Рокфеллера?
5. Які лідерські функції Джон Рокфеллер вважав другорядними? Які з них він 

відмовлявся виконувати?
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(нар. 1946)

Дональд ТРАМП

Один із найвпливовіш их б ізн е с -м а г н а т ів  А м е
ри ки , р іє л тер -м іл іар д ер , найуспіш ніш ий заб у д о в
ник Н ь ю -Й о р к а  т а  А т л а н т и к - С іт і .  А в т о р  б а г а 
т ь о х  б естсел ер ів , т а л а н о в и т и й  ш оумен, ведучий  
популярного в  СШ А  р е а л іт і- ш о у  “К а н д и д а т

Народився Дональд Трамп у Нью-Йорку 14 червня 1946 р. Своїми коренями 
родина сягає Німеччини. Дідусь Трампа належав до тієї когорти сміливців, хто в 
кінці XIX ст. залишив стару Європу і намагався зайнятися бізнесом у невідомих 
йому землях: був цирульником, тримав готель у Сієтлі і навіть “Арктичний рес
торан” на Алясці. Коли батьку Дональда — Фреду виповнилось усього одинад
цять років, дід помер. Власне, на Фреда звалились обов’язки годувальника ро
дини, оскільки крім матері в сім’ї було ще два молодших брати.

Фред був завзятим, а тому брався до будь-якої роботи, яка б давала можли
вість заробити грошей на харчування та утримання родини — він підмітав вули
ці, чистив чоботи. У п’ятнадцять років уперше побудував гараж своєму сусіду. 
Фізична робота дала йому не лише заробіток, але й підштовхнула до прекрасної 
думки про можливість подальшого розвитку власного бізнесу. У 20-х роках XX ст. 
гігантськими темпами почав розвиватися автомобільний бізнес, власники авто
мобілів замовляли будівництво гаражів, що могло принести значні прибутки. 
Фред Дональд, зацікавившись будівництвом, вступив на вечірні курси і згодом 
зрозумів, що будівництво може стати чудовою нішею для отримання прибутку. 
Спочатку він зайнявся будівництвом та збірними конструкціями гаражів, а зго
дом серйозними проектами з нерухомістю. Наполеглива праця принесла Фреду 
не просто добробут, а збагачення. Відтак Дональду пощастило: він народився в 
сім’ї мільйонера. Та батько не грав з Дональдом в настільні ігри, не водив до пар-
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ку кататися на каруселях, а змалечку брав із собою на будівельні майданчики, 
засідання та ділові зустрічі. А тому вже підлітком хлопець прекрасно розбирався 
у багатьох тонкощах будівельної справи.

У школі Дональд не був прикладом зразковості, оскільки мав непосидючий 
норов. 13-річного хлопця батьки відправляють у Нью-Йоркську військову ака
демію, щоб спрямувати бурхливу енергію й агресію в потрібне русло. Пізніше він 
буде згадувати, що саме жорстке середовище привело його до тями і, по суті, на
вчило виживати серед конкурентів. Академію він закінчив військовим старши
ною. Дональд вступає до Фордхеймського, пізніше до Пенсильванського уні
верситету. ї хоча навчався у Вортонській школі бізнесу, не дуже мріяв про під
приємництво, його приваблювала кар’єра в кіно. Дослідників одіозної особис
тості Дональда Трампа дивує, що в студентські роки він аж ніяк не виявляв себе: 
не пив, не курив, не відзначався якимись любовними походеньками, навіть рід
ко відвідував студентські заходи. Відмовляючи його від кар’єри в кіно, друзі ра
дили влаштуватися на роботу на фірму батька. Знаючи будівельний бізнес, як-то 
кажуть, “з пелюшок” , саме так він і зробив, отримавши у 1968 р. диплом бака
лавра.

Одним із перших проектів батька, у якому брав участь Дональд Трамп, був 
“Swifton Village” . Це величезний комплекс на 1200 квартир у штаті Огайо. Він 
увійшов в історію бізнесу тим, що держава профінансувала роботу компанії 
Фреда Трампа. Витративши 6 млн доларів на роботи, компанія змогла продати 
його за 12, заробивши тим самим 6 мільйонів з проекту. Трампи любили брати 
участь у соціально значущих проектах СІЛА, бо це ще й гарно скуповувалось. 
Дональд багато чому навчився у батька, а саме: налагоджувати зв’язки, домовля
тися, знаходити взаєморозуміння з місцевими керманичами, переконувати, мо
тивувати людей.

Працюючи у батьківській фірмі, він заробив особистий капітал, переселився 
на Манхеттен і почав підшукувати серйозний проект для вкладення грошей. По
ряд із Центральним залізничним вокзалом у Середньому Манхеттені йому під
вернувся старий готель “Commode” . Батько не радив купляти в цьому районі 
нерухомість, говорив, що це все одно, що “придбання квитка на Титанік” . Фред 
Трамп намагався працювати з проектами, розрахованими не на найбагатші вер
стви населення. Це давало свої переваги — допомога з боку керівництва міста, 
зниження податків, але Дональд відчував, що згодом ситуація зміниться. Його 
переконання в тому, що обов’язково знайдуться бажаючі ошляхетнити квартал, 
надавали впевненості та спрямовували до рішучих дій. А тому в 1974 р. Дональд 
Трамп бере участь у тендері та виграє його у залізничної компанії. Справа завер
шилась підписанням договору про купівлю готелю “Commode” . Готель був у за
недбаному стані і функціонувати не міг. Дональд Трамп працював на будівельно
му майданчику по 14 годин, страждав хронічним недосипанням, звільнив масу 
людей, але все-таки проект був здійснений, і все ще й тому, що Дональд взяв
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зобов’язання відновити заклад. При цьому йому вдалося переконати місцеву 
владу в наданні йому феноменально вигідних умов — зниженні податків у на
ступні 40 років. Взявши у партнери компанію “Hyatt Group Corporation” , яка 
шукала місце для готелю у Нью-Йорку, Трамп зібрав 80 млн доларів інвестицій. 
Він перебудував приміщення, перетворивши його у справжній палац. Тепер на 
місці старого возвеличувався “Grand Hyatt Hotel” однієї з найбільших в СІНА 
мережі “Hyatt” . Частка прибутку Дональда Трампа у функціонуванні закладу 
становила 50 %.

Готель “Commode” поклав початок грандіозним проектам, які зробили До
нальда Трампа найбільшим забудовником Нью-Йорка. Будівництво башти на 
5-й авеню — 68-поверхового хмарочоса Trump Tower (Башта Трампа) — прине
сло йому світову славу. Це був непростий проект. На всіх етапах будівництва ви
никали ускладнення. Але Дональд Трамп проявив наполегливість і терпіння, 
відтак його намагання увінчались успіхом.

Дональд вибрав місце для будівництва з певних причин. Він вирішив, що 
хмарочос має розташовуватись навпроти магазину “Tiffany” ; по-перше, ці мага
зини завжди розташовані в найкращих районах міста, а по-друге, поряд з цими 
магазинами будуть проходити забезпечені люди. Він розумів, що справжні гроші 
можна заробити саме на багатих людях, які не звикли економити. Нове примі
щення відкрилось у Нью-Йорку в 1983 р. і стало одним із найкрасивіших, сим
волом розкоші. Тут розташовується торговельний центр, шестиповерховий атрі
ум, б’є сорокаметровий фонтан — і найзнаменитіші люди, як-то Стівен Спілберг 
чи король Саудівської Аравії, купували та орендували тут житло. Трамп викорис
тав цікавий маркетинговий хід, надавши приміщенню своє ім’я, і хоча багато хто 
критикував за це, натякаючи на пам’ятник собі, сьогодні серед бізнесменів є не
мало охочих приєднатися до цього символічного бренда успіху. Офіс Трампа і 
його триповерхові апартаменти також розміщені в цьому шикарному приміщен
ні, а сам господар без особливої нагоди майже не залишає ці стіни.

Ще в 70-ті роки він вирахував, що 40 % прибутку готелів “Hilton” забезпечу
ються участю в ігровому бізнесі. Дональд вклав гроші в казино в Нью-Джерсі. 
Потім почав будувати готелі з казино. В 1982 р. він купив у “Holliday Inns” готель 
з казино, який будували спільно і, як зазвичай, дав комплексу своє ім’я — “Trump 
Plaza Hotel & Casino” . А в кінці 1980-х років Дональд Трамп придбав найбільше 
у світі казино “Тадж-Махал” , яке на той час було ще не добудоване. Казино зі
грали в долі Трампа ключову роль, оскільки саме вони були основним джерелом 
погашення кредиту в скрутні часи, які переживав його бізнес у 90-ті роки.

У 1990-ті роки імперія Трампа почала руйнуватися. Через падіння цін на не
рухомість він втратив третину свого статку. До того ж успіхи осліпили його. На 
весь свій бізнес він брав кредити в банках. Ставши власником ряду казино в Ат- 
лантик-Сіті, кількох гольф-клубів, футбольної команди, прибуткових будівель
них проектів, авіакомпанії, марки горілки, бакалійних товарів і т. ін., він став
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боржником кредиту в 9,2 млрд доларів. Дональд Трамп обурив інвесторів, коли в 
1988 р. використав 26 млн доларів, які надала йому компанія, погасивши осо
бисту позику для “Donald Lufrin & Jenrette” . Преса писала про те, що успіх від
вернувся від нього, до того ж почалися проблеми у сімейному житті, розлучення 
з першою дружиною, судова тяганина. Пізніше він скаже: “Я зустрів на вулиці 
безпритульного і раптом зрозумів, що на 9,2 млрд доларів він багатший за мене. 
Багато моїх друзів збанкрутували, про них ніхто і ніколи більше не чув” .

Трамп міг втратити все. Однак йому вдалося домовитися з банками про ре
структуризацію боргу, внести у вартість кредиту вартість своєї нерухомості з ве
личезним хмарочосом у центрі Нью-Йорка.

Дональду вдалося уникнути краху. З другої половини 90-х років Трамп знову 
серед переможців. Башти Трампа з ’являються в Чикаго, Торонто, Гонолулу. У 
2001 р. Дональдом Трампом був реалізований сміливий проект — будівництво 
хмарочоса в 72 поверхи “Trump World Touer” , навпроти приміщення ООН. До
нальда Трампа не зупинило навіть те, що Кофі Аннан був проти цього.

За оцінками журналу “Forbes” , у 2011 р. статки Трампа становили 2,7 млрд 
доларів. У списку найпопулярніших людей, складеному “Gallap Organization” , 
98 % американців визнали його найвідомішим бізнесменом, назвавши Дональда 
навіть перед іменами таких титанів, як Стів Джобс і Білл Гейтс, Воррен Баффет і 
Тед Тернер. Трамп — власник “Trump Tower” , “40 Wall Street” та “General Motors” , 
підприємства, яке придбав у 1988 р. разом зі страховою компанією “Conseco” . 
Крім того, Дональд Трамп — офіційний власник конкурсів краси “Міс США” та 
“Міс Всесвіт” , дуже прибуткових заходів, за якими спостерігають 2,5 млрд лю
дей у більш як 90 країн світу. Майже 700 іноземних телеканалів світу купують 
право на трансляцію конкурсу. Якщо врахувати, що красунь побачило 150 млн 
користувачів мережі Інтернет, можна уявити, скільки прибутків принесла лише 
реклама заходу. У Дональда немає працівників, які займаються зв’язками з гро
мадськістю, він завжди покладається на свого старого помічника Норму Фоєде- 
рера. На питання більшості журналістів, він відповідає особисто, завоювавши 
собі славу найбільш “доступного” бізнесмена у світі. Його передача — реаліті- 
шоу “Кандидат” , яка з ’явилася на екранах у 2004 р., мала найбільший рейтинг.

В особистому житті Дональд Трамп тричі одружений. За словами Трампа, 
“жінкам було нелегко, оскільки їм завжди доводилося змагатися з тим, що я лю
блю. А я справді люблю те, що роблю” . Бізнес у нього завжди був на першому 
місці, і всі мали з цим миритися.

Основне заняття Трампа — робота. Працював він сім днів на тиждень. Його 
день починався о п’ятій годині ранку вже в офісі. Спав він усього близько 4 го
дин на добу, не любив відпусток: “Не беріть відпусток. Навіщо вони Вам? Якщо 
робота не приносить задоволення, ви працюєте не там, де потрібно” . Характе
ризуючи своє ставлення до роботи, Дональд Трамп зазначає: “Хтось малює пре-
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красні картини, хтось пише чудові вірші. А я люблю укладати угоди, і чим біль
ші, тим краще. У цьому мій кайф” .

Трамп володіє компаніями штатом у 22 тис. осіб. Бути його підлеглим нелег
ко, він не лише одноосібний власник, але й єдиний службовець. Виробничі ви
конавці вважають: якби Трамп відійшов від управління, акції його компанії ви
росли б на ЗО %. Але Трамп завжди обирає “зустрічний вітер” . Його співробітни
ки, які працювали і працюють з ним, відгукуються про нього як про лояльного, 
але не особливо щедрого боса. Трамп іронічний та честолюбний. Він цілеспря
мований трудоголік, постійно перебуває у пошуку, тому навряд чи варто його 
звинувачувати в тому, що він у черговий раз збирається потрясти Америку. Він 
доводить, що може обійтись без порад. Сьогодні, незважаючи на свій вік і значні 
статки, Дональд Трамп не полишає мрії реалізувати грандіозний проект, який 
буде існувати віками...

Він — автор бестселерів, які перекладаються на різні мови і розходяться міль
йонними тиражами: “Думай, как чемпион. Откровения магната о жизни и 
бизнесе” ,“Почему мы хотим, чтоб вы были богаты?” , “Дар Мидаса” , “Самый 
лучший совет по работе с недвижимостью” , “Никогда не сдавайся! Как самые 
большие трудности обернулись для меня” , “Искусство заключать сделки” , 
“Мысли по-крупному и не тормози” , “Лидерство. Золотые правила” та ін. В усіх 
книжках він розкриває власний досвід досягнення успіху і ділиться тими секре
тами, що супроводжували його підйоми й падіння, аналізує їх, дає можливість 
зрозуміти складний, багатогранний світ бізнесу, а ще ділиться своєю філософією 
життя: “Я не обманююсь на свій рахунок. Життя — штука швидкоплинна, воно 
проходить, і ніякий успіх не змінить цей факт. Якщо вже на те пішло, успіх ро
бить його ще швидкоплиннішим. Все може змінитися, причому раптово, без по
передження... Для мене гроші ніколи не були головним стимулом, хіба що при 
підрахунку досягнень. Що приносить мені справжнє задоволення, так це сам 
процес гри. Якби мене запитали, які саме угоди дозволили мені стати тим, ким я 
насправді став, я б не дав точної відповіді. За винятком того, що я прекрасно 
провів час, працюючи над ними” .

На думку Дональда Трампа, сьогодні дуже багато тих, хто, дивлячись на 
успішних людей, бачить лише кінцевий результат. Вони зовсім не звертають ува
гу на ту величезну роботу, якої потребує досягнення будь-яких вершин. Він ка
же: “Звісно, вони везунчики! їм пощастило, що у них вистачило розуму засукати 
рукава і трудитись, не покладаючи рук” .

На думку Трампа, ідея легкого багатства охопила всю Америку з 1990-х років. 
Це було наслідком роздутого міхура високих технологій і біржового ринку, що 
ріс, як на дріжджах: “Люди, яким було ледве за двадцять, кидали роботу, засно
вували інтернет-компанії і ставали мільйонерами, а то й мільярдерами за кілька 
місяців. Стара ідея, що для досягнення успіху треба довго і наполегливо працю
вати, була замінена загальною вимогою: “Хочу все — і зараз же” . Шквал історій
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про легкий успіх підігрівався засобами масової інформації. Всі чомусь були впев
нені, що досягти успіху легко. У реальності — будь який успіх такого роду — рід
кість, він випадає на долю небагатьох. Людям, які все життя наполегливо пра
цювали, стало здаватися, що вони прововтузились на узбіччі. Вони раптом ви
рішили, що їм хтось щось винен. У реальному житті так не буває. Ніхто і ніколи 
не дасть гарантій, що ви станете багатим і успішним. Ніхто нічого вам не винен. 
Необхідно спуститись на землю і зрозуміти, що вам самому треба вибудовувати 
шлях до успіху: працею і старанністю. Іншого шляху не існує” .

На наш погляд, цікаво поглянути на стиль лідерства, яким Дональд Трамп 
ділиться у своїх численних книжках. З погляду мільярдера, успіх компанії зале
жить насамперед від умілого керівництва: “Дуже важлива ваша власна одержи
мість справою. Якщо те, що ви робите, не надихає вас, чи варто очікувати енту
зіазму від інших людей? Я завжди тримаю двері відчиненими, і мої співробітни
ки знають, що я на місці й доступний для спілкування. Ми не влаштовуємо до
вгих посиденьок, але те, що треба зробити, робиться, причому швидко. Пам’я
тайте, що ваша організація дійсно ваша. Це може видатися банальним, але все 
насправді залежить від вас. Ви визначаєте стратегію, а отже, відповідаєте й за 
отримані результати” .

Одним із ключових принципів, яким Трамп керується, беручи людей на ро
боту, є принцип позитивного мислення кандидатів: “Не беріть на роботу людей 
з негативним ставленням до всього. Якщо людина жаліється на попередню ро
боту, на роботодавця, на колишніх колег..., це ознака негативізму. Я намагаюсь 
брати на роботу чесних і лояльних людей. Мені подобається, коли людина гово
рить відкрито про себе. Я уникаю людей із завищеною самооцінкою. Впевне
ність у собі — це одне, претензійність — зовсім інше... Шукайте людей, які люб
лять працювати від душі, які бажають вчитися новому, лояльних і тих, хто лю
бить долати перешкоди” .

Коли кандидати майже не мають досвіду, якось не так виглядають, Трамп 
звертає увагу на те, чи є у них справжній драйв, чи готові вони трудитись, не по- 
кладаючи рук, чи подобається їм робота. Ставлення людини до справи багато що 
визначає, на думку мільярдера. Він зазначає, що звик мати справу з розумними 
людьми.

Після того, як вдалося зібрати хорошу команду, нею треба керувати. Дональд 
вважає, що одна із ключових якостей хорошого лідера — вміння делегувати по
вноваження: “Якщо ви переймаєтесь тим, щоб вас любили, — справа погана. 
Любов не обов’язкова. Набагато важливіше, щоб вони вас поважали і навіть бо
ялись. А щоб підлеглі поважали вас, перш за все треба вміти контролювати їх” .

Без створення атмосфери поваги і лояльності в компанії запанує атмосфера 
постійної боротьби. Завдання лідера — зробити так, щоб працівники відчували 
себе частиною компанії, щоб вони відчували спільну зацікавленість у спільній 
справі: “Найважливіше, щоб нд робочому місці панував командний дух, щоб ко-

312



Дональд Трамп

жен працівник сприяв успіху колеги і компанії в цілому. Група солістів, де кожен 
прагне до вершин особистої слави, нічого не доб’ється. Деякі з моїх співробіт
ників працюють зі мною десятиліттями. Ми всі працюємо заради спільного ус
піху” .

Ton-менеджмент “Trump Organization” ставиться до працівників настільки 
лояльно, настільки ті лояльно ставляться до компанії. Саме цим пояснюється 
утримання в команді порядних, талановитих людей, хороших професіоналів: 
“Одна із якостей, які я намагаюся виховати в своїх співробітниках, — турбота 
про організацію в цілому. В очах кожного працівника компанія має посідати 
перше і тільки перше місце” .

Дональд Трамп вміє висувати високі вимоги до себе й до інших: “Не можна 
недооцінювати людей. Дайте їм шанс. Станьте каталізатором їхнього успіху! І 
тоді виграє кожен. Пам’ятайте, ми живемо не в ідеальному світі... Створюйте 
атмосферу, де порядні люди отримують винагороду за добре виконану справу і за 
лояльність у ставленні до компанії. Будьте вимогливі — і люди покажуть, на що 
вони здатні. Завжди намагайтесь дати тим, хто цього заслуговує, ще один шанс” .

Безперечно, важливими і корисними для будь-кого — чи того, хто починає 
свій трудовий шлях, чи того, хто вже роками щоденно долає обрану життєву до
рогу, — будуть світоглядні уроки мільярдера-практика Дональда Трампа.

Ключові моменти цих уроків Дональд Трамп викладає так: “Батько не дав 
мені великих грошей, але він дав мені хорошу освіту і просту формулу успіху: 
роби т е ,  що любиш... Знайдіть щось більш високе, ніж просто жадібність, прита
манна людям, яких нічого не турбує, крім грошей... У свого батька я навчився 
тому, що робота може зробити людину щасливою” , — пише Дональд Трамп. 
Його побажання для всіх — знайти роботу, яка б приносила задоволення. Коли 
людина знайде гідне заняття і буде віддаватись цьому заняттю з  усією п р и стр ас
т ю  душі й серця, вона стане внутрішньо сильною, зможе вистояти у будь-яких 
випробуваннях: “Стів Джобс, засновник компаній “Apple” та “Ріхаг” , — при
страсний фанатик комп’ютерних технологій. Він не найкращий із комп’ютерних 
дизайнерів, але він найпристрасніший. Саме пристрасть зробила Джобса одним 
із найбільш яскравих новаторів усього покоління” . Трамп переконаний, що лю
дина зможе досягти успіху лише за умови, що буде любити те, що вона робить: 
“Робота — нелегке заняття. Але якщо кожного дня ви будете намагатися досягти 
у своїй справі результату, яким можна буде пишатися, якщо ви будете ставати 
більш умілим і знаючим професіоналом, рано чи пізно ви станете майстром 
своєї справи, і вас обов’язково помітять” .

Після того, як ви визначилися з тим, чим би вам хотілося займатись у житті, 
починайте д іяти . Щоб мрії стали реальністю, потрібна мужність. Якщо цілі ви
значені, шукайте можливості для їх досягнення: “Я почав купувати і продавати 
нерухомість, ще будучи студентом, навчаючись у фінансовому коледжі Вортона.
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Потрібно одразу ж входити в улюблену справу на будь-якому доступному вам 
рівні... Завжди дотримуйтесь обіцянок, даних собі. А зробити це можна, якщо 
заведете звичку діяти і просуватись до мети” .

Наступним ключем до успіху, на переконання Трампа, є вміння п р о т и с т о я т и  
н ати ск у . “Я давно зрозумів, що найголовніше — фокусувати свою увагу не на 
проблемі, а на її вирішенні... Чим більше я сконцентрований на роботі, яку лю
блю, тим меншою мірою я відчуваю стрес... У спорті за короткий період стає 
зрозуміло, зламається спортсмен під натиском чи, навпаки, натиск допоможе 
йому розкритися у всій красі. Але у світі бізнесу може знадобитися років 10—15, 
щоб зрозуміти, чи вистачає у тебе витримки”.

Трамп впевнений, що найбільший успіх приходить тоді, коли люди дослуха
ються до свого шостого чуття. Він користується усіма інструментами аналізу і 
досліджує всі факти, перш ніж прийняти виважене рішення. Але він настільки 
звик користуватися інтуїцією, що не робить кроків доти, доки інстинкти не ска
жуть йому те, що й логіка. Мільярдер пропонує р о зв и в ат и  інтуїц ію  і завжди до
слухатися до свого внутрішнього голосу.

Для того, щоб досягти успіху, Дональд Трамп радить озброїтися “формулою  
знань Він пропонує вивчати історії успіхів і невдач у сфері того бізнесу, який ви 
обрали. На його думку бувають хороші часи і погані, навряд чи комусь вдасться 
взагалі уникнути помилок. Для розумних людей помилки завжди бувають урока
ми, які вже вдруге не повторюються. Але якщо вдасться зробити висновки з по
милок інших — це найкращий спосіб навчання.

Для досягнення поставлених цілей потрібні енергія та ентузіазм. Дональд ра
дить м и сли ти  глобально, але б у ти  р е ал іс там и . Іти вперед, ніколи не здаватися, 
але розуміти, що тобі під силу, а що ні. Перешкоди, як правило, постійно вини
кають на шляху будь-якої людини, але варто сприймати їх як виклик, а не як 
перепону. Тоді людині вдасться віднайти в собі сили їх подолати. Якщо постійно 
опускати руки, ніколи не можна досягти процвітання: зд а в а т и с я , ні з а  яких
у м о в!”

Постійно к и д а т и  виклик самом у собі, — ще один інгредієнт рецепту успіху від 
Дональда. Читачі журналу “Business Week” визнали Трампа “найбільш бойови- 
тим із бізнес-лідерів” . Він постійно виходить із зони власного комфорту, отри
муючи від цього задоволення: “Мене якось запитали: чому я ніяк не вдоволь
нюсь тим, що вже досяг у житті? Дуже просто — я не можу. Якби я вдовольнився, 
то не був би Дональдом Трампом. Мені подобається іти в авангарді всіх почи
нань — не через гроші, а лише через радість участі. Від цього я не відмовлюсь 
ніколи. Якщо ви зупинитесь, то життя просто пройде повз вас” .

На глибоке переконання Дональда Трампа, одним більше щастить з наро
дження, ніж іншим. У когось є багаті батьки, вони дають можливість отримати 
чудову освіту, солідні зв’язки, які відкривають переваги перед іншими. Але біль
шість найуспішніших людей, які зустрічалися на його шляху, з а в з я т о  працювали,
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створюючи своє везіння, свій успіх. “Одного разу я пішов на вечерю з банкірами. 
Я ненавиджу вечеряти з банкірами. Я пішов туди тільки тому, що це моя робота. 
Так, це була занадто тяжка робота, але я працював на повну, і мені пощастило. 
Тому сьогодні я там, де я є. Ви можете створити свій успіх — працею і розумом” ,
— впевнений Трамп. Чим би ви не займалися, не достатньо плисти за течією. 
Для того, щоб зберігати здатність до руху, потрібна постійна робота над собою. 
Дональд Трамп закликає пам’ятати: “Чим більше я працюю, тим більше мені 
щастить” .

Питання для обговорення
1. Які уроки виніс юний Трамп із життєвого досвіду рідного батька? Чи ско

ристався він його порадами?
2. Як улюблена справа впливає на можливість самореалізації? Чи є життєвий 

шлях Дональда Трампа підтвердженням самореалізації особистості через улю
блену справу?

3. Які риси допомогли Дональду Трампу свого часу уникнути повного бан
крутства?

4. Як стиль позитивного мислення впливає при прийомі на роботу на рішен
ня рекрутів компаній? Якими характеристиками, на думку Дональда Трампа, 
має володіти сучасний фахівець, щоб бути конкурентоспроможним на ринку 
праці?

5. Дональд Трамп — трудоголік. Чи можна оцінити однозначно, добре це чи 
погано? Чи може лідер віднайти якийсь інший шлях до успіху? Чи готові ви пра
цювати так, як Дональд — 14 годин на добу? Заповніть пропущену тезу у пере
конанні Дональда Трампа: “Чим більше..., тим більше мені щастить” .
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Генрі ФОРД

Генрі Форд 
(1863— 1947)

А м ериканський к о н с т р у к т о р  і винахідник, про
мисловець, один із засн овн и ків  а вт о м о б іл ь н о ї про
м и с л о в о с т і СШ А. О сновополож ник с и с т е м и  о р га
н ізац ії п оточ н о -м асово го  ви р о б н и ц тва , що д ає  
зм огу  гранично п ід ви щ и ти  п р о д у к т и в н іс т ь  праці. 
А в т о р  книг “М оє ж и т т я ,  м о ї  досягнення”  т а  
“Сьогодні і з а в т р а ” .

Все життя Генрі Форда — американського короля автомобільної промисло
вості — було вкрай насичене цікавими подіями, невтомною роботою і творчим 
пошуком. У цьому талановитому конструкторі й бізнесмені вдало поєдналися 
риси винахідника, організатора виробництва і підприємця.

Генрі народився ЗО липня 1863 року недалеко від Дірборна, штат Мічиган. 
Він був старшим сином у великій родині Вільяма і Мері Форд, фермерів серед
нього достатку. Будучи ще дитиною, Генрі весь час намагався щось майструвати, 
мати стверджувала, що її син — природжений технік. У дитинстві у нього була 
своя майстерня зі всілякими частинами якихось металевих конструкцій замість 
інструментів. Одного разу поблизу Детройта 12-річний хлопчик побачив локо
мобіль. Це справило на нього незабутнє враження. Другою важливою подією 
став подарований йому в тому ж році годинник. Фермерська справа Форда ніко
ли не цікавила, а батько не дуже поділяв захоплення сина. Коли 16-річний Генрі 
закінчив школу і пішов учнем у детройтську механічну майстерню, батьки вва
жали його майже пропащим. Але юнак навчався із задоволенням і всі необхідні 
для машиніста знання засвоїв задовго до закінчення трирічного терміну учнів
ства.

З 1879 р. Форд став працювати експертом зі збирання та ремонту парових 
двигунів у компанії “У ^ т ^ а ш ” . Форд мріяв створити рухомий візок з паро-
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вим двигуном для транспортування людей і вантажів. Проте змушений був ви
знати безперспективність застосування пари для руху по ґрунтових шляхах.

Іншим захопленням Генрі стали газові двигуни внутрішнього згорання. Форд 
ознайомився з принципами їх дії в 1885 р., проте, як згодом писав він, на той час 
не було “жодної людини, яка б вважала, що двигун внутрішнього згорання може 
мати подальше поширення. Всі розумні люди неспростовно доводили, що подіб
ний двигун не може конкурувати з паровою машиною” .

Форда це не зупинило. Він відразу ж почав експериментувати над удоскона
ленням перспективних, на його погляд, двигунів. Не все йшло так, як хотілося 
інженерові: довелося відмовитися від використання двигуна на велосипеді. Над
звичайних зусиль коштувала відмова від звичайного одноциліндрового двигуна. 
У 1890 р. у своїй моделі Форд почав застосовувати два циліндри. На той час він 
змушений був повернутися до батьківської ферми. Батько запропонував йому 40 
акрів лісу за умови, що він облишить машини. Форд влаштував лісопилку, збуду
вав ошатний будиночок, а поруч — майстерню, в якій проводив увесь вільний 
час над дослідженням газових машин. Втім у нього знайшовся час, щоб одружи
тися на Кларі Джейм Брайант, дочці фермера. Через чотири роки у них народив
ся син Едзель. Дружина була розумною, спокійною. Форд, який віддавав усього 
себе роботі, завжди відчував її турботу і підтримку.

У 1891 р. йому запропонували місце інженера-механіка в “Edison Illuminating 
Company” знаменитого винахідника Едісона. Генрі з легким серцем остаточно 
розпрощався з сільським господарством. Він зняв будинок в Детройті, перевіз до 
цегляного сараю свою майстерню й продовжив експерименти зі своїм новим 
двигуном. “Багато місяців, — згадував згодом Форд, — я працював в “ Illuminating 
Company” в нічну зміну — мені залишалось дуже мало часу для своєї роботи; по
тім я перейшов у денну зміну і працював кожного вечора й усю ніч на неділю над 
новим двигуном. Я не можу навіть стверджувати, що робота була тяжкою. Ніщо, 
що нас цікавить, не важко для нас. Я був упевнений в успіхові. Успіх обов’язково 
прийде, якщо працювати як належить. Тим не менше, було надзвичайно важли
во, що моя дружина вірила в нього ще дужче, ніж я” .

Про свій перший автомобіль, створений в 1893 р., Форд писав так: “Мій пер
ший екіпаж за своїм зовнішнім виглядом дещо скидався на селянський візок. 
Його два циліндри розвивали близько чотирьох кінських сил. Мій “газоліновий 
візок” був першим і тривалий час єдиним автомобілем у Детройті. До нього ста
вилися, майже як до суспільного лиха, оскільки він був дуже шумним і лякав 
коней. Крім того, він заважав вуличному руху” .

Весь цей час талановитий винахідник залишався на службі в “Edison 
Illuminating Company” і згодом обійняв посаду першого інженера. Едісон навіть 
запропонував Форду управляти всіма справами за умови, що він кине свій газо
вий двигун, але Генрі обрав автомобіль: у серпні 1899 р. він відмовився від служ
би, щоб присвятити себе улюбленій справі. Це був відповідальний крок, оскіль-
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ки у нього не було жодних заощаджень. Але Клара підтримала чоловіка, знаючи, 
що він не зможе жити без свого захоплення. І Форд разом з групою підприємли
вих людей на основі свого винаходу організував “Detroit Automobile Company” . 
Генрі був у ній головним інженером і в обмежених обсягах — пайовиком. Але 
1902 р. через непорозуміння із співзасновниками, які гналися за прибутками на 
шкоду якості авто, він залишив компанію.

На той час у Форда вже склалося своє бачення суспільної місії бізнесу, зна
чення грошей і прибутку в розвитку як бізнесу, так і суспільства, розуміння влас
ної місії. У книзі “Моє життя, мої досягнення” Форд відверто ділиться ним з 
читачами: “Сила й машина, гроші й майно корисні лише настільки, наскільки 
вони сприяють життєвій свободі” . Вони повинні вивільняти час, щоб люди мо
гли насолоджуватися деревами й птахами, квітами й луками. Свою життєву мі
сію Форд вбачав в демократизації автомобіля, який на початку XX ст. був недо
сяжною мрією для більшості. “Я побудую автомобіль, доступний великій безлічі 
людей... — говорив він. — Його ціна буде настільки низькою, що будь-яка люди
на, яка має хорошу заробітну платню, буде спроможною купити такий автомо
біль і разом зі своєю сім’єю насолоджуватися благословенними годинами відпо
чинку на величезних обширах Божих... Коли я завершу це починання, кожен 
зможе дозволити собі мати автомобіль і буде його мати. З наших шляхів зник
нуть коні, автомобіль стане звичайною річчю, [і ми] дамо роботу й хороші заро
бітки великій кількості людей” . Малюючи в своїй уяві картину майбутнього, 
Форд мріяв про ті часи, коли біля будинку кожного м’ясника, пекаря, двірника 
стоятиме створений ним автомобіль.

І ця мрія вела Форда впродовж усього його життя. Через її призму він дивив
ся на гроші й майно, які вважав лише засобом досягнення суспільно значимої 
мети. Служіння їй Форд вважав головним сенсом свого життя. “Якби я ставив 
лише своєкорисливі цілі, — писав він, — мені не було б необхідності прагнути до 
змін усталених методів. Проте я пам’ятаю про обов’язок служіння” . Саме слу
жіння суспільству, а не грошам і прибутку, які вони можуть принести, — головна 
умова успіху підприємця чи бізнесу в цілому. “Варто народу усвідомити, що ви
робник йому не служить, і кінець його недалекий” , — наголошував Форд. Тому 
й гроші мають не створювати бездіяльність, а примножувати можливості для ко
рисного служіння. “Для мене особисто, — писав він, — немає нічого огиднішого 
бездіяльного життя” . Так само він ставився і до категорії “прибуток” . Визначаю
чи головні принципи виробництва, Форд заявляв: “Роботу на спільну користь 
став вище за вигоду. Без прибутку не може триматися жодна справа. По суті, в 
прибутку немає нічого поганого. Добре поставлене підприємство, даючи більшу 
користь, має приносити більший прибуток і буде приносити такий. Але при
бутковість має бути отримана в результаті корисної роботи, а не лежати в її осно
ві” . Для Америки початку XX ст. такі заяви звучали край радикально. Вони різко
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дисонували з лихоманкою наживи й збагачення, якими було охоплене амери
канське суспільство.

Втім не відомо, чи ми колись дізнались би про ці погляди Форда, якби він не 
реалізував свою життєву місію і не зробив її місією своєї компанії. Проте він ке
рувався поставленою метою, вважаючи це однією з найважливіших умов досяг
нення успіху: “Якщо не мати постійно перед очима мети, дуже легко переванта
жити себе грошима, і потім у постійних зусиллях, щоб заробити ще більше гро
шей, цілком забути про необхідність постачати публіку тим, чого вона насправді 
хоче” .

Форд був надзвичайно чутливим, але водночас і вимогливим до нових ідей. І 
це не залежало від того, хто був автором ідеї. Він вважав обов’язковим її детальне 
обговорення, експериментальне дослідження, технологічне опрацювання з тим, 
щоб вона була зрозумілою і реальною та відповідала головному принципові, 
яким керувався Форд при організації виробництва, — простоті. “Я не ігнорую 
жодної хорошої ідеї, — писав він, — але ухиляюсь від того, щоб негайно прийма
ти рішення про те, чи хороша вона насправді. Якщо ідея виявляється дійсно хо
рошою або хоча б лише відкриває нові можливості, то я за те, щоб усіляко її ви
пробовувати. Проте від цих випробувань ще далеко до змін” . Форд вважав, що 
“доки модель не доведена до досконалості, не варто братися за її виробництво” . 
Він цінував насамперед ті ідеї, які поліпшували якість продукції і відповідали 
визначеній ним місії — робили його автомобілі дешевшими й доступнішими для 
споживачів. Інші ідеї він не вважав корисними. “Краще скептично ставитися до 
всіх нових ідей і вимагати доказів їх правильності, ніж ганятися за будь-якою 
ідеєю в стані безперервного коловороту думок” , — писав Форд.

Очевидно, Форд мав право говорити саме так, оскільки сам неодноразово 
переконувався в тому, що від, здавалося б, найкращої ідеї до її практичного вті
лення лежить досить значна відстань. І далеко не всі ідеї можна було втілити в 
практику. Він сам змушений був відмовитися від ідеї використання парового 
двигуна для полегшення фермерської праці, перевезення вантажів, обробітку 
землі. Проте такі випадки Форд ніколи не розцінював як поразки. “Не бійся 
майбутнього і не стався шанобливо до минулого, — писав він, — хто боїться май
бутнього, тобто невдач, той сам обмежує коло своєї діяльності. Невдачі дають 
лише привід розпочати знову й більш розумно. Чесна невдача не похорон; по
хорон — страх перед невдачею. Минуле корисне лише в тому сенсі, що показує 
нам шлях і засоби до розвитку” .

Форд був категорично проти обожнювання й абсолютизації минулого. “Куп
ці, — писав він, — гинуть разом зі своєю справою від того, що вони прив’язуються 
до старого методу торгівлі й не можуть наважитися на нововведення. їх зустріча
єш повсюди — цих людей, які не знають, що вчора — це вчора, і які прокидають
ся вранці з минулорічними думками. Небезпека приховується й підбирається до
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нас разом з переконанням, що ми “забезпечили себе в житті” . Це переконання 
загрожує тим, що при найближчому оберті колеса, ми будемо скинуті” .

Ось чому Форд закликав завжди дивитися на перспективу, “щоб справа за
втрашнього дня не була принесена в жертву сьогоднішньому долару” . Перспек
тиву ж він пов’язував з постійним розвитком, боротьбою за удосконалення, про
ти “заспокоєння” . “Якщо наша мета, — писав він, — покритися іржею, то нам 
залишається лише одне: віддатися нашим внутрішнім лінощам; якщо ж наша 
мета — зростання, то потрібно кожного ранку просипатися знову й не спати 
увесь день. Я бачив, як великі підприємства падали, стаючи тінню свого імені, 
лише тому, що хтось вважав за можливе, що керування ними й далі можна здій
снювати так, як воно здійснювалося до цього часу. Життя, як я його розумію, — 
не зупинка, а подорож. Навіть той, хто думає, що він зупинився відпочити, не 
перебуває у спокої, а з усією вірогідністю котиться донизу” .

Тому Форд закликав не боятися змін, іти на ризик, навіть якщо він може за
кінчитися невдачею чи набуде негативного резонансу серед громадськості. “Зо
всім не так погано бути дурнем заради справедливості. Розрадливіше за все, що 
такі дурні живуть досить довго, щоб довести, що вони зовсім не дурні, або ж 
розпочата ними справа продовжує жити й доводить це” .

Укотре зазнавши 1902 р. невдачі, але з вірою в успіх, Форд орендує майстер
ню й розпочинає роботу над удосконаленням вже не дво-, а чотирициліндрового 
двигуна. “У мене, — пише Форд, — було для цього багато часу, оскільки я по
стійно був при справі. На мій погляд, людина по-іншому і не може, як бути по
стійно на роботі. Удень вона повинна думати про неї, а вночі вона має їй снити
ся” . Принаймні, такі вимоги Форд висував до керівників. Він вважав, що той, 
“хто володіє вищою розумовою силою й працездатністю, неминуче буде мати 
успіх” . Як справедливо зауважував Форд, “неробство й праця мають різні ре
зультати” . Тому з 1902 р. він зробив висновок: “Будь-кому, хто думає насамперед 
про наполегливу працю, про найкраще виконання своєї роботи, відкритий шлях 
до успіху” .

Наполеглива праця самого Форда дала чудовий результат. У 1903 р. він разом 
з Тімом Коллером створив гоночні автомобілі “Стріла” і “999” . Оснащені чоти
рициліндровим двигуном потужністю в 80 кінських сил, вони були поза конку
ренцією на перегонах.

Після їхніх перемог і було засновано “Ford Motor Company” , в якій Генрі був 
одночасно головою, креслярем, головним інженером і директором. Первісне 
устаткування і приміщення компанії були дуже примітивними. Через нестачу 
грошей машини будували хоча й за кресленнями Форда, але на кількох сторон
ніх заводах, а в його майстерні збирали колеса, шини і кузови. Проте за перший 
рік роботи підприємство зуміло випустити і продати 1708 автомобілів.

Через рік підприємство всі зусилля спрямувало на виробництво відразу трьох 
моделей, що призвело до подорожчання товару і до зниження збуту. Попри це,
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виробництво нарощувало обороти, тому в 1906 р. Форд побудував триповерхову 
фабричну будівлю, де став виготовляти деталі, які раніше замовляв на стороні. 
Тут же проводилося й остаточне складання машин. Він відмовився від виробни
цтва розкішних автомобілів і випустив замість них три невеликі моделі міського 
типу і для легкого туризму. Найдорожча з них коштувала 750 доларів. У результа
ті обсяг продажу зріс відразу майже в шість разів, автомобілі Форда добралися до 
Європи, а завод здобув репутацію солідного і надійного підприємства. Сам Генрі 
згадував про цей період так: “Наше підприємство процвітало. Ми могли б склас
ти руки і сказати: “Ми зробили справу. Тепер залишається утримати створене за 
собою” .

Дехто з компаньйонів Форда саме так і думав. У відповідь на його заяву: “Сто 
автомобілів щодня — це ніщо, я сподіваюсь, що незабаром число досягне тися
чі” — вони навіть хотіли подати на нього в суд, пропонували вкласти гроші в 
нове приміщення для правління, домовитися з конкурентами. “Такий спосіб 
дій, — пише з цього приводу Форд, — не входив до моїх планів. Наші успіхи спо
нукали мене до нових успіхів” . І Форд оголошує про підготовку до випуску уні
версального автомобіля для широкого кола користувачів: надійного, простого, 
дешевого. Про свої наміри, як місію підприємства і свою особисто, Форд оголо
сив широкому загалу. При цьому всю відповідальність за проект він взяв на себе: 
“Якщо хтось відмовиться від мого автомобіля, я знаю, що в цьому винний я 
сам” .

Випуск омріяного Фордом автомобіля (модель Т) розпочався в 1908 р. Його 
успіх був шаленим. Скептики й опоненти Форда, аналізуючи причини цього 
успіху, за висловом Генрі, так і не змогли зрозуміти, “що тут працював принцип, 
а не людина, принцип настільки простий, що виявився майже таємничим” .

У 1910 р. Форд побудував найсучасніший автомобільний завод — “Highland 
Park” . В 1911 р. річний випуск автомобілів сягнув 45 тис. На головному підпри
ємстві та 14 філіях в СІЛА, відділеннях в Лондоні й Австралії, фабриці в Манче
стері працювало 4 тис. осіб.

У 1914 р. компанія перейшла до технолога складання машин на конвеєрі. Це 
дало змогу зменшити час, необхідний для складання моделі Т з 12 до двох і мен
ше годин. Заводи Форда почали працювати цілодобово, що підвищило їх про
дуктивність у чотири рази й дозволило забезпечити роботою додатково кілька 
тисяч осіб. Водночас значно впали ціни на автомобілі, які стали доступними для 
сімей із середнім достатком. Мрія Форда про народний автомобіль стала реаль
ністю.

На думку Форда, це вдалося зробити завдяки тому, що висунута ним ідея ста
ла ядром підприємства. На підставі цього можна було б сказати й так: “Одна 
людина стає душею, життєвим ядром усього підприємства” . Проте Форд вважав, 
що “ніякий виробник не має права стверджувати: “Я створив цю справу” , якщо 
при її будівництві працювали тисячі людей.
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Водночас погляди на персонал, управлінців і робітників, принципи організа
ції праці й оплати у Форда були досить суперечливими. Так, адміністративний 
апарат він вважав зайвим і намагався скоротити його до мінімуму. “На мій по
гляд, — писав він, — немає більш небезпечного покликання, ніж так званий ор
ганізаційний геній” . Він любив створювати жахливі схеми, які на зразок генеа
логічного дерева зображують розгалуження влади аж до її останніх елементів. 
Весь стовбур дерева обвішаний красивими круглими ягодами, які носять імена 
осіб або посад. Кожен має свій титул і відомі функції, чітко обмежені обсягом і 
сферою діяльності своєї ягоди” .

Бюрократична тяганина, яка є неминучим наслідком такого характеру управ
ління, призводить, за Фордом, до втрат часу на прийняття необхідних оператив
них рішень або ж пошуків шляхів, як їх взагалі не приймати, щоб не брати на 
себе відповідальності. Тому Форд пишався, що його “фабрики й підприємства 
не знають ніякої організації, ніяких посад з особливими обов’язками, ніякої 
розробленої адміністративної системи, дуже мало титулів і ніяких конферен
цій... ніяких “документів” немає зовсім, а отже, немає й тяганини” .

Така система управління отримала назву “фордизм” . Горизонтального 
взаємозв’язку між підрозділами не було. Форд вважав, що відділам не потрібно 
знати, що відбувається у сусідів. Керівництво здійснювали менеджери нижчої 
ланки, часто зайняті на виробництві: “Начальник бригади відповідає за підлег
лих йому робітників, начальник майстерні — за свою майстерню, завідувач від
ділення — за своє відділення, директор — за свою фабрику” . Всі функції, які 
виходили за межі їхньої компетенції, акумулювалися особисто у власника. При 
цьому до нього можна було звертатися в обхід безпосереднього начальника. Тим 
самим, як вважав Форд, йому вдалося досягти максимальної ефективності й усу
нути бюрократію, створити дієвий механізм відбору керівних кадрів: “Ми не за
питуємо про те, ким була людина. Якщо вона відвідує університет, то загалом 
вона просувається вгору швидше за інших, але тим не менше вона повинна роз
почати знизу і спочатку показати, що вона може. Кожен сам тримає своє май
бутнє в руках. Надто багато базікають про невизнаних людей. У нас кожен отри
мує приблизно точно той рівень визнання, якого заслуговує” .

Досить високими вимоги Форда були й до працівників. Головна з них — ба
жання працювати. У відповідь Форд розглядав працівників як своєрідних ком
паньйонів при здійсненні виробництва, від яких залежить його успіх, тому, ви
значаючи заробітну плату та інші соціальні гарантії, закликав думати не про 
прибутки, а насамперед керуватися принципом: “Якщо ви вимагаєте від кого- 
небудь, щоб він віддав свій час і енергію для справи, то подбайте про те, щоб він 
не відчував фінансових труднощів. Це окуповується” .

У січні 1914 р. Форд увів найвищу в СІЛА мінімальну заробітну плату — 
5 дол. в день за тривалості робочого дня 8 годин (в той час середня тривалість 
робочого дня становила 10 годин, а найвища зарплата — 3 дол. в день). Проте
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такі умови Форд гарантував лише тим працівникам, яким вони могли піти на 
користь, тобто які могли витрачати кошти й робити заощадження. У компанії 
реєструвався вік працівників, їхній сімейний стан і наявність банківського ра
хунку, який потрібно було підтвердити наданням ощадної книжки.

У 1914 р. в компанії був створений “соціологічний відділ” , за допомогою 
якого Форд прагнув відучити працівників від зловживання алкоголем і палін
ням. Співробітники відділу проводили обстеження побуту працівників, надава
ли рекомендації щодо його поліпшення, згодом — опікувались адаптацією чис
ленних працівників-іммігрантів: учили їх англійської мови, раціональному ве
денню домашнього господарства, економії, плануванню сімейного бюджету. Все 
це значно поліпшило становище працівників компанії. За 1914—1916 рр. серед
ній обсяг банківських заощаджень і нерухомості в розрахунку на одного праців
ника зріс з 196 до 750 дол.

І в подальшому Форд вважав високу заробітну плату важливою умовою ста
більності підприємства. У 1919 р. він підвищив мінімальну зарплату до 6 дол. в 
день, а ще через 10 років — до 7 дол. Водночас, зробивши своїх працівників учас
никами прибутків компанії, покупцями її автомобілів, Форд оголосив злом 
профспілки й інші організації працівників і не допускав їх створення на своїх 
підприємствах. Шлях до подолання бідності він бачив у розширенні виробни
цтва товарів і послуг, зниженні непродуктивних витрат і цін, розвитку ініціативи 
й максимальному працевлаштуванні населення, а не в благодійності. Тому на 
заводи Форда приймали інвалідів, негрів, які особливо чутливо ставились до па
терналізму.

У 1916 р. Форд заснував Промислову школу для підлітків і юнаків 12—18 ро
ків. Третину часу в ній було відведено на загальноосвітні дисципліни, а дві тре
тини — на практичні заняття і роботу в майстернях. Навіть уроки арифметики й 
географії давались на матеріалі конкретних виробничих завдань компанії. Ви
пускникам школи гарантувалося працевлаштування. 1914 р. Форд став ініціато
ром відкриття клініки, в якій усім пацієнтам надавався “максимум послуг за мі
німальну плату” . У 1919 р. промисловець відкрив магазини для своїх працівни
ків, де продукти продавалися за цінами, в середньому на 25 % нижчими від рин
кових.

Тривалий час така політика давала відчутні позитивні результати. До того ж 
завдяки талановитому менеджеру зі збуту Н. Хокінсу компанйї зуміла організу
вати не лише зразкову дилерську мережу, а й обслуговування проданих автомо
білів.

Форд досить рано зрозумів роль преси у створенні позитивного іміджу ком
панії. Зустрічаючись із кореспондентами, Форд демонстрував простоту й відвер
тість, турботу про інтереси споживачів і працівників. Репортери називали його 
“механіком-мільйонером, який навіть не здогадується, що він — велика лю
дина” .
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У 1919 р. Форд викупив частку компаньйонів у прибутках і став власником 
величезної автомобільної імперії. Він викупив у держави залізничну лінію до 
шахт Західної Вірджинії, став власником 16 шахт, 700 тис. акрів лісу, флотилії 
пароплавів на Великих озерах, побудував кілька електростанцій, лісопилень і 
склозаводів. Все це мало працювати на виробництво автомобілів. З 1918 р. він 
почав випускати трактори “Фордзон” .

У 1928 р. Форду вручили медаль Елліота Крессона інституту Бенджаміна 
Франкліна за революційні досягнення в автомобільній промисловості й інду
стріальне лідерство.

Водночас, як харизматичний лідер авторитарного типу, Форд став заручни
ком своєї мрії про демократичний автомобіль і проголошених ним методів 
управління. Попри те, що з 1921 до 1926 року частка автомобілів Форда на ринку 
СІЛА впала з 56 до ЗО %, “автомобільний король” вперто продовжував випуска
ти “жерстяну Ліззі” , як прозвали в СІНА модель “Т” . Лише в травні 1927 р., ви
пустивши 15-мільйонний автомобіль цієї моделі, він відмовився від його вироб
ництва. Проте його вже обійшли конкуренти, які запропонували споживачам 
розмаїття автомобільних моделей залежно від їхніх смаків і статків. Затримався 
він і з модернізацією “Фордзона” . У 1925 р. Форд розпочав будувати пасажир
ські літаки. Однак це лише розбалансувало управління компанією, що й так лед
ве трималося на вольових зусиллях самого Форда, який ліквідував вищу ланку 
менеджменту, а багатьох керівників, котрі виросли у нього на очах, звільнив. До 
цього додалися недоречності, пов’язані з антисемітською кампанією, розв’я
заною в 1918 р. Фордом. В 1927 р. він навіть змушений був направити в амери
канську пресу листа з визнанням своїх помилок. Не додавали йому авторитету й 
симпатії до нацизму.

Загалом зазнали фіаско і його політичні амбіції. У грудні 1915 р. він зафрах
тував так званий “корабель миру” , на якому відправився до Європи із закликами 
до політиків покласти край війні. Проте в січні 1916 р. простудився й повернувся 
до Детройта. У 1918 р. невдалою виявилася його спроба участі у виборах до сена
ту, так само, як і спроба стати президентом СІЛА у 1924 р.

Під тиском фінансових проблем в 1930-ті роки Форд переходить від патерна
лізму у відносинах із робітниками до безконтрольного адміністрування. В його 
оточенні небувалого впливу набуває особистий охоронець Гаррі Баннет, колиш
ній моряк і боксер, який очолив штат “приватної поліції” Форда, набраний з 
колишніх злочинців, спортсменів, військових. їхніми руками на підприємствах 
Форда проводилися “чистки” всіх прихильників профспілок. У квітні 1941 р. 
обурені працівники застрайкували, змусивши Форда сісти за стіл переговорів і 
запровадити в компанії найвищу заробітну плату в галузі.

Загострення відносини із профспілками і вік змусили Форда передати управ
ління компанією своєму синові. Після його смерті в 1943 р. він знову повернувся 
на пост глави фірми. Проте в 1945 р. Генрі Форд остаточно передав управління
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компанією своєму внукові Генрі Форду II. Помер великий винахідник і підпри
ємець 7 квітня 1947 р. у віці 83 років.

Сучасники Форда називали його “людиною-легендою” , “ ідеалістом” , маю
чи на увазі, що він вів справи не за якимись канонами і правилами, а як сам 
вважав за потрібне. Саме його бачення майбутнього, харизма й наполегливість 
зробили компанію Форда лідером автомобілебудування СІЛА. Вони ж, зали
шившись незмінними за нових умов американської дійсності середини 20— 
30-х років XX ст., стали для неї джерелом труднощів і глибокої кризи, які загро
жували самому існуванню компанії.

Питання для обговорення

1. На вашу думку, Генрі Форд — це насамперед талановитий винахідник чи 
видатний бізнес-лідер?

2. Які особистісні риси характеризують Генрі Форда як лідера?
3. Які цінності найбільше впливали на управлінську діяльність Генрі Форда?
4. Який стиль лідерства домінував в управлінській діяльності Генрі Форда?
5. Які лідерські функції Генрі Форд вважав найважливішими?
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Соїчіро Хонда 
(1906— 1991)

Японський бізнесмен, промисловець, ви н ахід 
ник. Засн овни к т а  ідейний н атхн ен н и к  “H on d a  
M otor Corp. ”  — одн ієї з  найуспіш ніш их т а  ін н ова
ційних автом об іл ебу д івн и х  корпорацій  с в іт у .

Хонда — це ім’я, яке без перебільшення відоме у всьому світі. Його пов’язують 
не лише з якісними мотоциклами, автомобілями, моторами для човнів, тракто
рами, автономними електростанціями та іншими механізмами, що обладнані 
бензиновими двигунами, а й із новаторськими ідеями в системі менеджменту та 
корпоративного управління. Сформована С. Хондою корпоративна управлін
ська концепція потужно вплинула на менеджмент у цілому. Її інноваційність та 
прогресивність були очевидними в 1956 р. Робота всієї корпорації зорієнтована 
на так звані “три радості” : перша — радіє покупець, бо в нього є “Honda” ; друга 
— радіє продавець, тому що бачить першу радість; третя — радіє виробник, бо 
саме його робота спричинила першу й другу радість. Бізнес-девіз засновника 
компанії “Спочатку людина, потім машина” став концептуальним стрижнем 
корпоративної культури “Honda Motor Corp.” , заснованої на повазі до окремого 
індивідуума незалежно від того, співробітник це чи клієнт.

“Honda” сьогодні — це унікальний приклад корпорації, що успішно працює 
на світових ринках, є учасником престижних спортивних змагань, інвестує в 
розробку високотехнологічних проектів, робить успішні спроби поліпшення 
рівня екологічності вироблених продуктів. Високий рівень креативності та про
фесіоналізму інженерів у поєднанні з компетентністю й відповідальністю про
давців є наслідком суворої кадрової політики і перепідготовки кадрів. Цей тан-
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дем впродовж багатьох років забезпечує успіх компанії, не залишаючи сумнівів 
щодо ще успішнішої діяльності в майбутньому.

Соїчіро Хонда народився 17 листопада 1906 р. в маленькому провінційному 
містечку Коміо, в префектурі Сізуока. Його батьки належали до тих японців, ко
трі жили за межею бідності. Проте вони не були позбавлені життєвого оптимізму 
та притаманної всім японцям працьовитості. Мати Соїчіро була ткалею. Маючи 
неабиякий раціоналізаторський талант, вона спроектувала власний верстат, щоб 
ткати складні оригінальні узори. Батько був солдатом, брав участь у бойових діях 
під час Російсько-японської війни. Повернувшись додому, він намагався вла
штуватися в житті, щоб якось прогодувати сім’ю. Відкрив невеличку майстерню 
з кузнею, але прибуток був настільки скромним, що його рідним доводилось 
часто голодувати. І ось коли замовлень стало зовсім мало, він вирішив змінити 
діяльність.

Хонда-старший намагався “привчити” мешканців свого рідного містечка до 
такого виду транспорту, як велосипед — надзвичайно популярного у великих 
містах Японії. Останні мізерні заощадження він витратив на закупівлю в Токіо 
розбитих та зламаних велосипедів за номінальною ціною; ремонтував їх та про
давав місцевим жителям. Кількість замовлень почала зростати. Малий Соїчіро з 
раннього дитинства допомагав батькові в майстерні, деталі до велосипедів часто 
замінювали йому іграшки. Хонда-менший намагався бути максимально уваж
ним та запам’ятовувати всі настанови й уроки батька, який ділився всіма своїми 
знаннями і вміннями з працьовитим та здібним сином. Це були перші навики в 
розв’язанні технічних проблем, які стали стрижневими факторами у формуванні 
життєвих пріоритетів.

Шкільна освіта виявилася для хлопця неабияким тягарем: не тому, що він був 
не здатний засвоювати навчальний матеріал, а тому, що вважав можливим життя 
без уроків і домашніх завдань. Соїчіро прагнув вчитися сам, на власному досвіді 
та помилках. Школяр Хонда мав прізвисько “чорна пронира” , яке отримав за те, 
що, допомагаючи батькові в кузні, часто ходив вимазаний сажею. Винахідливос
ті в малого Соїчіро було з надлишком. У своїх мемуарах він пригадував такий 
цікавий показовий випадок. Наприкінці визначеного періоду навчання учням 
видавали табель, в якому батьки мали поставити печатку (в Японії кожна родина 
має сімейну печатку, яка слугує підписом). Малий Хонда не міг похвалитися на
віть посередньою успішністю, при цьому хлопець не хотів засмучувати батьків. 
Вихід знайшов миттєво: вирізав зі старої покришки ієрогліфи сімейної печатки, 
якою і зробив відмітку в своєму табелі успішності. Окрилений своїм майбутнім 
успіхом Соїчіро Хонда пішов до школи. Поглянувши на його табель, вчитель по
мітив прикрий недолік — ієрогліфи на відтиску сімейної печатки були в дзер
кальному відображенні. То було повне фіаско. Розлючений батько залишив 
хлопця без обіду й поставив його в куток на цілий день. Проте Соїчіро покарали 
не за підробку, а за те, що не помітив і не врахував співвідношення сторін печат-
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ки та відтиску. Цей випадок закріпив у свідомості майбутнього геніального інже
нера і конструктора золоте правило — уважність та вимогливість є головними 
стрижнями успіху в будь-якому починанні.

Непереборний інтерес до техніки та різноманітних механізмів був у крові 
юного Хонди. Ключовим моментом в його житті стала мить, коли він вперше 
побачив автомобіль. Це був “Ford” . Ось як про це згадував Хонда: “Схвильова
ний, я, забувши про все на світі, біг щодуху за цією машиною! Саме тоді, коли я 
був маленьким хлопчиком, в моїй голові зародилася ідея — побудувати автомо
біль самому” . За іронією долі, Генрі Форд та його комерційна й управлінська 
філософія відіграли в житті майбутнього інженера-винахідника провідну роль.

Хонда дорослішав. Закінчивши вісім класів, Соїчіро вирішив залишити шко
лу. Він вважав, що подальша освіта не має сенсу. Навчання, на його думку, — це 
протирання штанів на шкільних лавах. Якось з цього приводу він сказав: “Якби 
теорія сприяла творчості, то всі шкільні вчителі були б геніями та винахідника
ми” . Тільки-но йому виповнилося 15 років, Хонда вирішив піти працювати, ста
ти професіоналом. Прочитавши оголошення в газеті про те, що в автомайстер- 
ню “Art Shokai” потрібен помічник, Хонда вирішив податися до столиці. Грошей 
на білет до Токіо не було, але настирному й цілеспрямованому юнаку ніщо не 
могло стати на заваді — понад три з половиною сотні кілометрів до столиці він 
здолав пішки.

На роботу в майстерню молодого амбітного юнака прийняли. Проте замість 
омріяного ремонту автомобілів йому довірили прибирання приміщень, приготу
вання їжі для персоналу майстерні та догляд за малим сином господаря. Єдиною 
розрадою стала можливість допомагати господарю в конструюванні гоночного 
автомобіля. Юний Хонда вже почав думати, що це все, на що йому варто розра
ховувати в житті. Та бунтарський дух і готовність до самопожертви змогли зміни
ти пріоритети. 1923 р. в Японії стався надзвичайно потужний землетрус, який 
забрав життя десятків тисяч японців і майже повністю зруйнував столицю Токіо. 
Сівши за кермо лімузина, покинутого на вулиці Токіо, що палав у пожежах, Со
їчіро возив до лікарні поранених і постраждалих. Хонда зумів вигнати більшість 
автомобілів з палаючої майстерні, врятувавши їх від цілковитого знищення. Гос
подар майстерні був вражений тим, як юнаку це вдалося, бо той жодного разу не 
сидів за кермом автомобіля. Високо оцінивши відданість і старанність Соїчіро, 
господар призначив його механіком спортивної команди автомобілів “Daimler” . 
І найголовніше — Хонді було дозволено у вільний від клієнтів час працювати в 
майстерні над конструюванням власного автомобіля.

Над своїм дітищем Соїчіро працював, не покладаючи рук. Він розробив влас
ні методи охолодження двигуна, вирішивши таким чином головну проблему — 
перегрівання та недовговічність двигунів гоночних автомобілів. Тривала й копіт
ка робота була завершена — перша експериментальна модель була сконструйо
вана. “Автомобіль — не розкіш, — сказав якось Вільгельм Майбах, німецький
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автоконструктор, — а показник того, чого ти вартий в цьому житті” . Хонда ви
рішив не розмінюватися та не витрачати час на тривале й виснажливе тестуван
ня свого автомобіля, а відразу взяти участь у відомих в Японії автомобільних пе
регонах. С. Хонда переміг у них і встановив декілька рекордів, які понад двад
цять років ніхто не міг перевершити: 120 км/год були фантастичною швидкістю 
в 1936 р.; система охолодження та вдосконалена гальмівна система теж проде
монстрували неабиякі результати. Але на цих перегонах сталося непередбачува- 
не — його автомобіль потрапив в аварію, наслідки якої були жахливими: авто 
було повністю зруйноване й не підлягало ремонту. Сам гонщик зазнав числен
них травм: зламана рука, вивихнуте плече, пошкоджене обличчя. Вердикт ліка
рів прозвучав, як грім серед ясного неба, — заборона назавжди займатися авто
мобільним спортом.

Фортуна виявилася неприхильною до молодого Соїчіро. Та він був не з тих 
людей, які так просто здаються. Самомотивація й цілеспрямованість не дозво
лили йому скласти руки і здатися на милість долі. “Успіх — не вічний, провал — 
не назавжди: відвага зможе змінити все” , — говорив Вінстон Черчіль. І ці слова 
якнайкраще характеризують життєве й професійне кредо С. Хонди. Після не
тривалого реабілітаційного періоду Соїчіро вирішив почати все спочатку та реа
лізувати свої нові амбітні підприємницькі плани. З цією метою він відкрив у Ха
мамацу фірму “Токаі Беікі” , яка спеціалізувалася на виробництві поршневих кі
лець. Він проводив у майстерні майже 24 години на добу, перебирав деталі та 
елементи конструкції, але позитивних зрушень не було. Експертна комісія ви
знала непридатними до експлуатації 99,9 % демонстраційних зразків. Постійні 
технічні експерименти потребували значних фінансових інвестицій. Як наслі
док, Хонді довелось навіть залізти в борги. Серія невдач змусила його визнати 
свою некомпетентність в ливарній справі й кардинально змінити ставлення до 
освіти. “В мене не вистачає освіти!” , — констатував Хонда, незважаючи на те, 
що до цього часу Соїчіро вважав теоретичну науку та освіту в цілому непотрібни
ми й неефективними. В 32 роки він став студентом Технологічного інституту в 
Хамамацу. Заочна освіта дозволяла поєднувати напружену роботу в майстерні з 
сумлінним відвідуванням лекційних і практичних занять у кращих фахівців та 
професорів Японії. Соїчіро переповнював навчальний ентузіазм і професійний 
азарт. Здобуті знання він відразу ж використовував на практиці в своїй майстер
ні, виготовляючи нові зразки. Здобувши всі необхідні знання, вміння і навички 
для виготовлення міцного, надійного поршневого кільця, Хонда покинув на
вчання у ВНЗ. Соїчіро врахував усі попередні помилки й винайшов революційну 
на той час технологію виробництва поршневих кілець. Справа виявилась над
звичайно прибутковою. Компанія “Тоуоіа” придбала 40 % підприємства у Хон
ди та була основним покупцем його продукції. Це був перший серйозний комер
ційний успіх молодого амбіційного Соїчіро Хонди.
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У роки Другої світової війни Соїчіро Хонда прославився як конструктор ав
томатичного верстата, що виготовляв пропелери для військових літаків япон
ської армії. За це автор отримав численні нагороди та подяки від мілітаристсько
го уряду. Хонда перетворився на одного з найбільших постачальників комплек
туючих для військово-промислового комплексу країни. Після масованого бом
бардування всієї території Японії в 1945 р. Хонда, будучи раціоналістом і праг
матиком, проаналізував соціально-економічне та політичне становище країни і 
вирішив не відновлювати свій завод, а продати його компанії “Toyota” . Соїчіро 
Хонда заявив, що вирішив рік відпочити: відновити сили після важкої, виснаж
ливої праці. Спосіб відпочинку й відновлення сил він обрав своєрідний та неор
динарний: придбав цистерну харчового спирту, з якого виготовляв власний ві
скі, пригощаючи ним друзів і знайомих, влаштовуючи часті гучні гулянки.

Рік безтурботного, розгульного життя минув швидко. Дотримавши слова, у 
1946 р. в селищі Хамамацу енергійний і завзятий Соїчіро відкрив власну фабри
ку з гучною назвою “Технологічний дослідний інститут Хонди” , що спеціалізу
вався на кустарному виробництві мопедів. Це був старт для інноваторського, 
лідерського та конструкторського потенціалу амбітного й цілеспрямованого 
японця С. Хонди.

Як і все геніальне, мопеди Хонди мали просту конструкцію. Вони були скон
струйовані з підручних засобів: мотор зроблений із генератора військової радіо
станції, функції бака виконувала гумова грілка, паливом слугувала суміш нафто
продуктів та ялицевої олії. Креативність і винахідливість у конструюванні цього 
“дива інженерії” зробили Хонду надзвичайно популярним в Японії та забезпе
чили пристойний прибуток. Але це був лише початок великого та успішного 
шляху — від провінційного умільця до керівника міжнародної корпорації.

Хонда працював напружено й самовіддано. Результатом тривалих експери
ментів став патент на двохтактний двигун власної конструкції. Це був перший із 
сотень майбутніх патентів видатного генія-інженера. Через два роки приголом
шливого успіху “Технологічний дослідний інститут Хонди” перетворився на по
ки що маловідому “Honda Motor Company” .

На початку 50-х років інноваційні та передові технології продукції “Honda” 
стали потужним конкурентом для гігантів з виробництва мотоциклів. Наполег
ливість, цілеспрямованість, прагнення до досконалості продуктів дали змогу за 
п’ять років витіснити зі світового ринку майже три сотні конкурентів. Історія 
світового бізнесу ще не знала подібних випадків. Його моделі “Dream” , 
“ SuperClub” завоювали лідируючі позиції на ринку Японії та СІЛА. Будучи дале
коглядним керівником та бізнесменом зі стратегічним типом мислення, Соїчіро 
Хонда велику увагу приділяв маркетинговій лінії власної продукції. Свого часу 
цієї ж тактики дотримувався і Генрі Форд, батько автомобільної індустрії, який 
одного разу з цього приводу сказав: “Економити гроші на рекламі — все одно, 
що зупинити стрілки годинника, намагаючись зупинити час” . Хонда особисто

331



Соїчіро Хонда

контролював та узгоджував усі маркетингові рішення. “Кращі люди їздять на 
“Honda” — рекламне гасло, що вкотре підтверджувало унікальність і надійність 
техніки Хонди. Феєрична рекламна кампанія в поєднанні з якісною продукцією 
та ефективним менеджментом дали змогу досягти стабільного успіху і привнести 
у стару інертну галузь промисловості інноваційний досвід та передові методи 
управління компанією.

Стрімкий успіх та непідробна жага до досконалості дозволили компанії стати 
лідером, флагманом мотоциклетної промисловості світу. Хонда зумів залишити 
далеко позаду споконвічних лідерів ринку — “Harley Davidson” , які завжди до
тримувались консервативних тенденцій як у виробничих лініях, так і в марке
тингових кампаніях, що були розраховані на вузьке коло споживачів їхньої про
дукції. Хонда, використовуючи інноваційні, майже футуристичні ідеї в дизайні 
та рекламі, зумів зламати наявні стереотипи, перетворивши мотоцикл з 
невід’ємного атрибуту бородатих байкерів на “веселий сімейний засіб пересу
вання для середнього класу” . Це стало революцією в галузі — і її зробив Хонда. 
Показовим є також і те, що це не вдавалось ні попередникам Соїчіро, ні його 
наступникам.

До середини 1960-х років соціально-економічна та політична ситуація в Япо
нії почали покращуватися. Олімпійські ігри 1964 р. стали яскравим прикладом 
післявоєнного відновлення й дали новий поштовх для економічного зростання 
країни. Урядові програми всіляко підтримували автомобілебудівні концерни. 
Хонда зіграв важливу роль у відбудові повоєнної країни. Добробут японців зрос
тав на очах — і попит на економні мотоцикли Соїчіро Хонди помітно зменшив
ся. Кожен японець, будучи громадянином процвітаючої країни, хотів для себе 
вже автомобіль. Відмінний аналітик і бізнес-стратег Соїчіро Хонда врахував спе
цифіку потреб та настроїв споживачів і вирішив переключитися на випуск авто
мобілів. “Мрії існують для того, щоб ставати реальністю” , — стверджує Джек 
Дорсі, інноватор, програміст, засновник “Twitter” . Саме тому, зайнявши лідер
ські позиції на ринку мотоциклів, Хонда зрозумів, що настав час для реалізації 
своєї амбітної дитячої мрії — створення власного автомобіля.

Проаналізувавши світовий і вітчизняний ринок автомобілебудування, Хонда 
зрозумів, що це буде нелегко. “Не існує нереальних цілей, є неправильно по
ставленні завдання” , — аналізував способи та шляхи досягнення успіху в бізнесі 
Б. Березовський, опальний російський мільярдер. Хонда завжди славився своєю 
наполегливістю та відданістю справі. Обміркувавши комерційну й виробничу 
стратегію, Хонда вирішив зробити ставку на комфорт та дешевизну автомобіля 
(цю тактику успішно застосував свого часу й Генрі Форд). На шляху до реалізації 
з ’явилося безліч перешкод: уряд був категорично проти створення ще однієї ав
томобілебудівної компанії, віддаючи перевагу вже перевіреним часом “Nissan” і 
“Toyota” . Всі спроби завоювати довіру уряду були марними. Вірячи в успіх своїх 
ідей, Хонда все ж починає їх реалізацію. І виявляється абсолютно правим — у
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1970 р. він займає лідируючі позиції в переповненому “гравцями” автомобільно
му бізнесі.

Соїчіро Хонда постійно аналізував потреби та пріоритети споживачів як го
ловні напрями розвитку своїх конкурентів. Хонда виявив слабке місце у всій ав
томобільній індустрії — проблему викидних газів. Соїчіро сконструював перший 
у світі двигун з низьким рівнем забруднення, який було встановлено на першу 
серійну модель “Honda Civic” . Вона стала хітом на автомобільному ринку та за
воювала шалену популярність в усьому світі. Справи пішли стрімко вгору. 
“Honda Motor Company” перетворилася на потужного конкурента для консерва
тивних лідерів ринку “Nissan” і “Toyota” , які почали втрачати лідерські позиції.

Ігноруючи усталені традиції та уявлення на світовому ринку, Соїчіро Хонда 
розпочав тріумфальну ходу американським та європейським автомобільними 
ринками — якість, надійність і витривалість його автівок забезпечили їм неаби
яку популярність серед споживачів. С. Хонда став першим японським керівни
ком, котрий потрапив до Зали слави американської автомобільної промисло
вості.

“Honda Motor Сошрапу”впевнено займала лідируючі позиції на світовому 
ринку. Завдяки високій якості продукції, компетентності працівників, елегант
ності дизайнерських рішень та професійній рекламі автомобілі цієї компанії ста
ли еталоном, зразком в автомобілебудівній індустрії. “Точність технічних рішень 
Хонди, схожих на роботу ювеліра, вражала кожного інженера, з яким мені до
водилось говорити” , — пригадував британський журналіст газети “Sandy Time” . 
Досконалість дизайну та технічних рішень викликала захоплення не тільки по
купців, а й конкурентів. Хонда не належав до тих керівників, які створюють вда
лий комерційний проект та експлуатують його доки він повністю себе не вичер
пає. Він постійно намагався вдосконалювати свої моделі, привнести в них щось 
концептуально нове. Чергова спроба вдосконалити легендарну модель “Honda 
Accord” викликала масу непорозумінь і припущень. Редактор автомобільного 
журналу “Car&Driver” писав: “Це все одно, що невеличке доопрацювання для 
Сикстинської капели чи Акрополя; ми не можемо собі уявити більш безглузді
шого починання” .

На відміну від своїх автомобілів, які займали лідируючі позиції на ринку, сам 
Хонда довго залишався осторонь ділових кіл Японії та світу. Причиною був його 
бунтарський та суперечливий дух — Соїчіро не сприймав і повністю відкидав 
традиційні закони й принципи розвитку економіки та економічних процесів. В 
його біографії є цікавий тому доказ. На початку 1970-х років в Японії лютувала 
нафтова криза. Логічним кроком товаровиробників стало зменшення обсягу ви
пуску продукції та підвищення ціни на неї. Це аксіома ринкової економіки. Ось 
тільки Хонда відмовився від стандартних схем подолання кризи і зробив усе на
впаки: знизив ціни та подвоїв виробництво. Попри всі теоретичні підрахунки,
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він мав рацію: обсяги продажу конкурентів впали на 40 %, а в “Нопсіа” виросли 
на 76 %.

Хонда створив компанію, що стала самодостатнім, інноваційним, передо
вим, професійним корпоративним організмом, в якому компетентний колектив 
працював на благо спільних інтересів компанії, одночасно задовольняючи по
треби найвибагливіших покупців. Соїчіро Хонда належав до тих керівників і лі
дерів, які можуть об’єктивно оцінювати свої можливості та здатні в разі потреби 
поступитися своїм місцем у колективі. Так свого часу зробив Вільям Боїнг, за
лишивши крісло генерального директора та конструктора своєї авіабудівної 
компанії “Воеігщ” , передавши естафету прийдешнім поколінням. Ідейний на
тхненник “Нопсіа” залишив кермо управління величезною корпорацією в 68 ро
ків. Своїм мудрим та авторитетним рішенням японський автомобільний гуру 
відкрив шлях своїм молодим, не менш амбітним, талановитим та перспектив
ним послідовникам. Показовим є те, що Хонда разом зі своїм соратником Фу- 
джісавою підписали пакт про те, що їхні діти не допускаються до керівництва 
корпорацією: “Не важливо, наскільки видатним може бути засновник компанії, 
немає жодної гарантії, що його син виявиться таким же здібним. Управління 
компанією повинне належати людині, яка наділена непересічними якостями 
лідера” .

Будучи надзвичайно енергійним та непосидючим, Соїчіро Хонда навіть у 
свої 77 вів активний спосіб життя: керував літаком, займався гірськими лижами, 
автомобільним спортом. Помер легендарний бізнесмен 5 серпня 1991 р. Його 
життя було сповнене професійних та особистих звершень: 470 винаходів та 150 
патентів, почесне звання доктора Мічиганського технічного університету та уні
верситету штату Огайо, найвища нагорода Японії — Блакитна стрічка... Цей 
список можна продовжувати довго. Соїчіро Хонда — приклад того, як завдяки 
особистим якостям можна перетворити дрібне провінційне збиткове підприєм
ство в міжнародну корпорацію з річним прибутком в 32 млрд дол.

В чому ж секрет успіху Соїчіро Хонди? Як бідному японцю вдалося досягти 
вершин світового бізнесу? Як людина, котра навіть не закінчила школи, змогла 
зруйнувати стільки стереотипів у світовому бізнес-просторі та принципово змі
нити уявлення про велику корпорацію з погляду управління персоналом і стра
тегічного менеджменту? Як би там не було, а Соїчіро Хонда — людина, котра 
якісно змінила уявлення про автомобільну індустрію та корпоративну культуру в 
цілому.

Соїчіро Хонда, будучи наполегливим, завжди прагнув в усьому до доскона
лості. Постійно кидаючи виклик традиціям, експериментуючи, Хонда вибуду
вав свій успіх на частих, а точніше, постійних невдачах. Його життєва філософія 
полягала в тому, що він зазнавав безлічі поразок: метод “проб і помилок” є 
складним і водночас єдиним шляхом до успіху. Така професійна впертість, від
даність своїй справі та ідеям були притаманні Соїчіро Хонді, як і всім великим
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інноваторам, винахідникам — Генрі Форду, Стіву Джобсу, Томасу Едісону, Віль- 
яму Боїнгу, Біллу Гейтсу, Альфреду Нобелю та ін.

Всі, хто знав Хонду особисто, цікавилися його біографією, аналізували про
фесійну діяльність, були вражені його неймовірною здатністю витримувати осо
бисті поразки, професійні невдачі, управлінські прорахунки і при цьому не змі
нювати себе, своїх цілей та пріоритетів. Саме ці фундаментальні риси визнача
ють його як лідера, інноватора, раціоналізатора, є головними рисами характеру 
скромного японця, який зумів змінити світ своїми інноваціями в автомобілебу
дуванні, менеджменті, металургії, проектуванні.

Хонда завжди повторював: “У світі великого бізнесу немає швидких перемог, 
легких грошей та випадкового успіху. Це лише на перший погляд. За кожною 
перемогою приховані титанічні зусилля, неймовірна цілеспрямованість та над
людська наполегливість. Тільки це може забезпечити успіх. Більше нічого” . І він 
має рацію. В історії великого бізнесу є безліч прикладів цього: Стів Джобс, Генрі 
Форд, Білл Гейтс, Воррен Баффет, Джек Дорсі, Волт Дісней.

“Ніколи не втрачайте мужності та ніколи не полишайте початого. Доки ви не 
здалися, ви — не переможені” , — давав слушну пораду підприємцям-початків- 
цям Тед Тернер. Соїчіро Хонда, аналізуючи шлях до успіху, говорив майбутнім 
підприємцям: “Ви повинні ставити перед собою нереальні цілі й завдання. Ви 
повинні бути готові до поразки, бо вона — ще одна сходинка, що наблизить вас 
до успіху. Навіть тоді, коли її ціна зависока” . Хонда, будучи скептично налашто
ваним до класичної освіти, мав неабиякий талант педагога, оратора. Він чудово 
володів аудиторією, тримав контакт та динаміку настроїв аудиторії, мав дар пе
реконання. Удостоївшись почесного докторського ступеня в Мічигані 1974 р., 
С. Хонда в своєму святковому зверненні виголосив перед студентами промову, 
яка не залишила байдужих в аудиторії: “ ...Багато людей мріють про успіх. Я вва
жаю, що успіху можна досягти через невдачі, що постійно повторюються, та не
перервний самоаналіз. Фактично, успіх — це 1 % вашої роботи, а решта 99 % — 
це невдачі та поразки. Озираючись на свою роботу, я відчуваю, що робив не що 
інше, як помилки, цілі серії промахів. Але я пишаюсь і численними досягнен
нями. Хоча й робив одну помилку за іншою, проте вони ніколи не виникали з 
одного і того ж приводу” . Соїчіро Хонда був звичайною людиною, геніальність 
якої полягала у феноменальній здатності знаходити прості та лаконічні рішення 
будь-яких проблем, що виникали з його продукцією, підлеглими, конкурен
тами.

С. Хонда був екстравертною особистістю, за що й отримав прізвисько від ко
лег і підлеглих “Містер Грім” . Його вимогливість та емоційність набули неаби
якої слави серед працівників компанії. На його думку, працівник компанії на
самперед має бути компетентним професіоналом. Найменший прорахунок чи 
недопрацювання є неприпустимими. Хонда мав надзвичайно високий авторитет 
серед працівників, вони побоювалися його гніву.

335



Соїчіро Хонда

Невипадково всім продуктам компанії “Honda Motor Согр.” притаманний 
дух свободи — вільність від традицій, стереотипів, формальностей. У цьому є 
щось магічне. Свобода й постійна війна з традиціями та форматами проходять 
червоною ниткою в житті Соїчіро. Цими ж цінностями та орієнтирами він керу
вався на співбесіді з претендентами на місце роботи в корпорації. Він відмовляв 
усім, хто впродовж тривалого часу отримував формальну, класичну освіту, вва
жаючи, що їхнє догматичне та стереотипне мислення буде заважати в пошуках 
нового, створенні інноваційного, кардинально відмінного.

Соїчіро Хонда був класичним екстравертом. Його інтуїція ніколи не підводи
ла його. Він завжди відчував перспективні бізнес-проекти, використовував ана
літичне мислення у вирішенні проблем. Твердість його переконань, стійкість 
життєвої позиції, нетерплячість, бунтарство, спротив поразкам, незламність ду
ху та відданість своїм ідеям, переконанням характеризують його як беззапере
чного лідера.

С. Хонда не сприймав класичних і загальноприйнятих методів управління в 
бізнесі та корпоративній культурі. Він всіляко намагався запобігати впливу сві
тових тенденцій на “Honda Motor Согр.” , де культивував власні принципи й ме
тоди управління. Хонда завжди звинувачував формальну освіту в знищенні ве
ликої кількості перспективних талантів, оскільки вона формує в них підсвідо
мий пошук шляхів уникнення ризиків — як професійних, так і особистих — та 
ігнорування власної інтуїції.

Соїчіро здійснив революцію не тільки в авто- і мотоіндустрії. Не менший 
вклад він зробив і в менеджмент. Соїчіро багато уваги приділяв експерименталь
ній роботі в корпорації, вважаючи її першоджерелом всіх майбутніх інновацій. 
Його бунтарська та свободолюбива натура намагалась протистояти будь-яким 
спробам контролювати його чи компанію через традиційну ієрархічну систему. 
Якось в інтерв’ю “The New York Time” він зазначав: “Урядові офіційні особи 
завжди захищають суспільні інтереси. Але будучи консервативними за своєю 
природою, вони завжди виступають проти, коли ти намагаєшся зробити чи при
внести щось нове” . Раціональне мислення та постійні експерименти Соїчіро 
Хонди забезпечили йому імідж провокатора, бунтаря, воїна. Він виступав рев
ним противником ієрархії в управлінні. Спираючись на власне бачення системи 
управління та формуючи власні корпоративні традиції, Хонда говорив: “У ціло
му люди працюють напруженіше та інноваційніше, якщо їх не змушують до цьо
го. Зовсім інша картина там, де їм суворо наказують, що робити” . Пройшовши 
шлях від сина бідного коваля до власника корпорації, Соїчіро прекрасно розумів 
потреби та бажання працівників, їхні основні стимули й каталізатори трудових 
ресурсів. Правдивість цих принципів була доведена науковцями набагато пізні
ше. Сучасні керівники лише починають використовувати методологію Хонди.

Соїчіро Хонді вдалося створити дієву та ефективну бізнес-філософію, яка діє 
і до цього часу в його компанії та є основою для ділових рішень та авторитетним
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джерелом для всіх співробітників. До фундаментальних цінностей корпорації 
С. Хонда відносив дві концепції: поваги до особистості та трьох радостей.

Суть концепції поваги до особистості полягає в тому, що кожна людина на
роджується вільною та унікальною, зі здатністю мислити, створювати і мріяти. 
Концепція закликає до розвитку цих характеристик у компанії з повагою до ін
дивідуальності кожної людини на основі взаємодовіри та рівності. Складовими 
концепції є похідні характеристики: ініціативність, рівність, довіра.

Розкрити себе як особистість — означає насамперед виявляти ініціативу: не 
обмежуватися упередженими стереотипами, мислити творчо, самостійно при
ймати рішення, при цьому пам’ятаючи, що за результати своєї діяльності кожен 
відповідає самостійно. Рівність означає визнання особистих заслуг, повагу та 
чесне ставлення одне до одного. Наріжним каменем корпоративної культури 
С. Хонда вважав принцип створення рівних можливостей для кожного. Соїчіро 
був противником стандартної ієрархічної системи в управлінні. Відтак для нього 
головним був вклад кожного у спільну справу. Раса, вік, національність, похо
дження, освіта, соціальний статус не мають жодного значення та не впливають 
на можливості окремого працівника. Повага до особистості передбачає рівність: 
кожен працівник значимий, а його вклад цінний. У свою чергу, для формування 
корпоративної особистості працівника необхідна довіра, яка може бути досягну
та лише шляхом визнання кожним співробітником індивідуальності іншого, 
взаємодопомоги та обміну знань. Головне завдання цих концепцій — об’єднання 
людей в роботі над спільною метою. Ці наріжні концепції й принципи закріпле
ні у статуті компанії та складають основу корпоративної культури “Нопсіа” .

Світове визнання та успіх людини, яка вийшла з бідних, малозабезпечених 
прошарків традиційного японського суспільства, пояснюються сучасним скла
дом розуму, здатністю ризикувати в пошуках нового, професійним азартом, ці
леспрямованістю, працьовитістю, прагненням до досконалості, бажанням змі
нити світ на краще. Хонда — справжній нонконформіст: він постійно кидав ви
клик одвічним традиціям і звичаям, робив спроби змінити усталені стереотипи.

Соїчіро Хонда є яскравим прикладом наполегливості, скромності, цілеспря
мованості, вихованості, толерантності та феноменальної здатності сприймати 
власні помилки, невдачі, прорахунки як безцінний досвід, що допомагає набли
зитися до поставлених цілей та особистої досконалості.

Питання для обговорення
1. Чому С. Хонда вважав освіту непотрібним елементом в житті людини? 

Який “замінник” класичній освіті він запропонував?
2. Соїчіро Хонда — беззаперечний лідер. Що стало стрижнем його професій

ної та управлінської діяльності: наполегливість, особливий управлінський під
хід, інноваційність? Аргументуйте.
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3. Чому Хонда завжди покладався на свою інтуїцію? Чому постійно ігнорував 
аргументи маркетологів та комерційних радників?

4. Який тип лідерства характерний для автомобілебудівного генія, японця, 
що змінив уявлення про техніку та індустрію в цілому?

5. Що спільного між Генрі Фордом, Томасом Едісоном, Соїчіро Хондою?
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Говард ШУЛЬЦ

Говард Шульц 
(нар. 1953)

Ін іц іа т о р  ство р ен н я , сп іввласн и к і генеральний  
м ен ед ж ер  в с е с в іт н ь о ї м е р е ж і к а в ’ярень ам ер и к ан 
с ь к о ї к о м п ан ії “S ta rb u c k s” . “ USA TODAY”  н азв ал а  
його “к аво ви м  Б іллем  Г е й т с е м ” .

Говард Шульц народився 19 липня 1953 р. в Брукліні (Нью-Йорк). Він виріс 
у небагатій родині. Батько Говарда, який в роки війни був медиком у Південно- 
Тихоокеанському регіоні, де заразився лихоманкою й малярією, часто хворів, 
працюючи за робітничими професіями. Мати Елейн була владною жінкою з 
сильним характером і працювала секретарем у приймальні, але й її зарплата була 
мізерною. Прагнучи допомогти батькам, Говард, як старший із трьох дітей роди
ни, рано почав працювати. З дванадцяти років продавав газети, пізніше працю
вав за прилавком у кав’ярні. У шістнадцять, закінчивши школу, отримав роботу 
в торговельному районі Манхеттена, в магазині хутра, де до мозолів на пальцях 
розтягував шкіри.

Захоплена “американською мрією” 1960-х, мати Говарда усіляко намагалася 
вселити йому віру в те, що він зможе досягнути мрії — “вибитись у люди” , сама 
вірила у свої мрії. Одна з них — дати вищу освіту своїм дітям. Говард втілив її у 
життя, отримавши 1971р. футбольну стипендію до Північно-Мічиганського 
університету. Щоправда, футболіста з нього не вийшло. Щоб мати можливість 
продовжити навчання, довелося знову працювати, брати кредити. Своєю спеці
альністю він обрав комунікації, пройшов курси ораторського мистецтва й між- 
особистісного спілкування, бізнес-курси. “Через чотири роки я, — пише 
Г. Шульц, — став першим випускником коледжу в нашій сім’ї. Для моїх батьків 
цей диплом був головним призом” .
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Після закінчення в 1975 р. коледжу Шульц певний час працював на лижній 
базі, а через рік отримав запрошення на роботу до компанії “Xerox” у Нью- 
Йорку. Пройшовши там навчання, він став досить успішним продавцем техніки 
компанії. У 1979 р. перейшов на роботу до шведської компанії “Perstorp” , неза
баром став віце-президентом і директором фабрики з виробництва та реалізації 
посуду — “Hammarplast” , одружився на Шері Керм, купив квартиру на Манхет- 
тені. Говард пише: “Життя, яке я вів, перевершувало найсміливіші очікування 
моїх батьків. Багато хто задовольнився б цим” .

На початку 1980-х Шульц познайомився із власниками заснованої 1971 р. 
компанії з торгівлі обсмаженою кавою “ Starbucks” в Сіетлі. Незвична для СІНА 
якість приготовленого з неї напою вразила його настільки, що він постійно ду
мав над перспективами розширення бізнесу компанії, в якій не був навіть на
йманим працівником. Весною 1982 р. він розповів про них власникам. Проте, як 
з ’ясувалось, “не зачарував їх, а налякав” . Єдине, чого з величезними трудноща
ми, майже умовляючи, домігся Шульц, — його взяли на роботу на зарплату, вдві
чі меншу, ніж мав у Нью-Йорку. На значні жертви пішла й дружина Говарда: зро
бити кар’єру дизайнера в Сіетлі було значно важче, ніж у Нью-Йорку. Проте 
“дочка підприємця із Огайо інстинктивно розуміла привабливість ризику в по
гоні за мрією” . Вона підтримала чоловіка.

Згодом, аналізуючи прийняте в 1982 р. рішення, Шульц напише: “Життя — 
низка промахів. Багато з того, що ми вважаємо удачею, нею не є. Ми користує
мося можливістю й беремо на себе відповідальність за своє майбутнє. Ми бачи
мо те, чого не бачать інші, й рухаємося до цього бачення, не звертаючи уваги на 
тих, хто наказує нам зупинитися.

Ми часто відчуваємо такий тиск з боку друзів, сім’ї, колег, які змушують нас 
піти легшим шляхом, дотримуватися загальноприйнятої істини, що важко іноді 
не піддатися, не прийняти статус-кво й робити те, чого очікують інші. Проте 
якщо ви справді вірите — в себе, в свою мрію — потрібно просто роботи все мож
ливе, щоб втілити своє бачення в реальність.

Великі звершення не бувають випадковими” .
“Коли я розпочинаю яку-небудь справу, — пише Шульц, — я занурююсь в неї 

з головою” . Так було й на новому місці роботи: він з ентузіазмом вивчав таємни
ці кави, знайомився з персоналом і методами роботи компанії. Вже тоді прагнув 
зацікавити клієнтів знаннями про кавові напої, а їх обслуговування зробити 
більш дружелюбним. Коли ж весною 1983 р. познайомився з роботою кав’ярень 
в Італії, зрозумів: “італійці перетворили пиття кави в симфонію...” Відтак повер
нувся на батьківщину з непереборним бажанням подарувати чарівність її мело
дії американцям.

У власників “ Starbucks” , проте, були свої плани: в 1984 р. вони придбали спо
ріднену компанію з продажу кави, протиставивши інтереси її співробітників ін-
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тересам працівників кавової фабрики. Як наслідок, компанія втратила почуття 
солідарності. “Цей випадок навчив мене, — зазначає Шульц, — немає нічого 
більш цінного, ніж довіра і впевненість у стосунках зі службовцями. Якщо люди 
вважають, що керівництво чинить несправедливо, вони відчужуються. А як тіль
ки вони перестають довіряти керівництву, на кону — майбутнє компанії” .

Іще один урок, який Шульц отримав 1984 р.: “Якщо бос затикає вуха, чуючи 
про нові ідеї, він, скоріше за все, позбавляє свою компанію чудових можливос
тей” . Справа в тому, що Шульц домігся права на відкриття невеликого еспресо- 
бару компанії. Бар відразу ж почав користуватися успіхом, але керівництво ком
панії не вірило в нього.

Тоді Шульц переконався, що “складові успіху — відповідні час і везіння. Але 
багатьом із нас доводиться самим створювати можливості, а не ловити ґав, коли 
підвертається шанс, доки його не помітив хтось інший.

Мріяти — це одне, але коли настає потрібний момент, ви повинні бути готові 
залишити звичне життя й розпочати пошук свого власного звучання” . Шульц 
зробив так у 1985 р., задумавши відкрити кав’ярню “All Giomale” (щоденна). 
Власних грошей у нього не було. Майже рік пішов на те, щоб зібрати потрібну 
суму. З 242 потенційних інвесторів 217 сказали: “Ні” . “Лише спробуйте уявити 
собі, — пише Шульц, — в який розпач можна прийти, стільки разів вислухавши, 
що твоя ідея не варта вкладень” . Проте він не опустив руки.

У квітні 1986 р. перша кав’ярня Шульца розпочала роботу. Наступного року 
відкрилось іще два заклади. Швидко реагуючи на запити клієнтів, всі три кав’ярні 
показували непогані фінансові результати. Головне ж — задоволеними були клі
єнти. Зрештою в 1987 р. Шульц став власником фабрики й магазинів “Starbucks” , 
давши це ім’я своїй мережі кав’ярень, яку мріяв перетворити в загальноамери- 
канську, а потім і світову, цінностями й головними принципами якої могли б 
пишатись усі співробітники.

Насамперед потрібно було зруйнувати стіну недовіри співробітників до ке
рівництва компанії, яку звели її попередні власники. “Єдиний спосіб заслужити 
довіру службовців, — пише з цього приводу Шульц, — бути чесним з ними, ді
литися своїми планами, радощами, потім іти до кінця й тримати слово, точно 
виконуючи те, що обіцяв, якщо не більше. Ніхто не піде за мною, доки не пере
конається, що обіцянки мої не порожні” .

Шульц поставив за мету “створити компанію, яка цінувала б людей, надиха
ла їх ... Я, — продовжує він, — хотів побудувати компанію, яка процвітала б рока
ми, тому що її конкурентна перевага ґрунтувалася б на цінностях. Я хотів залу
чити до роботи особистостей, здатних працювати в команді заради єдиної мети, 
які б уникали політичних чвар і любили досягати неможливого. Я хотів створити 
культурне середовище, де кінцевим результатом вважають не лише особисту ко
ристь, а й підприємство, гідне поваги та захоплення усіх” .
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Такий підхід до справи викликав довіру і в співробітників, і в клієнтів. Вже 
в 1988 р. було відкрито 15 нових кав’ярень “ Starbucks” , в 1990 — ЗО, 1991 — 32, 
1992 р. — 53, в тому числі в Чикаго, Портленді, Ванкувері, Сан-Франциско. 
В 1992 р. “Starbucks” вийшла на відкритий фондовий ринок, її капіталізація 
до кінця року досягла 273 млн доларів. Наступного року було відкрито вже 100 
кав’ярень компанії. Відповідна динаміка зберігалась і в наступні роки. Виникла 
необхідність перейти від підприємницької до професійно керованої компанії. 
Аналізуючи причини такого швидкого зростання мережі, Шульц не зводить їх 
лише до якості напою, який пропонувався споживачам. До них він відносить 
також: романтичний присмак і відчуття розкоші від насолоди продуктом світо
вої якості за помірну ціну; “ Starbucks” — це місце для усамітнення або ж спілку
вання в невимушеній обстановці. Цьому сприяв відповідний дизайн, плануван
ня простору кав’ярень.

І все ж головним Шульц вважав довіру людей. Після смерті в 1988 р. батька 
він значно збільшив витрати на медичне страхування своїх співробітників. По
вна медична страховка гарантувалась навіть частково зайнятим співробітникам. 
“Я, — писав Шульц, — розглядав це не як додаткову перевагу щедрості, а як 
основну стратегію: стався до людей як до членів сім’ї, і тоді вони стануть вірно 
служити компанії, віддаючи їй усі сили. Підтримай людей, і вони підтримають 
тебе” .

Для того, щоб перетворити службовців на партнерів, Шульц у 1991 р. запро
вадив програму надання фондових опціонів кожному співробітникові компанії 
— від вищих керівників до бармена — пропорційно зарплаті. “Я, — писав він, 
намагався зробити “Starbucks” такою компанією, в якій бажав би працювати 
своєму батькові” . Це бажання знайшло відображення і в місії компанії, до ви
роблення якої були залучені її співробітники: “Зробити “ Starbucks” постачаль
ником кращої кави у світі, не поступаючись у процесі зростання нашими цін
ностями. Наступні шість керівних принципів допоможуть нам порівнювати пра
вомірність наших рішень:

® Забезпечити прекрасні робочі місця й ставитися один до одного з повагою 
й гідністю.

•  Вітати різноманітність як невід’ємний компонент того шляху, який ми 
обрали в бізнесі.

® Застосовувати найвищі стандарти при закупівлі, обсмаженні й доставці 
свіжої кави.

® Працювати з ентузіазмом, приносячи задоволення клієнтам.
® Робити позитивний внесок у нашу спільноту й створення навколишнього 

середовища.
® Визнавати, що прибутковість — запорука майбутнього успіху” .
Важливу роль у визначенні місії та принципів діяльності “ Starbucks” віді

грав відомий бізнес-тренер і консультант Джим Коллінз. В 1996 р. він провів
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кілька семінарів для співробітників компанії, разом з ними брав участь у ви
значенні “великої волохатої нахабної мети” , переконавши їх учасників у тому, 
що “єдиною священною коровою для організації має бути її філософія ведення 
бізнесу” .

В основі її, як і раніше, залишалось переконання Шульца у значимості людей 
і їх  інностей. Один з керівників компанії Говард Бехар писав з цього приводу: 
“Зрозуміло, що ми можемо займатися своєю улюбленою справою лише за умо
ви, що наші фінанси будуть в повному порядку. А з людьми у нас є щось більше, 
ніж кава.

Якщо виростити людей, вони виростять бізнес. У цьому суть, і це — вищий 
пріоритет. Чим кращі ваші співробітники як люди, тим вони кращі і як співро
бітники. Думаючи про клієнтів як про людей, ви встановите з ними контакт, і 
вони стануть знову й знову повертатися до вас... Коли ви піклуєтесь про навко
лишній світ, приносячи в нього щось позитивне, він відповідає вам такою самою 
турботою” .

З ініціативи менеджера з роботи з клієнтами в Північній Америці Еймс Кар- 
ренен керівні принципи, спільні для всіх співробітників “ Starbucks” , були ви
кладені в буклеті “Книга зеленого фартуха” . Вона, зауважує Бехар, “служила 
нам засобом для фіксування значимих моментів, які стосувалися нашої місії й 
типу компанії, яку ми створювали” . До головних з них він відносить:

1. Самосвідомість. Її основа — чітке уявлення про свої цінності, цінності 
компанії, про те, ким ми є, чого хочемо досягнути і яким чином. Якщо цінності 
організації та її співробітників збігаються, вони можуть ставити й досягати най- 
амбітніших цілей. “Постійні цінності, — наголошує Бехар, — стануть вам про
відником у власному житті й допоможуть вести інших” .

2. Розуміння цілей. З цього починається шлях до успіху, виростає ентузіазм 
співробітників, який об’єднує їх в одну команду. Важливо, щоб люди “робили те, 
що правильно, а не те, що добре для кар’єри” , щоб цілі й принципи знаходились 
у гармонії.

3. Самостійність. Її можуть виявляти лише співробітники, які розділяють ці
лі й цінності компанії, керівництво якої довіру до них ставить вище за регламен
ти, інструкції, положення й т. ін. “Диктуючи людині кожен крок, ви відбираєте 
в неї гідність, а у компанії — душу” , — зауважує Г. Бехар. Тому в “ Starbucks” да
вали співробітникам широкий простір для ініціативи за умови, що не порушу
ються високі стандарти якості продуктів та обслуговування.

4. Чуйність. “Не можна бути лідером ні в бізнесі, ні в житті, якщо не турбува
тися від усієї душі про людей. Ось що важливо” , — пише Г. Бехар.

5. Уміння чути правду. “ Starbucks” створила таку атмосферу, за якої люди не 
боялися говорити її. На відкритих форумах компанії велась чесна й відверта роз
мова як про недоліки, так і перспективи її діяльності. Прийняті в результаті ши
рокого обговорення рішення ставали спільними цілями.
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6. Відвертість, яка базується на правді, не сумісна зі страхом і відкриває двері 
до довіри: “Лише правда звучить правдиво” .

7. Активність. На думку Бехара, прикладом послідовного дотримання цього 
принципу був сам Говард Шульц — “видатний лідер і блискучий підприємець. 
Він, — продовжує Бехар, — чітко розуміє, що йому потрібно, і ніколи не здаєть
ся. Він наполегливо переслідує велику мету. Його дух, його стійка прихильність 
власним цінностям і люди, яких він об’єднував, — джерело успіху “Starbucks” . 
Таку ж спрямованість та активність Шульц виховував у всіх співробітників ком
панії, кожного з яких закликав “мислити як людина дії, діяти як людина думки” .

8. Протистояння труднощам. їх у компанії розглядали не лише як джерело 
тривог, а й натхнення. “Криза, — наголошує Бехар, — показує, для чого потрібні 
принципи особистісного й організаційного лідерства. Вона вимагає від нас чес
ності перед собою й перед іншими, вимагає, щоб ми знали — і нагадували собі, в 
чому наше завдання, яке ми намагаємося вирішити, куди йдемо самі й куди ве
демо свою організацію” .

9. Авторитет як основа лідерства. Шульц вважав, що особистісне лідерство 
має бути наявним на всіх рівнях організаційної ієрархії й означає, що кожен до
тримується принципів, які допомагають поважати себе, служити іншим і вести 
інших.

Організаційний лідер повинен насамперед думати й вести серцем. А це біль
ше, ніж пристрасть. Авторитет такого лідера створюється щирістю, чуйністю, 
вірністю своїм цілям і переконанням. Його головне завдання — забезпечити, 
щоб “організація жила відповідно до своїх принципів і рухалась до здійснення 
спільної мрії” . Ідеал Шульца — лідер-слуга, який слухає всіх і служить усім.

Таке “лідерство вимагає максимальної самовіддачі. Тут необхідні всі навички 
особистісного лідерства, справжня чуйність і турбота, уміння слухати, розуміти, 
відповідати за свої слова і вчинки. А найголовніше — бути постійно на виду і в 
курсі всіх справ...”

Видатні керівники не очікують, доки з ’являться люди, а йдуть до них самі. 
При цьому доброта й чуйність лідера мають поєднуватися з його прямотою й ви
могливістю.

Справжній авторитет керівника ґрунтується на його вірі у своє призначення.
10. Сміливі ідеї. Це великі цілі, великі надії й радості. “Скажіть їм “так” ,

піппо Бехар, — радійте з того, що робите, і допоможіть іншим відчути таку саму 
радість” .

Запропонована Шульцем схема організаційної структури нагадує латинську 
літеру “V” . На верхньому рівні — клієнти, посередині — співробітники, внизу 
— керівництво “ Starbucks” . Вона відповідає проголошеній місії компанії й на
гадує усім її співробітникам: їхнє завдання — служити одне одному і зрештою 
людям, які приходять до її кав’ярень.
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Для реалізації управлінської моделі потрібні були значні вкладення в необ
хідних людей, їхнє навчання, системи й процеси. Проте Шульцу вдалося пере
конати інвесторів вкладати гроші в ідею, в майбутнє. Рада директорів компанії 
була досить вимогливою до Шульца, проте він завжди був відвертим з нею. “З 
часом культура й цінності ради, — наголошує Шульц, — розвинулись до дзер
кального відображення культури й цінностей “ Starbucks” ... Вони також вклали 
свої серця в компанію” . Залучивши до управління компанією досвідчених, з 
сильним характером і незалежних людей, Шульц убезпечив себе від багатьох 
хибних рішень.

Насамперед Шульц відносив до них Говарда Бехара, який розділяв його 
романтичне ставлення до бізнесу, і Оріна Сміта, який створював фундамент 
для втілення творчих ідей, забезпечуючи необхідні процеси, системи, дисциплі
ну й ефективність компанії. “Незважаючи на те, — пише Г. Шульц, — що го
ловою компанії вважався я, все в нас ґрунтувалося виключно на глибокій повазі 
один до одного, без єдиного натяку на “розподіляй і владарюй” . Наш троїстий 
союз співробітники влучно охрестили Н20  (за початковими буквами — Howard, 
Howard, Огіп). Ми стали необхідними інгредієнтами компанії, як вода для 
кави” .

Особливе значення мав прихід до керівництва компанії Говарда Бехара, який 
переконав поступитися догмами у приготуванні кави на користь уподобань клі
єнтів. Він, пише Шульц, “пішов у свій хрестовий похід і став шукати спроби дати 
клієнтам те, що вони прохали, якою б поганою не вважали цю ідею кавові пу
ристи” . Він розширив асортимент кавових напоїв, аби клієнти могли “насоло
дитися кавою у тому вигляді, в якому хочуть” . Проте він ніколи не відступав від 
проголошених цінностей компанії, які гарантували високу якість напою.

Щоб зберегти підприємницький дух компанії, сам Шульц мав перерости 
роль керівника компанії і стати її лідером. “Управління щоденними операціями 
великої компанії, — згадує Шульц, — не було тим, що я хотів робити. Це було 
поза моєю компетенцією й не складало для мене інтересу. Швидше за все, я хотів 
продовжувати створювати бачення, передбачати майбутнє, експериментувати з 
творчими ідеями. Ось та додаткова вартість, яку можу створювати я, і ось та ро
бота, яку я люблю” . Шульц змушений був “переробити себе” в професійного 
менеджера й корпоративного лідера, залишившись у душі мрійником і підпри
ємцем.

Такий розподіл управлінських функцій між командою Н20  дав змогу 
“ Starbucks” постійно розширювати асортимент послуг. З цією метою компанія в 
1996 р. створила Технологічний центр, в лабораторіях якого розроблялися нові 
технології приготування напоїв. їх тестування відбувалося на дослідному заводі. 
У багатьох це викликало здивування: “Кавова компанія, яка наймає учених і 
вкладає мільйони в наукові дослідження” . Проте результати були вартими за-
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трачених коштів і зусиль. Спільно з компанією “Pepsi” “ Starbucks” налагодила 
масовий випуск “Frappuccino” в пляшках, разом з “Redhook Ale Brewery” — міц
ного портера з екстрактом міцної кави. Бестселером стало кавове морозиво, ви
пущене разом із “Dreyer’s Grand Ісе Gream” . Цей ряд продовжував розширюва
тися й далі. Незмінною залишалась лише висока якість продуктів “Starbucks” , 
якій довіряли її споживачі. Саме орієнтація на якість продукту, людей і цінності 
стали основою довіри до бренда компанії.

Найкращі “бренди, — пише Г. Шульц, — будуються від чистого серця. Вони 
щирі й стійкі. їх фундамент міцніший за інші, тому що їх зміцнюють сила люд
ського духу, а не рекламна кампанія. Довго живуть лише компанії, які володіють 
оригінальністю, непідробністю... Якщо люди кажуть, що у них спільні з компа
нією цінності, вони залишаються вірними бренду” .

До 2000 р. компанія, керуючись проголошеними Шульцем принципами, до
сягла значних результатів: 2600 її ресторанів працювали ВІЗ країнах світу, а обсяг 
їх продажу наближався до 2 млрд дол. З 1992 р. щорічний кумулятивний темп 
зростання становив 49 %. Проте сам Шульц вже не отримував попередньої насо
лоди від роботи: вона стала розміреною, буденною, втратила гостроту, пов’язану 
з ризиком. І Шульц поступився посадою генерального директора компанії Орі- 
ну Сміту.

Шульц став головою ради директорів і директором зі стратегічного плану
вання. Він також відповідав за пошук компаній, здатних управляти закладами 
“Starbucks” відповідно до бачення її місії. “Я, — пише Шульц, — незмінно від
давав перевагу інноваційним регіональним лідерам, чия любов до свого бізнесу 
ставала очевидною тієї ж хвилини, як я заходив до їх офіса” .

Під керівництвом Оріна Сміта, а потім Джима Дональда, який через п’ять 
років замінив його на посаді генерального директора, “ Starbucks” продовжувала 
стрімко зростати. Вона стала найбільшим покупцем, виробником і продавцем 
сертифікованих кавових зерен в Північній Америці. Мережа кав’ярень розрос
лась по всьому світу. У 2007 р. обсяг продажу склав 9,1 млрд доларів, а чистий 
прибуток — 700 млн доларів.

Водночас за фінансовими успіхами Шульц бачив й ознаки наростаючих кри
зових явищ: погнавшись за фінансовими показниками, заклади компанії поча
ли втрачати свою неповторність і привабливість. “З часом, — пише він, — енту
зіазм трансформувався в почуття самовпевненості... Упевненість перетворюва
лась у зарозумілість, а іноді й розгубленість, поки деякі співробітники, озираю
чись назад, почісували потилицю, прагнучи зрозуміти цілі компанії... І незважа
ючи на те, що колектив наполегливо працював над досягненням поставлених 
завдань, те почуття радості, прагнення до поваги, гордості за компанію, які рані
ше її вирізняли, кудись поділись” .

У січні 2008 р. Шульц був змушений повернутися на посаду генерального ди
ректора компанії. Головним своїм завданням він вважав встановити й підтриму-
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вати рівновагу “між традиціями й інноваціями, наповненим сенсом минулим і 
динамічним сьогоденням. Перш ніж змінювати наявний стан справ, потрібно 
було чітко собі уявити, чого ми хочемо досягнути, визначити нашу кінцеву мету, 
вийти за існуючі обмеження й проаналізувати нові можливості.

Для цього потрібно було змоделювати картину майбутнього компанії” .
Для його вироблення, як і на ранньому етапі розвитку компанії, були залуче

ні експерти, консалтингові компанії, широке коло менеджерів і співробітників 
“Starbucks” . Розроблений на перспективу план охоплював бачення, місію та го
ловні кроки з їх реалізації. Бачення виглядало досить амбітно: “Стати стабіль
ною й великою компанією з одним брендом, який би поважали й пізнавали в 
світі, здатним возвеличувати й надихати людський дух” . Місія пояснювала сенс 
існування “Starbucks” : “Кожну хвилину, в кожному містечку, кожною чашкою 
надихати й дарувати натхнення кожній людині” .

План розвитку компанії, який враховував її кризовий стан, водночас відо
бражав світогляд і пріоритетні цілі організації. Він передбачав сім великих кро
ків:

1. Завоювання беззастережного авторитету в світі кави.
2. Залучення до реалізації цілей партнерів.
3. Відновлення емоційного зв’язку з гостями.
4. Розширення глобальної присутності з одночасним прагненням зробити 

кожну кав’ярню центром місцевої общини.
5. Завоювання лідерства в поставках кавових зерен й охороні навколишнього 

середовища.
6. Забезпечення нової якості зростання бізнесу, яка б відповідала якості про

дуктів.
7. Розробка моделі сталого розвитку компанії.
Таким чином, план мав комплексний характер. Його реалізація повинна за

безпечити фінансову стабільність компанії, побудованої на основі цінностей та 
принципів лідерства-служіння.

Для того, щоб втілити план у життя, довелося моментально мобілізувати 
співробітників, прийняти немало ризикованих рішень. Чи не найординарніше 
серед них — закриття на місяць всіх 7100 кав’ярень і кавових магазинів у СІЛА. 
За цей час потрібно було навчити 135 тис. барменів готувати справді високоякіс
ну каву, а головне — повернути в їх практику ті цінності, які б надихали і співро
бітників компанії, і гостей її закладів.

Завдання виявилось не з простих. Сотні закладів, у яких не вдалося створити 
відповідну атмосферу й досягти необхідних фінансових результатів, довелося за
крити. Шульц не боявся говорити про наявні проблеми на зборах і багатотисяч
них конференціях співробітників. Він пояснював цінності й принципи, дотри
муючись яких, компанія мала повернути втрачені позиції. Не втомлювався пе-
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реконувати, що люди, об’єднані спільною метою, можуть творити дива. “Сила 
компанії — в вас, — звертався він до понад десяти тисяч менеджерів, які у 2008 р. 
брали участь в роботі чотириденної конференції з лідерства в Новому Орлеані. 
— Як лідери ми маємо визнати, що нинішній етап в його розвитку важливий для 
майбутнього. Це момент істини. Критичний. Питання в тому, чи зможемо ми 
знайти гідну відповідь. І насамперед я хочу повідомити, що гордий і щасливий 
бути вашим партнером. Я вірю в вас!

...Повернувшись додому, не залишайтесь спостерігачами. Не дозволяйте по
точним проблемам перекреслити ті почуття, емоції й відчуття єдності, які ви від
чули в останні декілька днів” .

Зрозуміло, активно проводились й інші заходи, насамперед спрямовані на 
фінансове оздоровлення компанії: реформування структури витрат, оптимізація 
й автоматизація операцій, кадрові зміни, пропозиція нових продуктів, рекламні 
заходи, максимальна підтримка інноваційних пропозицій, відмова від неприта
манних бренду продуктів, впроваджувався новий дизайн кав’ярень, створюва
лись інтернет-товариства...

І все ж головна увага приділялась людям, якості продуктів та обслуговуванню 
в закладах мережі “Starbucks” . У результаті вже у 2010 р. намічений у 2008 р. план 
реорганізації роботи компанії був в основному реалізований. Обсяг продажу 
сягнув рекордних 10,7 млрд доларів, а операційний прибуток — 1,4 млрд. Що
тижня кав’ярні компанії обслуговували понад 60 млн відвідувачів. У 2012 р. ме
режа компанії перевищила 17 тис. закладів у понад 50 країнах світу. У них пра
цювало близько 200 тис. співробітників.

Головне ж, як вважав Шульц, компанії “вдалося відновити баланс між куль
турою, яка заохочує креативність, і дисципліною, між підприємницьким духом 
й організацією бізнесу. Але, можливо, — продовжує він, — найбільш значним 
нашим надбанням за останні два роки стала впевненість у тому, що ми здатні 
зберегти вірність своїм основним цінностям, незважаючи ні на які труднощі й 
проблеми...

Люди, як і раніше, залишаються важливим активом та головним компонен
том конкурентної переваги Starbucks” . Невипадково успіх реорганізації компанії 
Шульц пов’язує з колективними зусиллями усіх без винятку співробітників, які 
вже давно стали її справжніми партнерами.

При цьому сам Шульц продемонстрував риси справжнього лідера, в тому 
числі ті, які він вважає найважливішими: непохитна переконаність у правиль
ності обраного шляху й здатність вести за собою людей. Саме вона допомагала 
йому брати на себе відповідальність і приймати ризиковані рішення, виявляти 
сміливість і наполегливість.

Аналізуючи уроки дворічної реорганізації “ Starbucks” , Шульц дає низку по
рад бізнес-лідерам, визначає критерії, яким вони мають відповідати:
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— Роста організовано.
— Врівноважуй інтуїцію впевненістю і стабільністю.
— Запроваджуй інновації на базі основних продуктів.
— Не приймай статус-кво.
— Умій подивитись на ситуацію з іншого боку.
— Не покладайся на єдино правильне рішення.
— Не бійся забруднити руки.
— Вислуховуй людей з симпатією й спілкуйся з ними відверто.
— Розповідай свою історію сам, не дозволяючи іншим давати визначення 

твоїм діям.
— Використовуй для натхнення автентичну культуру.
— Ні за яких обставин не зраджуй своїм цінностям, вони — основа всього.
— Вимагай від людей звіту, але забезпеч їх інструментами для досягнення 

успіху.
— Не бійся важких шляхів, пам’ятай, що важливий результат.
— Будь рішучим під час кризи.
— Знаходь істину в кризі й учись на помилках.
— Неси відповідальність за те, що бачиш, чуєш і робиш.
— Вір у свою справу.
Як бачимо, в їх основі залишається любов і повага до людей, цінностей, які б 

їх об’єднували, і готовність лідера служити їм. Збереження основоположних 
принципів діяльності “Starbucks” , на думку Шульца, — головна умова успішного 
розвитку компанії в майбутньому.

Питання для обговорення

1. Які лідерські риси Говарда Шульца стали найважливішими для досягнення 
ним успіху в бізнесі?

2. На основі яких цінностей Говард Шульц будував свою компанію?
3. Чи є взаємозв’язок між лідерськими рисами Говарда Шульца й проголо

шеними ним цінностями компанії?
4. Прихильником якого лідерського стилю є Говард Шульц?
5. Говард Шульц був прихильником лідерства-служіння. Які його особисті 

риси сприяли реалізації цієї моделі лідерства?

Адаптовано за джерелами:

1. Б ехар  Г . Дело не в кофе: корпоративная культура Starbucks : пер. с англ. /  
Говард Бехар при участии Джанет Голдстайн. — 4-е изд. — М .: Альпина Пабли
шера, 2011. — 186 с.
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2. Коллинз Д . От хорошего к великому: почему одни компании совершают 
прорыв, а другие нет: пер. с англ. /  Джим Коллинз. — 6-е изд. — М .: Манн, Ива
нов и Фербер, 2008. — 320 с.

3. Ш ульц Г. Влейте в нее свое сердце. Как чашка за чашкой строилась Star- 
bucks : пер. с англ. /  Говард Шульц, Дори Джонс Йенг. — С П б.: Стокгольм, шко
ла экономики в Санкт-Петербурге, 2005. — 208 с.

4. Ш ульц Г. Полный вперед! Как Говард Шульц вернул Starbucks душу: пер. с 
англ. /  Шульц Говард при участии Джоалини Гордон. — М .: Эксмо, 2011. — 381с.

Нестуля
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Лі ЯКОККА

Л і Я  кокка 
(нар. 1924)

Л ю дина, я к а  п осідала у  1 9 8 6 друге м ісц е з а  
п оп ул ярн істю  у  С ІЛ А , а  в кінці 1 9 8 7 р . зал и ш ал ася  
в  д е с я т ц і найбільш  популярних ам ери кан ськи х  осо
б и с т о с т е й  поряд з  п р ези д ен том  Р. Р ей ганом  т а  
П ап о ю  Р и м ським  Іоан н ом  П авл о м  I I .

Американський підприємець, спеціаліст з маркетингу, голова ради директо
рів компанії “Chrysler” , Якокка виявився єдиним представником ділового світу 
в “списку обраних” , складеному відомим Інститутом Геллапа за виданням “New 
York Times” від 10 січня 1988 р.

Лі Ентоні Якокка (Іасосса, Lee, Лідо Ентоні, Lido Antony) народився 15 жов
тня 1924 р. у місті Аллентауні (штат Пенсильванія) в сім’ї італійських емігрантів 
— Нікола і Антуанетта. 12-річний батько Лі приїхавши до СІЛА з італійського 
містечка Сан-Марко (що неподалік від Неаполя) в 1902 р., був жебраком, одино
ким і переляканим. До моменту народження сина він вже мав власну закусочну 
“Orpheum Winner House” .

У серпні 1946 р. Лі Якокка почав працювати у виробничому відділі компанії 
“Ford Motor Со.” . В 1960 р. Лі Якокка — віце-президент, а в 1970—1978 — пре
зидент “Ford Motor” . Керував розробкою концепції і створенням моделі авто
мобіля “Ford Mustang” — одного із найважливіших автомобілів в історії автомо
білебудування СІНА. В 1979 р., після конфлікту з Генрі Фордом II, очолив раду 
директорів корпорації “Chrysler Согр.” , яка перебувала на межі банкрутства. 
Пропрацювавши рік у компанії, Лі Якокка звернувся за допомогою до уряду; 
йому вдалося переконати конгресменів, і “Chrysler” отримала кредит в 1,5 млрд 
доларів. Кредит компанія мала повернути до 1990 р., “Chrysler” розрахувався з 
боргами вже у 1983 р. Під його керівництвом до 1984 р. компанія вийшла з кризи
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і знову стала однією з найбільших автомобільних корпорацій СІЛА (корпорація 
отримала рекордний прибуток — 2,4 млрд доларів), а в ділових колах за Якоккою 
закріпилася слава “генія маркетингу” .

Що ж лягло в основу фундаменту успіху видатного лідера XX ст.?
У середній школі наполегливий Лі кожен рік закінчував у числі кращих учнів, 

а з математики завжди був відмінником. Відвідував гурток латинської мови і 
впродовж трьох років завойовував головний приз знавця. Заробляти Лі Якокка 
почав у віці 10 років, допомагаючи покупцям довезти важкі пакунки з покупка
ми із супермаркета за дрібну винагороду. Пізніше працював у фруктово-овочевій 
лавці, отримуючи за 16-годинний робочий день 2 долари.

Автомобільним бізнесом Лі Якокка зайнявся у віці 15 років. “Ще до закін
чення університету виникло бажання працювати в компанії “Ford” . Цікавість до 
цієї фірми пробудив мій власний обшарпаний “Ford” 1938 року випуску. Не раз 
складалось, що при підйомі вгору раптово вилітала шестірня в коробці передач” . 
У ті дні володіння автомобілем “Ford” давало можливість досконало вивчити 
конструкції легкових автомобілів. Під час війни всі автомобільні заводи були за
вантажені виробництвом зброї, нові легкові автомобілі жоден з них не випускав. 
Дефіцит легкових автомобілів у період війни був таким гострим, що після закін
чення університету я зміг продати свій “Ford” за 450 доларів; враховуючи, що 
батько купив мені його всього за 250 доларів, я уклав непогану угоду. Навесні 
цього року, коли я навчався на останньому курсі, на інженерів був великий по
пит” . В той час прийнята в компанії “Ford” політика підбору інженерних і управ
лінських кадрів виражалася в тому, що представник фірми об’їжджав п’ятдесят 
університетів і в кожному з них обирав одного здібного студента. У серпні 1946 р., 
закінчивши навчання в Принстоні, Лі Якокка почав працювати у виробничому 
відділі компанії “Ford Motor Co.” на посаді інженера-стажиста.

“Я отримав в університеті надзвичайно гарну освіту. До останнього курсу я 
перейшов від таких наук, як гідравліка й термодинаміка, до вивчення економіч
них дисциплін — проблем робочої сили, статистики, бухгалтерського обліку. Ці 
предмети далися мені набагато краще, і останній курс я закінчив з найвищими 
показниками. Кажуть, що наше покоління вміє за себе постояти. Але треба було 
бачити, як ми наполегливо працювали! Крім інженерних і економічних дисци
плін, я впродовж чотирьох років в університеті також вивчав психологію і психо
патологію. Я зовсім не іронізую, коли стверджую, що ці предмети були, ймовір
но, найціннішими з усіх університетських дисциплін. Те, що я скажу, може зда
тися поганим каламбуром, але це істинна правда: мені доводилося набагато 
більше користуватися уроками цих дисциплін у спілкуванні з ловкачами у світі 
корпорацій, ніж уроками інженерних дисциплін у спілкуванні з гайками і болта
ми при конструюванні автомобілів” .

Безперечно, Якокка був і залишається видатним управлінцем. І коли хтось 
говорить, що сьогодні безліч ще видатніших, можливо, але переважна більшість
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із них мають великий недолік — вони не виявляють бажання аналізувати свою 
управлінську роботу, а Якокка це робить, вони не бажають вчити інших тим тон
кощам, якими володіють, а Якокка організував навчальний інститут і успішно 
керує ним. Він організував інститут лідерства при університеті, в якому навчав
ся, і фонд Якокки, який фінансує наукові дослідження.

У дослідженні Лі Якокки “Тест на лідерство” викладені концептуальні осно
ви, які були покладені ним в основу управлінської діяльності і перевірені та під
тверджені досвідом впродовж багатьох років.

Змістом основних положень Лі Якокка щедро ділиться з усіма, хто готовий 
брати на себе відповідальність лідерства. “Я виробив 9 критеріїв лідерства. Це 
зрозумілі й очевидні якості, якими має володіти кожен

Ось їх перелік.
Лідер має володіти д оп и тли вістю . Він має з жадібністю накидатися на читан

ня, тому що світ багатогранний і складний. Якщо лідер ніколи не залишає своєї 
зони комфорту, щоб вийти і поцікавитися, а що говорять люди за межами вузь
кого кола його прибічників, якщо він не піддає свої думки сумніву, звідки він 
може дізнатися, що вони завжди правильні. Нездатність слухати — це одна із 
форм невігластва. Людина, яка не здатна нікого чути, зайнята лише одним: як 
би всіх переконати у своїй правоті.

Лідер повинен бути твор ч ою  особистістю. Він мусить проявляти готовність 
змінювати спосіб своїх думок і дій, мислити ширше. Лідер повинен вміти керу
вати ситуацією, що змінюється незалежно від того, стоїть він на чолі промисло
вої компанії чи держави. Обставини, що змінюються, потребують творчого став
лення до себе.

Лідер повинен виявляти ком унікабельність. Мова не про публічні виступи, в 
яких проголошуються загальноприйняті, заїжджені істини. Лідер мусить спри
ймати реальність і щиро говорити народу правду, якою б болючою вона не була. 
Однією із сильних сторін менеджера також має бути вміння працювати в колек
тиві. Якщо цього не буде, то яким би гарним не був менеджер, він не зможе зро
бити внесок у загальну справу. Є одна фраза в характеристиці будь-якого мене
джера, яку Лі Якокка терпіти не міг: “Він не вміє працювати з людьми” . Для 
менеджерів, вважав він, це є неприйнятним.

Лідер повинен володіти х ар ак тер о м . Це означає, що він повинен відрізняти 
хороше від поганого і мати мужність, щоб зробити правильний вибір. Авраам 
Лінкольн якось сказав: “Якщо хочете перевірити характер людини, дайте їй вла
ду” . Лі Якокка був переконаний у тому, що “ключ до успіху — зовсім не в інфор
мації, він — в людях” .

Лідер мусить бути сміливим (це стосується і лідерів жіночої статі). Погрози 
— це ще не сміливість. Бравада — це не мужність. Сміливість у XXI ст. полягає не 
в показній відвазі, а в готовності сісти за стіл переговорів і домовитися. Для по
літика сміливість — це готовність висловлювати свою позицію, навіть якщо вона

353



Лі Якокка

буде коштувати втрати голосів на виборах. “Якби мені довелось одним словом 
охарактеризувати якості, необхідні хорошому менеджеру, я б сказав, що вони 
зводяться до поняття “р іш у ч іс ть ” . Лідер підприємства не може собі дозволити 
занадто довго розкачуватися в процесі прийняття рішення. Менеджер 
зобов’язаний зібрати якомога більше інформації і прогнозів, і в якийсь момент 
доведеться довіритися інтуїції, оскільки 100 % необхідної інформації не вдається 
зібрати ніколи. Навіть правильне рішення обертається помилковим, якщо його 
прийняти занадто пізно. Ця рішучість проявляється в тому, що менеджер при
ймає рішення, оскільки він повинен зводити всю інформацію воєдино, склада
ти собі розклад робіт і д ія т и ” .

Щоб бути лідером, людині потрібна переконливість. Це вогонь у душі. Це 
пристрасть. “Ви повинні справді палати бажанням щось здійснити. Як виміряти 
цей вогонь у душі? У практичній діяльності корпорації доводиться спонукати 
кожного її працівника вносити свій вклад у спільну справу і прагнути віднайти 
більш досконалі способи зробити доручене завдання. Зовсім не обов’язково 
приймати кожну конкретну пропозицію. Але якщо ви не зустрінете людину, що 
прийшла до вас із пропозицією, словами: “Це просто прекрасна ідея!” , причому 
не зробите це дружньо і щиро, вона більше ніколи не звернеться до вас із новою 
пропозицією” .

Лідер мусить бути к ом п етен тн и м . Він повинен розуміти, що саме він робить. 
А що ще більш важливо, ви маєте оточити себе людьми, котрі знають, що вони 
роблять. їхня робота мусить бути наповнена змістом. Лі Якокка вважав, що ме
неджери повинні володіти вмінням не лише приймати своєчасні рішення, їм на
лежить також роль м о т и в а т о р ів .

Лідер має бути хари зм ати ч н и м . Йдеться не про зовнішню привабливість. Ха- 
ризма — це якість, яка примушує людей іти за вами. Це здатність надихати. Лю
ди йдуть за лідером, тому що вони вірять йому. Саме так Лі Якокка визначає ха- 
ризму.

“Ви не можете бути лідером, якщо у вас немає здорового глузду. Я  називаю це 
правилом Чарлі Бічема. Коли в молоді роки я тільки починав займатися авто
мобільним бізнесом, мене призначили зональним менеджером “ БогсГ у Вікс- 
Баррі, штат Пенсильванія. Моїм босом була людина на імя Чарлі Бічем, регіо
нальний менеджер Східного узбережжя. Він був типовим жителем Півдня з ха
рактерним діалектом. Чарлі частенько говорив мені: “Памятай, Лі, що єдина 
якість, яка відрізняє людину від тварини, — це здатність міркувати і наявність 
здорового глузду. Якщо ти не можеш відрізнити кінське випорожнення від ва
нільного морозива, толку з тебе не буде” .

“Ви відчуваєте, до чого все веде? Ми не маємо права підім’яти під себе весь 
світ. Ми не можемо розраховувати на співробітництво, якщо відносимо партне
ра у переговорах до сил зла. Тверда позиція не обов’язково має супроводжувати
ся жорсткими словами.
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Наша планета густо заселена, і єдиний спосіб вижити на ній полягає в тому, 
щоб підтримувати добросусідські відносини. Можна, звісно, вирішити, що ліде
ру належить право вибивати дух з усіх незгодних, але така політика ніколи не 
приносила користі” .

Секрети успіху від Лі Якокки:
1. Б а т ь к о  — найкращий приклад і п остій н а п ід тр и м к а. Батько, італійський 

емігрант, що прибув до Америки у 12-річному віці і здійснив класичну амери
канську мрію, створивши кілька бізнесів і надбавши досить нормальні статки. 
Саме батько багато в чому визначив майбутнє свого талановитого сина. “Саме 
батько, — згадував Якокка, — заклав у мені інстинкт комерсанта. Батько завжди 
вбивав мені в голову два правила: по-перше, ніколи не берися за капіталоміст
кий бізнес, оскільки справа закінчиться тим, що потрапиш до лап банкірів (мені 
варто було б частіше дослухатися його порад); по-друге, коли настають тяжкі 
часи, займайся ресторанним бізнесом, оскільки, як би погано не йшли справи, 
люди мають їсти.

Коли для нашої родини наставали важкі часи, саме батько не давав нам пада
ти духом. Що б не сталося, він завжди виявлявся поряд і підтримував гарний 
настрій” . Своїм прикладом він навчав сина роботи з персоналом. У своїх влас
них ресторанах він негайно звільняв працівника, який грубо обійшовся з клієн
том. Він пояснював: “Яким би хорошим ви не були, але тут вам не місце, оскіль
ки ви відлякуєте клієнтів” .

2. Р о б о т а  з  д и т и н с т в а . Практично кожна історія успіху має цей пункт. Не 
дарма, адже робота дає колосальний досвід і розвиває бізнес-мислення.

3. К риза — це не лише падіння, але і урок. Коли в Америці настали часи “Вели
кої депресії” (1929 р.), Лі було всього 5 років. Коли ж його батько у 1931 р. втра
тив усі свої статки (до цього часу в нього вже було кілька своїх підприємств), 
маленький Лі у 7 років зрозумів всю тяжкість ситуації. Це залишило невиправ
ний слід у його свідомості.

“Незалежно від мого фінансового становища, думки про кризу ніколи не за
лишали мене. І до цього часу я ненавиджу марнотратство. Я не терплю, коли хліб 
і половину біфштекса кидають в урну” .

4. Ніколи не в т р а ч а т и  духу. “Батько навчив мене сподіватися на краще і збе
рігати хороший настрій. У найскладніші дні згадувались слова батька: “Зараз все 
виглядає погано, але пам’ятай, що і це пройде” .

5. Зн аход и ти  час для р о зваг  і н асолод ж у вати ся  ж и т т я м .  Цьому також Лі 
Якокку вчив батько. “Батько постійно нагадував мені, що життям варто насо
лоджуватися, і сам на ділі відповідав цьому повчанню. Як би тяжко йому не до
водилося працювати, він завжди знаходив час для родини і для розваг” .

6. Б у т и  кращ им і постій н о р о зви вати сь . Таке бажання виникло у Лі ще в се
редній школі, а потім стало одним з основних факторів його життєвого успіху. 
“Бути хорошим учнем я вважав для себе важливим, але мені цього було недо-
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статньо. Багато часу я присвячував заняттям додатково до навчальної програми. 
У середній школі я брав активну участь у драматичній студії та дискусійному 
клубі. Офіційний навчальний курс може дати багато знань, але низку життєво 
важливих навичок людина зобов’язана виробити в собі сама” .

7. Дисципліна і наполегливість. Іноді ви не можете відмовити собі у тому, щоб 
повалятися в ліжку годину-другу, переглядаючи якийсь телевізійний серіал, до 
того ж не зовсім високого ґатунку, в той час, коли варто було б прочитати корис
ну книгу. Лі Якокка привчив себе з дитинства до дисципліни: “ ...коли я вступив 
до університету, я вже вмів зосереджено і наполегливо працювати над літерату
рою, виключаючи радіо і не даючи собі відволікатися ні на що інше. Я зазвичай 
говорив собі: “Впродовж найближчих трьох годин я буду працювати з усіх сил. І 
лише після того, як збіжить три години, я залишу справу і піду в кіно” . Щоб мати 
успіх у бізнесі, до речі, як і в будь-якій іншій справі, найголовніше — це вміти 
зосередитися і раціонально користуватися своїм часом” .

8. Правильно п лан увати  свій день т а  еф екти вн о  к о р и с ту в ати ся  часом. Про 
продуктивність роботи і відпочинку Лі Якокка задумався ще на початку своєї 
кар’єри: “Після закінчення університету я завжди наполегливо працював весь 
тиждень і намагався звільняти вік-енд для сім’ї і відпочинку. За винятком над
звичайних обставин, я ніколи не працював у п’ятницю ввечері, суботу і неділю. 
Щоб знову привести себе в робочий стан, я в неділю увечері незмінно намічав 
собі план тих справ, які мав наміри здійснити на наступному тижні. Мене за
вжди вражає, як багато людей не в змозі стежити за своїм власним розпорядком 
дня. Часто менеджери, звертаючись до мене, повідомляли з гордістю: “Послу
хай, в минулому році я так багато працював, що навіть не скористався відпуст
кою” . Тут зовсім немає чим пишатися. Мені завжди хотілось йому відповісти: 
“Ну і дурень же ти! Хочеш мене переконати в тому, що здатен нести відповідаль
ність за об’єкт вартістю у 80 млн доларів, тоді як не можеш знайти два тижні, 
щоб впродовж року з сім’єю кудись поїхати відпочити і розважитись?”

9. В м іт и  р о зс т а в л я т и  п р іо р и тети . На думку Лі Якокки, це стало однією із 
причин його успіху, а засвоїв він цю істину, ще навчаючись у коледжі.

“Тому, хто хоче стати спеціалістом в галузі вирішення будь-яких завдань в 
бізнесі, варто насамперед навчитися визначати пріоритети. Звісно, масштаб ча
су в бізнесі та в коледжі різний. У коледжі мені доводилось прикидати, що я змо
жу зробити за один вечір. У бізнесі цей масштаб може коливатися від трьох міся
ців до трьох років. Мій життєвий досвід свідчить, що якщо доволі рано на жит
тєвому шляху не оволодіти таким раціональним мисленням, то в майбутньому 
це вже практично не здійсненно. Вміння визначати пріоритети, справи і здібно
сті, правильно розподіляти свій час — це не ті якості, які можна мимохідь отри
мати в Гарвардській школі бізнесу” .

Тільки 1993 р. Лі Якокка добровільно покинув корпорацію, заявивши: “Я на
солоджувався життям і досяг усього, чого хотів. Тепер пора задуматися не про те,
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як робити гроші, а про те, як їх витрачати” . Однак стати просто пенсіонером так 
і не зміг. Після відставки, впродовж трьох років він був “на заслуженому відпо
чинку” , але, як він потім зізнався журналістам, за цей час втомився більше, ніж 
за попередні 47 років роботи. Тому Лі Якокка керував мережею ресторанів, був 
виконавчим директором компанії “EV Global Motors” . Серед фінансових по
жертвувань Лі Якокки — близько 15 млн доларів, переведених Інституту дослі
дження конкуренції імені Якокки при університеті, де він навчався. Ще працю
ючи в “Chrysler” , Якокка щороку отримував близько 8 тис. запрошень виступи
ти з лекціями. Після того, як залишив корпорацію, він став читати по 5—6 лекцій 
у рік і за півгодинний виступ отримував 50—60 тис. доларів.

За пропозицією Р. Рейгана він очолив комітет з реставрації Статуї Свободи і 
успішно вів збір коштів. Але невгамовну натуру знаменитого суперменеджера, 
як завжди, привертало нове. 2000 р. у пресі з ’явилися повідомлення про те, що 
Якокка співпрацює з сервером з продажу використаного промислового облад
нання: www.onlineasset-exchange.com. “Я пішов працювати в Інтернет, — зазна
чає Лі Якокка, — щоб навчитися новому і передати молодим свої знання” . Вва
жаючи, що тут приховано багато можливостей, оскільки, за його словами, “елек
тронна комерція відкриває глобальні ринки” , Лі вклав у компанію особисті ін
вестиції і став її представником з громадських зв’язків. Цілком імовірно, що, 
незважаючи на солідний вік, Лі Якокка зуміє знову здивувати діловий світ Аме
рики новими оригінальними управлінськими рішеннями.

У кінці 1984 р. побачила світ книга, написана Лі Якоккою “Кар’єра менедже
ра” . Вже до 1988 р. було розкуплено 6,5 млн примірників цього видання. Книга 
стала бестселером і додала ще більше популярності “супергерою бізнесу” . На 
початку XXI ст. вона продовжує перекладатися на безліч мов, оскільки дає мож
ливість неупереджено поглянути на принципи управління, на динаміку “інтен
сивного менеджменту” , на людину, яка стала не просто професійним менедже
ром, а лідером, що своїм світоглядним баченням змінює філософію господар
ського процесу.

Питання для обговорення

1. Чи можна вважати, що “кар’єра менеджера” Лі Якокки стала прикладом 
справжнього лідерства?

2. Чим лідерство відрізняється від менеджменту? Наведіть приклади із жит
тєвого досвіду Якокки, де він веде себе як менеджер, а де проявляє як лідер. На
скільки уявною є межа між цими двома поняттями?

3. Якими рисами, на думку Лі Якокки, має володіти справжній лідер?
4. Яку роль відіграли планування свого дня й ефективне використання часу в 

кар’єрі Лі Якокки?
5. Чому Лі Якокку вважають найкращим кризовим менеджером Америки 

XX ст.?
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Тел.: (044) 234-80-43, 234-23-36 
E-mail: sales@znannia.com.ua 
http://www.znannia.com.ua

Віддруковано на ПАТ “Білоцерківська книжкова фабрика” ,
09117, м. Біла Церква, вул. Леся Курбаса, 4.
Свідоцтво серія ДК № 4063 від 11.05.2011р.
Впроваджена система управління якістю
згідно з міжнародним стандартом DIN EN ISO 9001:2000

mailto:sales@znannia.com.ua
http://www.znannia.com.ua


В Україні книгу можна придбати за адресами:
® м. Київ, вул. Стрілецька, 28 (вхід з двору), маг. “Абзац”, тел. (044)581-15-68, 

238-82-66;
м. Київ, вул. М. Грушевського, 4, маг. “Наукова думка”, тел. (044)278-06-96; 
м. Київ, вул. Лисенка, З-A, маг. “Книгарня “Є”, тел. (044)235-88-54; 
м. Київ, вул. Спаська, 5, маг. “Книгарня “Є”, тел. (044)351-13-38; 
м. Київ, проспект Повітрофлотський, 33/2, маг. “Книгарня “Є”, 

тел. (044)275-67-42;
м. Володимир-Волинський, вул. Ковельська, 6, маг. “Книгарня “Є”, 

тел. (03342)2-19-57;
м. Вінниця, вул. Привокзальна, 2/1, маг. “Кобзар”, тел. (0432)61-77-44; 
м. Вінниця, вул. Соборна, 89, маг. “Книгарня “Є”, тел. (0432)52-93-41; 
м. Донецьк, вул. Артема, 84, маг. “Ідея”, тел. (062)238-09-32; 
м. Житомир, вул. Київська, 17/1, маг. “Знання”, тел. (0412)47-27-52; 
м. Житомир, вул. Скорульського, 8, маг. “Мегакнига”, тел. (0412)37-90-62; 
м. Запоріжжя, просп. Леніна, 142, маг. “Спеціальна книга”, тел. (0612)13-85-53; 
м. Івано-Франківськ, вул. Незалежності, 31, маг. “Книгарня “С”, тел. (0342)72-29-04; 
м. Івано-Франківськ, Вічовий майдан, 3, маг. “Сучасна українська книга”, 

тел. (03422)3-04-60;
м. Луцьк, просп. Волі, 41, маг. “Знання”, тел. (0332)77-00-46; 
м. Львів, пл. Галицька, 12, маг. “Глобус”, тел. (032)235-51-77; 
м. Львів, просп. Шевченка, 8, маг. “Українська книгарня”, тел. (0322)72-16-30; 
м. Львів, просп. Свободи, 7, маг. “Книгарня “Є”, тел. (032)272-85-74; 
м. Львів, просп. Шевченка, 16, маг. “Ноти”, тел. (032)261-19-64; 
м. Одеса, вул. Буніна, 33, маг. “Будинок книги”, тел. (0482)32-17-97; 
м. Полтава, вул. Шевченка, 29, маг. “Будинок книги та медіа”, тел. (0532)61-26-76; 
м. Рівне, вул. Соборна, 57, маг. “Слово”, тел. (0362)26-94-17; 
м. Сімферополь, вул. Пушкіна, 8, маг. “Військова книга”, тел. (0652)27-87-05; 
м. Суми, вул. Козацький Вал, 1, маг. “Книголюб”, тел. (0542)22-53-00; 
м. Тернопіль, вул. Й. Сліпого, 1, маг. “Дім книги”, тел. (0352)43-03-71; 
м. Тернопіль, вул. Чорновола, 14, маг. “Книжкова хата”, тел. (0352)52-24-33; 
м. Тернопіль, вул. Валова, 7-9, маг. “Книгарня “Є”, тел. (0352)25-44-59; 
м. Ужгород, просп. Свободи, 3, маг. “Книги”, тел. (0312)61-36-95; 
м. Харків, вул. Сумська, 3, маг. “Книгарня “Є”, тел. (057)731-59-49; 
м. Харків, вул. Сумська, 51, маг. “Books”, тел. (057)714-04-70, 714-04-71; 
м. Херсон, вул. Декабристів, 22, маг. “Учбова книга”, тел. (0552)22-26-10; 
м. Хмельницький, вул. Подільська, 25, маг. “Книжковий світ”, 

тел. (0382)79-25-59.
Книготорговельним організаціям та оптовим покупцям 
звертатися за тел.: (044) 537-63-61, 537-63-62; факс: 235-00-44.
E-mail: sales@znannia.com.ua

mailto:sales@znannia.com.ua


0.0. НЕСТУЛЯ

ОСНОВИ
ЛІДЕРСТВА
Уроки видатних підприємців

“ОСНОВИ ЛІДЕРСТВА” —  унікальний навчальний посібник, 
аналогів якому сьогодні в Україні нема. За структурою, мето
дологією, методикою подання матеріалу і змістом він відпові
дає вимогам до навчальних посібників кращих вітчизняних 
і зарубіжних університетів. Посібник складається із двох книг.

У першій книзі (“Основи лідерства. Тренінг лідерських якос
тей та практичних навичок менеджера”) наведено систему 
завдань, вправ, рекомендацій, власне тренінгів, спрямованих 
на виявлення, розвиток і вдосконалення особистісних лідер
ських та професійно-управлінських якостей керівника, форму
вання і закріплення необхідних для лідера знань і навичок 
діяльності у відповідній галузі економіки.

У другій книзі (“Основи лідерства. Тренінг лідерських якостей 
та практичних навичок менеджера. Уроки видатних підприєм
ців”), яка виходить окремим виданням, через інтелектуальний 
аналіз творчих біографій видатних підприємців XX— XXI століть 
розкривається органічний взаємозв’язок їхніх лідерських якостей 
із реальними умовами життя, показано, що таке лідерство як 
спосіб життя, його унікальність.

До кожної теми додаються кваліфіковані поради, креативні 
орієнтири, списки рекомендованої літератури тощо. Завдяки 
цьому посібник відповідно до вимог сучасних освітніх технологій 
дає майбутнім менеджерам широкий простір для самостійної 
роботи, поглибленого вивчення навчальної дисципліни, додаткові 
можливості оволодіння лідерськими якостями.

Посібник розрахований насамперед на студентів економічних 
спеціальностей, аспірантів і викладачів вищих навчальних закла
дів. Він буде корисним також менеджерам-практикам, керівникам 
підприємств і організацій, підприємцям.


