
Міністерство освіти і науки  України 

 

Національний університет водного господарства та 

природокористування 

 

Кафедра менеджменту 

 

 

06-08-244М 
 

 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ 

для самостійного вивчення та проведення практичних занять  

з навчальної дисципліни «Лідерство та управління командою»  

для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня 

за освітньо-професійною програмою «Менеджмент» 

спеціальності 073 «Менеджмент»  

денної та заочної форм навчання 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рекомендовано науково-

методичною радою  

з якості ННІЕМ 

Протокол № 6 від 21.02.2022 р. 

 

 

 

 

 

Рівне – 2022 



Методичні вказівки для самостійного вивчення та проведення 

практичних занять з навчальної дисципліни «Лідерство та 

управління командою» для здобувачів вищої освіти другого 

(магістерського) рівня за освітньо-професійною програмою 

«Менеджмент» спеціальності 073 «Менеджмент» денної та 

заочної форм навчання [Електронне видання] / Кожушко Л. Ф., 

Пахаренко О. В. – Рівне : НУВГП, 2022. – 52 с. 

 

 

 

Укладач: Кожушко Л. Ф., д.т.н., професор кафедри 

менеджменту; Пахаренко О. В., к.е.н., доцент кафедри 

менеджменту.  

 

 

 

 

Відповідальний за випуск: Кожушко Л. Ф., завідувач кафедри 

менеджменту. 

 

 

 

Керівник  групи забезпечення 

спеціальності                                                          Щербакова А. С . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   © Кожушко Л. Ф., Пахаренко О. В., 2022 

                                   © НУВГП, 2022



 3 

ЗМІСТ 

 

 

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.................................................. 4 

 

1. МЕТОДИЧНІ  РЕКОМЕНДАЦІЇ  ЩОДО  

ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ.............................................. 

 

 

7 

 

2. САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТІВ.......................... 

 

49 

 

3. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА……………….. 

 

51 

 

4. ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ………………………….... 

 

52 

  

 

 

 

 

 



 4 

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

Менеджмент – поняття та явище багатопланове що має 

складну внутрішню структуру, яка складаються з багатьох 

елементів. Вимоги до сучасного менеджера стають дедалі більш 

високими, особливо до менеджера з персоналу. Сучасна 

культура управління включає в себе вміння використовувати 

стимулювання та мотивацію людей для більш ефективного 

використання людського потенціалу. Крім того, сучасний 

менеджер повинен вміти враховувати різні потреби людини, що 

зростають, створювати такі умови праці, які б сприяли 

задоволенню цих потреб. Знання природи конфлікту та вміння 

вирішувати конфліктні ситуації дозволяє менеджеру 

якнайкраще реалізовувати цілі, що стоять перед організацією. 

По суті, сучасний менеджер з персоналу – це лідер, здатний  

організувати людей, впливати на них, вести їх за собою. 

Компетенції менеджера з персоналу відповідають компетенціям 

лідера. Вміння керувати людьми починається з уміння керувати 

собою, навички самоврядування, самореалізації, підвищення 

власної ефективності стають ключовими для оволодіння 

професією менеджера. 

Метою навчальної дисципліни є сприяння виявленню та 

розвитку лідерських якостей здобувачів вищої освіти, 

формування загальних компетентностей щодо використання 

інструментів лідерства у професійній діяльності, здатності 

працювати у міждисциплінарній команді, а також оволодіння 

практичними інструментами організації ефективної команди та 

розподілу ролей, управління командою як системою. 

Основними завданнями навчальної дисципліни є 

формування у студентів теоретичної підготовки стосовно різних 

типів лідерства, команд в організації, нових способів 

використання команд; формування умінь регулювання 

конфліктів, що виникають у командах; вивчення переваг та 

недоліків роботи в командах; ознайомлення з основними етапи 

та стилями ведення переговорів; оволодіння методами 

вирішення конфліктів. У результаті вивчення навчальної 

дисципліни студент повинен знати: сутність поняття 
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«лідерство», основні категорії; відмінності між лідерством 

та управлінням; задачі лідера; основні теорії лідерства, 

стилі лідерства, типи лідерів, класифікацію лідерів; 

обов’язки менеджера та керівника; форми влади та їх 

взаємодію; рівні лідерства; особливості індивідуального та 

групового прийняття рішень; гендерні аспекти прояву 

лідерства; підходи до визначення команди; основі 

відмінності між командою та групою; ключові характерні 

ознаки команди; принципи організації командної форми 

робіт; цілі та ролі в команді; фактори ефективної роботи 

команди; критерії ефективної команди; підходи до 

формування команди; основні етапи функціонування 

команди; стадії розвитку команди; життєвий цикл 

команди; розподіл ролей в команді; принципи подвійної 

відповідальності в роботі команди; форми керівництва 

командою; методи зміцнення команди; класифікацію 

конфліктів; варіанти поведінки у конфлікті; стратегії і 

технології управління конфліктами, структурні та 

міжособистісні методи вирішення конфліктів; стилі 

управління персоналом; вміти: демонструвати навики 

взаємодії, лідерства, командної роботи; приймати 

індивідуальні та групові рішення, пропонуючи 

обгрунтовані варіанти розв’язання проблеми; розробляти 

власні ідеї та оцінювати ідеї інших; виконувати 

функціональні обов’язки в групі, розподіляти ролі в 

команді; ефективно управляти командою, вирішувати 

конфліктні ситуації; організовувати та здійснювати 

ефективні комунікації всередині колективу, з 

представниками різних професійних груп та в 

міжнародному контексті; делегувати повноваження та 

керувати організацією (підрозділом). 
У результаті вивчення дисципліни та виконання практичних 

завдань студенти набудуть наступних компетенцій: 

ЗК4 Здатність мотивувати людей та рухатися до спільної 
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мети; 

СК5 Здатність створювати та організовувати ефективні 

комунікації в процесі управління організацією; 

СК6 Здатність формувати лідерські якості та демонструвати 

їх в процесі управління людьми в організації. 

Програмні результати навчання за освітньою програмою: 

ПР 7 Організовувати та здійснювати ефективні комунікації 

всередині колективу, з представниками навчання різних 

професійних груп та в міжнародному контексті; 

ПР10 Демонструвати лідерські навички та вміння працювати 

у команді, взаємодіяти з людьми, впливати на їх поведінку для 

вирішення професійних задач; 

ПР12 Вміти делегувати повноваження та керівництво 

організацією (підрозділом). 
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1. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВИВЧЕННЯ 

ДИСЦИПЛІНИ 

 

Вивчення дисципліни студентами повинно починатися з 

ознайомлення з методичними вказівками. При цьому необхідно 

опрацювати рекомендовану літературу. Теми дисципліни 

необхідно вивчати у тій послідовності, яка передбачена 

програмою. З метою самоперевірки потрібно відповісти на 

запитання, розміщені в кінці кожної теми. 

 

Тема 1. Лідерство та лідери в сучасному суспільстві 

 

Мета: зрозуміти сyтнiсть концепції лідерства та оцінити роль 

лідерів у сучасному суспільстві.  

Зміст теми. Сутність поняття «лідерство», основні категорії. 

Лідерство та управління: головні відмінності. Портрет 

сучасного лідера. Типові невдачі та помилки лідерів. Роль 

лідера в глобальному світі та на мікро-рівні. Задачі лідера. 

Організаційне лідерство. Приклади успішних компаній. 

Компетенції: 

ЗК4 Здатність мотивувати людей та рухатися до спільної 

мети. 

СК5 Здатність створювати та організовувати ефективні 

комунікації в процесі управління організацією; 

СК6 Здатність формувати лідерські якості та демонструвати 

їх в процесі управління людьми в організації. 

Програмні результати навчання: 

ПР10 Демонструвати лідерські навички та вміння працювати 

у команді, взаємодіяти з людьми, впливати на їх поведінку для 

вирішення професійних задач: 

 знати сутність поняття «лідерство», основні категорії, 

задачі лідера, відмінності між лідерством та управлінням 

та розуміти роль лідера в сучасному суспільстві. 

 

Основні положення.  

Лідерство – це вплив на людей, що змушує їх згуртуватися 

навколо спільної ідеї. Воно передбачає справлячння впливу на 
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оточуючих, внаслідок якого люди прагнуть змін, спрямованим 

на досягнення бажаних результатів у майбутньому. 

 Лідерство – це особливий вид людської діяльності та 

закладені природні якості, притаманні цій людині. Лідер не 

стане лідером, доки не з'явиться група (ведені). Ведені є 

важливою складовою процесу лідерства, і лідери іноді самі 

стають веденими. Таким чином, лідерство – це взаємини між 

лідером і членами групи, що впливають один на одного і що 

спільно прагнуть реальних змін і досягнення результатів, що 

відбивають загальні цілі. 

Поняття «керівник» та «лідер» тісно пов'язані. В 

управлінському підході можна вважати ці два поняття 

синонімами. Керівництво (лідерство) - це здатність управлінця 

(менеджера) впливати на окремих людей або групи, метою 

якого є ефективне досягнення поставленої мети. 

Крім того, до синонімів лідера та керівника можна 

зарахувати поняття менеджер. Менеджер – це 

висококваліфікований управлінець, людина, яка має особливі 

спеціальні знання, талант і певні навички у сфері організації та 

управління діяльністю. Завданням менеджера, як і завданням 

керівника, та лідера, є координація діяльності людей задля 

досягнення цілей організації. І менеджер, і керівник мають такі 

характерні риси: призначаються на відповідну посаду; 

наділяються формальними владними повноваженнями; 

відповідають за досягнення цілей організації за допомогою 

впливу на організаційну поведінку як окремих людей, так і 

робочих груп загалом; керують діяльністю працівників; 

зосереджують роботу та координують діяльність усіх членів 

формальної групи (структурного підрозділу, цільової, командної 

групи і т.д.) або формальної організації в цілому в залежності 

від рівня управління та посади, яку він обіймає. 

Не будь-який лідер може стати менеджером чи керівником. 

Лідер, на відміну від керівника: здатний впливати на дії людей 

чи групи людей незалежно від посади; може бути керівником 

відповідно до посади та наділятись формальними владними 

повноваженнями, а може й не бути формальним керівником та 

не мати посадових владних повноважень; може справляти різні 
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способи впливу (позитивні або негативні) та переслідувати різні 

цілі (групові чи особисті); використовує особистий потенціал 

лідерських якостей, до яких можна віднести: компетентність, 

успішність, особиста привабливість, харизма, організованість 

тощо. Таким чином, в сукупності всіх характеристик поняття 

лідер визначається як: будь-який індивід, що займає позицію 

домінування та має владу або визначальний вплив у групі; 

людина, здатна об'єднати людей задля досягнення певної мети. 

Група - це безліч індивідів, пов'язаних певними відносинами, 

або відносно стійка сукупність людей, яка пов'язана спільністю 

цінностей, цілей, коштів або умов життєдіяльності. 

Фукнції лідера в групі: символічна функція; інструментальна 

функція; емоційна функція; функція виробництва результатів; 

функція адміністрування; функція інтеграції. Функції лідера 

також можна розглядати з погляду балансу групових та 

індивідуальних потреб. У цьому випадку основними функціями 

лідера будуть: виконання завдання (досягнення групових цілей); 

формування та збереження групи; особистісний розвиток членів 

групи. 

Формальне (управлінське) лідерство є процесом управління 

спілкуванням та діяльністю членів групи, який здійснюється 

керівником як представником легітимної влади на основі 

правових відносин та особистісного впливу. Управлінське 

лідерство – це особливі відносини між керівником та 

підлеглими, внаслідок яких полегшується виконання всіх 

посадових обов'язків усіма учасниками взаємодії. 

Управлінське лідерство – це відношення між менеджером та 

співробітниками компанії, перш за все, його підлеглими, 

засновані не стільки на статусній владі менеджера, скільки на 

повазі один одного та згоді щодо загальних цілей, що склалися 

формальних та неформальних ролей. Перевага управлінського 

лідера: серйозний вплив на організаційну культуру у вигляді 

затвердження правил, норм та традицій, що підтримують 

цінності лідера; підпорядкування своїм цілям розгалуженої 

системи, як формальної,  так і  неформальної комунікації; 

вдосконалення відносин між менеджером та персоналом за 

допомогою розвитку довіри та соціальної відповідальності; 
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оптимізація управління організаційними змінами; організація 

групової роботи, створення та зміцнення командного духу; 

спонукання співробітників до інновацій та використання 

креативног потенціалу для досягнення поставленої мети. 

Неформальне лідерство спрямоване на вираження, 

оформлення та регуляцію міжособистісних відносин, які мають 

неофіційний характер. Цей вид лідерства дуже залежить від 

настрою членів групи і багатьох інших факторів, що впливають 

на зміни відносин усередині групи. Тому неформальне лідерство 

відрізняється нестабільністю та обмеженими джерелами сили та 

впливу.  

 

Питання для самоперевірки знань 

1. Дайте визначення лідерства та лідера. 

2. Чим відрізняються поняття лідер, керівник та менеджер? 

3. Назвіть функції лідера в групі. 

4. Що таке формальне (управлінське) лідерство? 

5. Чим відрізняється неформальне лідерство від управлінського? 

 

Тема 2. Типологія лідерства 

 

Мета: вивчити основні стилі лідерства і типи лідерів. 

Зміст. Основні теорії лідерства. Стилі лідерства. Типи 

лідерів. Експертне, емоційне, харизматичне та ситуаційне 

лідерство. Віртуальне лідерство. Трансформаційні та 

транзакційні лідери. Класифікація лідерів. Обов’язки менеджера 

та керівника, відмінність керівника від лідера. Психотип лідера. 

Політичне лідерство. Редизайн лідерства. Типи лідерства за 

М.Вебером. 

Компетенції: 

ЗК4 Здатність мотивувати людей та рухатися до спільної 

мети. 

СК5 Здатність створювати та організовувати ефективні 

комунікації в процесі управління організацією. 

СК6 Здатність формувати лідерські якості та демонструвати 

їх в процесі управління людьми в організації. 

Програмні результати навчання: 
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ПР10 Демонструвати лідерські навички та вміння працювати 

у команді, взаємодіяти з людьми, впливати на їх поведінку для 

вирішення професійних задач: 

 розуміти сутність основних теорій лідерства, стилів 

лідерства та типів лідерів. 

ПР12 Вміти делегувати повноваження та керівництво 

організацією (підрозділом): 

 знати обов’язки менеджера та керівника, відмінність 

керівника від лідера. 

 

Основні положення.  

Відповідно до підходу з позиції особистих якостей 

(особистісної теорії лідерства або теорії великих людей), 

найкращі керівники повинні мати певний набір загальних для 

всіх особистих якостей. Якщо ці якості ідентифікувати, то люди 

можуть виховати їх у собі і тим самим стати ефективними 

керівниками. Відповідно до поведінкового підходу до лідерства 

визначено три способи керівництва: автократичний, 

демократичний, ліберальний. Ситуаційний підхід до лідерства 

виходить із того, що керівник повинен поводитися по 

відношенню до підлеглих по-різному, залежно від конкретної 

ситуації. Він заснований на взаємозв'язку стилів керівництва та 

конкретних робочих ситуацій. Відповідно до цього підходу, 

вирішальну роль в ефективності лідерства відіграють ситуаційні 

фактори, при цьому не відкидається важливість особистісних та 

поведінкових показників. Функціонально-рольовий підхід – його 

головна ідея полягає в тому, що лідер для досягнення 

загальногрупової цілі у процесі своєї діяльності має здійснювати 

певні функції та грати певні ролі. Діяльнісний підхід – в основі 

даного підходу лежить ідея про те, що головними 

детермінантами процесу лідерства, які визначали Найбільш 

ефективним стилем управління є цілі та завдання групи. 

Атрибутивний підхід спирається на теорію атрибуції. 

Відповідно з цією теорією кожен із учасників взаємодії, 

спостерігаючи за поведінкою інших учасників, приписує йому 

причини, а потім спираючись на ці уявлення, вибудовує власну 

поведінку. Атрибутивний підхід до лідерства передбачає, що на 
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судження лідера про дії його послідовників впливає пояснення 

лідером причин результатів їхньої діяльності. 

Лідери ХХI століття мають бути професіоналами, 

підприємцями, володіти почуттям відповідальності, 

стратегічного мислення, діловою хваткою та серйозною 

освітньою культурною підготовкою. Професіоналізм. Усі 

керівники, які прагнуть стати лідерами, повинні опанувати 

управлінські навички, що лежать в основі розумного 

менеджменту та лідерства. Хороші лідери мають бути 

відмінними менеджерами та глибоко розуміти базові функції 

управління. Вони мають виділяти головне у будь-якій новій 

управлінській ситуації. Підприємницькі якості. Сучасні 

керівники повинні проявляти ініціативу. Вони повинні вміти 

створювати образи того, що хочуть реалізувати практично. 

Міжнародна перспектива. Сучасні керівники повинні, по-

перше, бачити можливості міжнародних ринків; по-друге, вміти 

знаходити джерела ресурсів та компетенції у глобальному 

масштабі; по-третє, мати міжнародний склад розуму та здатність 

переміщатися земною кулею та легко адаптуватися до різних 

культур. Відповідальність. Сучасні керівники повинні мати 

почуття відповідальності не лише за короткострокові цілі 

організації, але й за широкі довгострокові потреби як окремих 

людей, так і суспільства загалом. Відповідальне керівництво 

передбачає велику ступінь самоврядування та самоконтролю. 

Освітня/культурна база. Сучасні керівники вирішують 

найрізноманітніші проблеми, тому вони мають спиратися на 

широку освітню та культурну платформу. Стратегічне 

мислення. У сучасних умовах стати лідером не просто, але 

можливість бачити наперед, відчувати, що насуваються 

тенденції, працювати на перспективу та крім того надихати 

перспективними ідеями колектив, групу чи організацію. Лідер 

повинен надихнути колектив на розвиток та на майбутній успіх 

у справі. Ділова хватка. Сучасні керівники вирішують проблеми 

фінансового, організаційного, управлінського характеру, тому 

лідери повинні вміти зав'язувати партнерські відносини, 

залучати та мотивувати співробітників та досягати успіху. 
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Існують відмінності навичок менеджменту від навичок 

лідерства. Ефективний менеджер має бути компетентним у 

таких чотирьох навичках, як кланові, адхократичні, ринкові та 

ієрархічні навички. До кланових навичок відносяться навички, 

що ґрунтуються на побудові та розвитку ефективних 

міжособистісних відносин (підтримуючі комунікації, 

формування команд та організація командної роботи, наділення 

правами). Адхократичні навички дозволяють розглядати 

перспективу організації, інновацій та організаційних змін 

(творче вирішення проблем, формування бачення майбутнього, 

здійснення нововведень). Ринкові навички дозволяють 

забезпечити високу конкурентоспроможність та управління 

зовнішніми зв'язками (стимулювання інших, вміле використання 

влади та впливу, управління конфліктами). Ієрархічні навички 

необхідні для підтримки перевірки та сталості (уміння керувати 

стресом, часом, самооцінка, аналітичне вирішення проблем). 

Таким чином, ефективним менеджером може бути тільки 

менеджер, що має навички лідера, а хорошим лідером – лише 

лідер, що має навички менеджера. Тому ефективні керівники 

мають підвищувати свій рівень компетенції як у сфері 

менеджменту, і лідерства. 

Основними та багато в чому взаємопов'язаними факторами 

ефективності впливу лідера є харизма, авторитет і здатність 

викликати і утримувати довіру до себе. Харизма – визначається 

як здібності людини, завдяки яким його оцінюють як 

обдарованого особливими якостями, виняткового та здатного 

надавати ефективний вплив на інших. У цьому сенсі про 

харизму можна говорити як про здатність людини притягувати 

до себе увагу, справляти сильне враження, підкорювати інших 

людей своєю чарівністю і пробуджувати в них готовність 

слідувати за ним. Авторитет – дослівно розуміється як 

сила, гідність, вплив. Авторитет – одна з найважливіших умов 

високоефективного впливу на вирішення різних управлінських 

завдань. Емоційний інтелект є сукупністю емоційних умінь, 

навичок та компетенцій, які впливають на здатність людини 

швидко та ефективно реагувати на вимоги та впливу довкілля. 
Вміння «ініціативно отримувати інформацію та слухати» – 
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характеризується уважним ставленням до того, що говорять і 

слухати те, що вимовляється, а також прагнути повного 

усвідомлення значення сказаних слів.  Здатність до 

невербальної комунікації є важливим елементом розвитку 

емоційного інтелекту невербальне спілкування та жести (міміка, 

візуальний контакт, інтонація та тембр голосу, пози та жести, 

міжособистісний простір) грає величезну роль у процесі 

спілкування.  Здатність стримувати власні емоції дозволяє 

краще розуміти, стримувати та керувати почуттями. 
Підтримуюча комунікація – це засіб комунікації, яка 

спрямована на збереження позитивних відносин між 

партнерами. Наставництво є фокусування уваги на здібностях і 

має бути спрямоване на надання допомоги у розвитку трудових 

навичок всіх членів групи. Консультування є зосередження 

уваги на установках та відносинах з партнерами та в колективі. 

Якщо під час наставництва та консультування буде порушено 

принципи підтримуючої комунікації, то управлінці можуть 

зіткнутися з двома проблемами – захисною реакцією та 

неприйняттям. Захисна реакція – емоційний та фізичний стан, 

при якому людина схиляється до контратаки. Захисні реакції 

виникають у ситуаціях, коли комунікація викликає в однієї зі 

сторін відчуття тривоги чи побоювання. Неприйняття – 

емоційний та фізичний стан, за якого людина відчуває власну 

неповноцінність, некомпетентність або незначність. Істотним 

елементом підтримуючої комунікації є програми інтерв'ю з 

підлеглими. Керівнику необхідно визначити певну послідовність 

зустрічей, співбесід або переговорів з кожним працівником. Ці 

зустрічі повинні мати постійний, конфіденційний характер. 

 

Питання для самоперевірки знань. 

1. Дайте харакутеристику основним підходам до лідерства. 

2. Назвіть необхідні якості лідерів ХХI століття. 

3. Які навички повинен мати ефективний менеджер? 

4. Назвіть і охарактеризуйте найважливіші фактори 

ефективності впливу лідера. 

5. Які ви знаєте методи підтримуючої комунікації? 
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Тема 3.  Влада та лідерство 

 

Мета: зрозуміти  спільні ознаки і відмінності між владою та 

лідерством. 

Зміст. Природа влади. Влада лідера. Форми влади та їх 

взаємодія. Екпертна та харизматична влада. Рівні лідерства. 

Розвиток компетентностей сучасного лідера, його авторитет. 

Компетенції: 

ЗК4 Здатність мотивувати людей та рухатися до спільної 

мети. 

СК5 Здатність створювати та організовувати ефективні 

комунікації в процесі управління організацією. 

СК6 Здатність формувати лідерські якості та демонструвати 

їх в процесі управління людьми в організації. 

Програмні результати навчання: 

ПР 7 Організовувати та здійснювати ефективні комунікації 

всередині колективу, з представниками навчання різних 

професійних груп та в міжнародному контексті: 

 усвідомлювати природу влади, знати форми влади та 

рівні лідерства. 

ПР10 Демонструвати лідерські навички та вміння працювати 

у команді, взаємодіяти з людьми, впливати на їх поведінку для 

вирішення професійних задач: 

 вміти розвивати компетентності сучасного лідера, його 

авторитет. 

Основні положення.  

Управління людьми передбачає використання специфічних 

механізмів дії. Цей механізм називається владою. Від 

ефективного застосування влади залежить результативність 

управління. Влада – це: здатність тієї чи іншої особи впливати 

на поведінку інших людей з метою підпорядкування їх волі; 

можливість впливати на інших. Загалом влада – це вплив. Під 

впливом розуміється процес, у якому одна із сторін змінює 

поведінку інших сторін. Конкретні засоби, за допомогою яких 

одна людина може впливати на іншу, в організації дуже 

різноманітні: від доброзичливого прохання до загрози. 
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Здатність впливати на підлеглих може визначатися: 

особистісними якостями менеджера; ситуаційними факторами; 

обсягом владних повноважень керівника; здібностями 

виконавців. Керівнику варто підтримувати баланс влади у 

створенні (влада керівника – влада підлеглих). Влада лідера-

керівника має бути достатньою для забезпечення цілей, але не 

викликають у підлеглих почуття їх незначності, отже опору. 

Влада розуміється як можливість окремих людей або груп 

впливати на людей або групи для зміни їхньої поведінки. Для 

досягнення цілей застосовуються: розпорядження (прохання, 

поради); обіцянки та загрози; інформація; розпорядження, 

норми, стандарти. 

Влада пов'язана з примусовою зміною поведінки людини, 

спонукаючи її робити те, що б вона не стала робити. Примус 

заснований на тому, що керівник володіє деякими ресурсами, 

яких немає у підлеглих, але які йому потрібні. До ресурсів у 

виробничій діяльності належить те, що насамперед може 

задовольнити основні потреби людей. 

Є сім основних форм влади: законна влада надається 

індивідууму та в рамках його офіційної посади в організації;  

експертна влада заснована на визнання оточуючими наявності у 

індивіда недоступних їм особливих знань; влада, заснована на 

примусі – виконавець виконує накази під страхом покарання, 

яке може приймати різні форми (догана, зниження посади, 

звільнення, наджорсткий контроль, штрафи тощо); влада, 

заснована на винагороді; еталонна (референтна) влада, 

пов'язана з особистими якостями або здібностями, що 

впливають, які сприймаються підлеглими-виконавцями як 

привабливі та видаються їм прикладом для наслідування 

(харизма); інформаційна влада базується на можливості доступу 

до інформації чи контролю над нею; ресурсна влада ґрунтується 

на доступі до ресурсів організації або на праві розпоряджатися 

ними. 

Між різними джерелами влади існує взаємозв'язок, який 

проявляється в тому, що ступінь прояву однієї форми влади 

впливає на ступінь прояву іншого. 
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Основними джерелами форм влади та впливу є: закон, 

примус, винагорода, традиція, референтність, переконання, 

участь. 

Найбільш поширені такі системи влади: автократія – 

система управління, в якій усією повнотою влади володіє 

індивід або невелика група керівників, які контролюють 

найважливіші ресурси, майно чи права власності на основі 

традицій, харизми та привілеїв; бюрократія – система, в якій 

керівництво здійснюється на на основі «паперового права», яке 

забезпечує основу для раціонально-легітимних повноважень чи 

«правила закону»; технократія – превалює управління на 

основі влади знань та досвіду, які використовуються для 

вирішення відповідних проблем; спільні рішення – система, в 

якій протиставні групи об'єднуються для спільного управління 

спільними інтересами; представницька демократія – правила 

"гри" встановлюються обраними представниками, які 

уповноважені діяти від імені електорату; пряма демократія – в 

системі мають усі рівні права управління і всі беруть участь у 

процесі прийняття рішень; харизма (харизматична людина – це 

людина, наділена в очах його послідовників авторитетом, 

заснованим на виняткових якостях його особистості). 

Теоретичні основи влади дозволяють визначити сутність та 

специфіку влади менеджера. Ця влада характеризується такими 

властивостями: певним обсягом – влада менеджера 

характеризується повнотою владних повноважень, прав, 

обов'язків та відповідальністю за прийняття управлінських 

рішень, а також результатами діяльності організації; сферою 

розповсюдження – влада менеджера обмежена певними 

рамками (підрозділом, організацією загалом, окремими 

функціями та робочим часом); силою – це передбачає певний 

ступінь стійкості впливу менеджера на підлеглих; протидіючим 

впливом з боку підлеглих – влада керівника нерідко 

наштовхується на протидію в різних формах; витратами – 

підтримка стійкості влади передбачає матеріальні, фінансові, 

психологічні витрати сил та коштів. 

Організаційна влада є узгодженням та зведенням окремих 

індивідуальних цілей співробітників у єдину мету організації. 
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Поведінку менеджера в організації слід розглядати як наслідок 

механізму примусу влади, вбудованого в організацію. Така 

поведінка менеджерів має кілька видів: адміністративне 

підпорядкування, організаційна влада та індивідуальність.  

Особливо важливим психологічним фактором визнають 

лідерство менеджера. Воно постає як феномен, які залучають 

до організації працівників, за рахунок особливих особистих 

якостей, професіоналізму та харизми. 

Делегування повноважень тісно пов'язане з мотивацією, 

впливом та лідерством у групі, організації чи галузі. 

Делегування як дефініція, що використовується в управлінні, 

означає передачу завдань, прав та повноважень особі, яка бере 

на себе відповідальність за виконання. Повноваження – 

обмежене право використовувати ресурси організації та 

спрямовувати зусилля співробітників на виконання завдань. 

Відповідальність – це зобов'язання виконувати певні завдання 

та відповідати за їх успішне їх вирішення. Делегування є 

основним напрямком діяльності будь-якого керівника. Сутність 

управління полягає в умінні досягти виконання роботи іншими 

людьми. 

Передача прав управління ситуацією (делегування) дозволяє: 

звільнити керівника; застосувати професійні компетенції та 

досвід співробітників; стимулювати розвиток здібностей, 

ініціативи, самостійності та компетенції підлеглих; сприятливо 

вплинути на мотивацію праці та задоволеність роботою; 

стимулювати позитивні емоції підлеглих при делегуванні 

повноважень; зміна ставлення до передачі прав управління; для 

досягнення успіху в процесі делегування однаково важливе 

значення мають як керівники, і підлеглі. 

Виділяють п'ять етапів прийняття управлінських рішень: 

орієнтовний етап – виявлення проблемної ситуації та 

визначення мети розв'язання; інформаційний етап – збір, 

переробка та аналіз інформації, що стосується проблемної 

ситуації, а також обмежень, що заважають її розв’язанню; етап 

вироблення та прийняття рішень включає вироблення критеріїв 

прийняття рішень (це можуть бути економічність, надійність, 

оперативність тощо), оцінку альтернативних рішень, вибір 
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оптимального рішення серед альтернатив; організаційний етап – 

доведення прийнятого рішення та термінів його реалізації до 

виконавців, призначення відповідальних, організація їх 

взаємодії; контролюючий етап – контроль за виконанням 

рішення. 

Для прийняття ефективних управлінських рішень 

використовують різні методи: перелік контрольних питань, 

техніка «розчленування», аналіз витрат та результатів, 

використання асоціації, з'ясування думки інших, метод 

використання несподіваних думок (метод мозкового штурму), 

прийом Гордона, спосіб синектики. 

 

Питання для самоперевірки знань 

1. Дайте визначення влади і впливу. 

2. Назвіть основні фороми влади та їх джерела. 

3. Назвіть основні системи влади та охарактеризуйте їх. 

4. Розкрийте сутність та специфіку влади менеджера. 

5. Що таке делегування повноважень та в чому його потреба? 

6. Назвіть етапи та методи прийняття управлінських рішень. 

 

Тема 4. Індивідуальне та групове лідерство 

 

Мета: засвоїти принципи реалізації індивідуального та 

групового лідерства. 

Зміст. Лідерство та прийняття рішень. Прийняття рішень в 

умовах невизначеності та ризику. Індивідуальне прийняття 

рішень. Особливості групового прийняття рішень. Гендерні 

аспекти прояву лідерства. 

Компетенції: 

ЗК4 Здатність мотивувати людей та рухатися до спільної 

мети. 

СК5 Здатність створювати та організовувати ефективні 

комунікації в процесі управління організацією. 

СК6 Здатність формувати лідерські якості та демонструвати 

їх в процесі управління людьми в організації. 

Програмні результати навчання: 

ПР 7 Організовувати та здійснювати ефективні комунікації 
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всередині колективу, з представниками навчання різних 

професійних груп та в міжнародному контексті: 

 знати гендерні аспекти прояву лідерства; 

 розуміти взаємозв’язок лідерства та прийняття рішень. 

ПР10 Демонструвати лідерські навички та вміння працювати 

у команді, взаємодіяти з людьми, впливати на їх поведінку для 

вирішення професійних задач: 

 знати особливості індивідуального та групового 

прийняття рішень; 

 розуміти принципи прийняття рішень в умовах 

невизначеності та ризику. 

Основні положення 
Лідер, на відміну від нелідера, – це особистість, що має певні 

риси, наявність яких дозволяє передбачити, по-перше, 

ймовірність заняття цією особистістю лідерської позиції, по-

друге, передбачити результати діяльності цієї особи у статусі 

лідера. Ряд пріоритетних рис господарського лідера (лідера в 

організації): інтелект, прагнення знань, надійність, 

відповідальність, активність, соціальна компетентність. В різних 

ситуаціях лідери, що діють найбільш ефективно, виявляли різні 

особисті якості, людина не стає лідером, а також керівником 

лише завдяки тому, що вона має певний набір особистих 

властивостей. Виконання лідерських функцій розвиває необхідні 

для цього якості. У людині, яка протягом довгого часу виконує 

роль лідера, формуються і закріплюються необхідні для цього 

риси. Активний самостійний розвиток лідерства дає більше 

плодів, ніж навчання. Соціокультурне середовище впливає на 

трактування характеристик особистості. Недостатньо розглядати 

лише риси особистості. Потрібно враховувати і ситуацію, у якій 

ці риси виявляються. Щоб стати ефективним лідером, не 

потрібно бути «великою людиною». Швидше, потрібно 

виявитися підходящою людиною у відповідному місці та у 

відповідний час. 

Лідерство – це особлива поведінка, що визначає результати 

цієї поведінки. Для досягнення високих показників діяльності 

необхідні високі показники рівня як шанобливої поведінки, так і 

ініціюючої. При цьому зазвичай розглядають п'ять основних 
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стилів: низький рівень уваги і до результату, і до людей) — 

пасивність. Це слабкі лідери (правильніше, - не лідери); високий 

ступінь уваги до результату, низький – до людей (управління по 

завданням). Це – «лідери, орієнтовані завдання»; мало уваги до 

виконання завдання, але підкреслення важливості установок, 

почуттів та соціальних потреб людей («клубне» управління, 

стиль лідерства «менеджмент у стилі заміського клубу») – 

акцент на інтереси співробітників; управління по середньому 

шляху. Це лідери, що «перебувають на середині шляху»; 

високий ступінь турботи про виробництво та людей  (синтез). 

Це лідери "менеджменту команди". 

Як саме лідерство, так і його вплив на результати діяльності, 

залежать як від наявності рис особистості та її поведінки, а й від 

у якій ситуації вони проявляються. Ефект рис лідера 

посилюється за умови їхньої адекватності ситуації. Гнучкість 

лідера важлива у ситуації нестабільності чи ситуації, коли 

лідеру необхідно враховувати особливості дуже різних людей. А 

в ситуації, коли в організації потрібне вироблення єдиних 

правил і норм, гнучкість лідера може заважати цьому, тут 

потрібна сильна влада та наполегливість у відстоюванні 

«правильних правил». 

Групова ефективність залежить від того, наскільки стиль 

лідерства відповідає вимогам ситуації. «Контроль над 

ситуацією» – це здатність лідера визначити, чим займатиметься 

його група, а також передбачати наслідки дій групи та 

прийнятих рішень. Лідер, орієнтований на завдання, схильний 

виявляти директивне поведінка у ситуаціях, у яких контроль 

сягає високого чи низького рівня, а недирективне поведінка – 

при середньому рівні контролю. Лідер, орієнтований відносини, 

демонструє протилежну ситуацію. Оцінити спектр ступеня 

контролю над ситуацією можна за такими трьома змінними: 

взаємини лідера з підлеглими (хороші/погані) – підтримка 

лідера членами його групи; структурованість завдання 

(висока/низька) – чітке доведення лідером до групи цілей, 

процедур і директив; влада позиції (сильна/слабка) – наскільки 

лідер досвідчений у виконанні поставленого завдання та 

наскільки у його владі призначати винагороду чи покарання. 
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Лідерів навчають ідентифікувати ситуації та вибирати поведінку 

залежно від факторів ситуації, це розвиває ситуаційне мислення 

лідерів або можна призначати їх залежно від параметрів 

ситуації, що складається. 

Ефективне лідерство у групі може бути досягнуто через 

дотримання трьох рекомендацій: при формулюванні мети 

орієнтуйтесь на потреби, інтереси, цінності послідовників; 

винагороджуйте послідовників за досягнення цілей бажаними 

для них результатами; переконайтеся, що послідовники 

переконані, що можуть досягати цілей та діяти ефективно, для 

цього показуйте послідовникам способи чи шляхи досягнення 

цілей, допомагайте усувати перешкоди на шляху до мети, 

демонструйте впевненість у здібностях послідовників досягати 

поставлених цілей. чотири типи поведінки, які лідери можуть 

обирати для мотивації своїх послідовників: директивна 

поведінка (чітка постановка завдань та способів їх виконання). 

Відповідно виділяють директивне лідерство; підтримуюча 

поведінка (демонстрація турботи та прояв уваги до потреб 

послідовників). Це підтримуюче лідерство; втягуюча поведінка 

(залучення послідовників у прийняття рішень, які впливають 

них, консультація підлеглих з виконання завдання). Це 

співччутливе лідерство; поведінка, орієнтована на досягнення 

результатів, стимулює діяти якнайкраще (вираження 

впевненості у здібностях послідовників досягати важкі і цікаві 

мети). Це надихаюче лідерство. Вибір типу поведінки залежить 

від обліку таких факторів як особливості послідовників та 

характер, зміст виконуваних ними дій.  

Вибір лідерського поведінки (орієнтованого на завдання або 

орієнтованого відносини) залежить від зрілості чи готовності 

підлеглих. Готовність – це здатність та бажання виконувати те 

чи інше конкретне завдання. Чотири стилі лідерства, які 

вибираються залежно від ступеня готовності послідовників: 

стиль "розповідає", "викладає" (іноді називають стиль 

наказування). Підходить для підлеглих із низьким рівнем 

готовності; «Продаючий» стиль, стиль підказування. Підходить 

для підлеглих із помірним рівнем готовності; "Втягуючий" 

стиль, стиль об'єднання. Підходить для підлеглих із рівнем 
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готовності від помірного до високого; стиль делегування. 

Підходить для підлеглих із високим рівнем готовності.  

Готовність співробітників може змінюватися у часі, і навіть 

залежати від завдань, від змісту виконуваної роботи.  

Лідерство значною мірою спирається на ідеї зростання та 

розвитку персоналу. Успіх лідера більшою мірою залежить від 

його здатності допомогти службовцям досягти зрілості. 

Ефективним лідерам слід навчитися майстерному застосуванню 

кількох стилів і застосовувати ці стилі відповідно до конкретної 

ситуації. Щоб правильно вибрати стиль, лідеру слід оцінити 

ситуацію. Ключовим елементом є оцінка рівня зрілості 

співробітників. Але лідеру слід оцінити інші аспекти ситуації, 

такі як тиск часу; очікування начальства та інших посадових 

осіб; наявність інформації; обмеження організації (політика, 

правила, фінансові обмеження). 

Окремий напрямок досліджень лідерства заснований на 

уявленні про лідерство як про функцію групи. Лідер розуміється 

як людина, що більшою мірою, ніж решта членів групи, 

відповідає її очікуванням і найбільш послідовно дотримується 

прийнятих у ній цінностей. Лідером може стати будь-яка 

людина, яка займає відповідне місце у системі міжособистісних 

взаємодій. Рівень зрілості групи розглядається залежно від двох 

критеріїв: характер міжособистісних відносин (позитивний, 

негативний) та відповідний соціально-психологічний клімат 

(сприятливий, несприятливий); характер виконуваної групою 

діяльності (спрямований потреби оточення – організації, інших 

груп, споживачів; спрямований вузькогрупові інтереси). 

Відповідно виділяють п'ять типів груп. У групах високого рівня 

соціально-психологічного розвитку зазвичай формується 

демократичний стиль лідерства. У корпоративних угрупованнях 

формується авторитарний стиль лідерства. У просоціальних 

асоціаціях формується потуральний стиль лідерства. У 

асоціальних асоціаціях формується анархічний стиль лідерства. 

Перетворююче лідерство – це групове лідерство, що 

забезпечує динаміку змін подій та зобов'язань разом із групою у 

заданому лідером напрямі. Перетворююче лідерство тісно 

пов'язане з випереджальним, активним управлінням еволюцією 
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групи. Залежно від стадії групи формується та змінюється 

характер лідерства. Стадія основи та початку розвитку. На 

першому етапі діяльності групи основний імпульс її розвитку 

визначається засновниками (засновниками) цієї групи. Середній 

вік групи. Цей етап настає після трьох-п'яти років існування 

групи (підрозділи, організації загалом). Імпульс до руху вперед 

групи тут частіше задається її лідером, що визначився. Стадія 

зрілості чи можливого розпаду групи настає як природний 

процес завершення її життєвого циклу. На цій стадії необхідні 

для виживання групи перетворення вона може сприймати як 

тягар. 

Гендер зумовлює психологічні та управлінські якості, 

здібності, види діяльності, професії та заняття чоловіків і жінок 

через систему виховання, традиції, звичаї та норми. Чоловіки 

схильні до управління, керівництва, відстоювання своїх позицій, 

домінантні і мають трохи більш високу самооцінку, ніж жінки, 

які, у свою чергу, перевершують чоловіків за показниками 

емпатії, тривожності, довірливості, і особливо за способами 

піклуватися або виховувати інших. При цьому, за такими 

показниками, як соціальна та управлінська тривожність, 

імпульсивність, активність, акуратність, значних відмінностей 

не виявлено. 

Становлення жінок та їх просування у ролі лідера ускладнює 

ряд об'єктивних та суб'єктивних обставин. Перша обставина – 

існування гендерних стереотипів про лідерство. Гендерні 

стереотипи – це один із видів соціально-економічних 

стереотипів, тобто відносно стійкі та спрощені образи чоловіка 

та жінки, що складаються в умовах дефіциту інформації як 

результат узагальнення особистого досвіду людини і нерідко 

упереджених уявлень, прийнятих у суспільстві. 

Багато досліджень у галузі гендерних стереотипів було 

зведено до трьох основних груп: стереотипи маскулінності- 

фемінінності (чоловікам та жінкам приписуються певні якості 

та властивості особистості та характеру); стереотипне 

закріплення сімейних та професійних ролей відповідно до статі 

(для жінок головні ролі – сімейні, для чоловіків – професійні); 

стереотипи у змісті праці, зумовлені статтю (для жінок – 
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виконавський та обслуговуючий характер праці, для чоловіків – 

творча, керівна праця). 

Жінки не менше чоловіків зацікавлені у реалізації свого 

лідерського потенціалу та підвищення свого освітнього рівня, не 

менше орієнтуються на престиж, мають не менше почуття 

відповідальності. Водночас просуванню жінки як лідера 

об'єктивно заважає природна її біологічна роль, пов'язана з 

необхідністю суміщення професійних, подружніх та 

батьківських функцій, а також сформовані в суспільстві 

ґендерні установки та стереотипи, що відображають особливості 

національної культури. 

Більшість чоловіків відносяться до жінки-керівника досить 

лояльно. Вони наголошують, що жінка може бути керівником; 

що вони змогли б працювати під керівництвом слабкої статі, що 

жінка може бути більш компетентною та успішною, ніж 

чоловік, що жінка-керівник ставилася б шанобливіше. З іншого 

боку, вони також вважають, що їх самолюбство було б 

ущемлено, що вони відчували б психологічну напругу та 

загрозу з боку чоловіка-керівника. Водночас, на думку самих 

жінок, жінка-керівник може бути чудовим менеджером. Проте, 

досі в суспільстві існує система упереджень щодо можливості 

жінок бути лідерами, та відмінними управлінцями. Ця система 

упереджень, яку називають «скляною стелею», ускладнює 

становлення та просування жінок-лідерів, особливо на вищих 

щаблях ієрархії. 

Аналіз гендерних відносин у сфері керівництва та управління 

дозволяє говорити про тенденцію до перехідного відходу від 

несприятливих для жінок стереотипів у міру «розпізнавання» 

працівників, до придбання досвіду роботи з жінками в цілому. 

Разом з тим, на становлення жінок у ролі лідера та їх 

просування у цій ролі впливає особливість Я-концепції. Потреба 

самостійності, незалежності та впевненості при вибудовуванні 

своєї професійної кар'єри, а значить і свого життєвого шляху, у 

жінок виражається в їх прагненні довести свою спроможність у 

житті. Відчуття задоволеності від професійної діяльності та 

фінансова незалежність (матеріальне благополуччя) для жінок – 

найбільш значні мотиви порівняно з інтелектуальною 
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самостійністю, професійним самовизначенням, службовим 

зростанням, підвищенням кваліфікації, стажем адміністративної 

роботи та прагненням до влади. 

Таким чином, об'єктивно жінки мають характеристики, які 

забезпечують ефективність їхньої діяльності як лідерів. Жінки-

лідери мають такі характеристики, як комунікативність, 

креативність, схильність до інновацій, вміння відстоювати свою 

позицію, здатність виробляти ефективні раціональні рішення та 

брати відповідальність за їх прийняття, обов'язковість, уміння 

знаходити компроміси, працювати з людьми на різних рівнях і 

мати серйозну самоорганізацію. 

 

Питання для самоперевірки знань 

1. Дайте визначення лідера і назвіть його пріоритетні риси. 

2. Назвіть основні стилі поведінки лідера та адекватності 

ситуації такої поведінки.  

3. Поясніть сутність поніття групової ефективності лідерства 

4. На чому засноване поняття лідерства як функцію групи? 

5. Назвіть гендерні особливості та стереотипи в лідерстві. 

 

 

Тема 5. Поняття команди, характерні ознаки ефективних 

команд 

 

Мета: знати характерні ознаки ефективних команд. 

Зміст. Підходи до визначення команди. Основі відмінності 

між командою та групою. Ключові характерні ознаки команди. 

Принципи організації командної форми робіт. Цілі та ролі в 

команді. Фактори ефективної роботи команди. Критерії 

ефективної команди. Підходи до формування команди. 

Приклади ефективних команд в бізнесі. Підбір та оцінка 

команди. 

Компетенції: 

ЗК4 Здатність мотивувати людей та рухатися до спільної 

мети. 

СК5 Здатність створювати та організовувати ефективні 

комунікації в процесі управління організацією. 
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СК6 Здатність формувати лідерські якості та демонструвати 

їх в процесі управління людьми в організації. 

Програмні результати навчання: 

ПРН6. Організовувати та здійснювати ефективні комунікації 

всередині колективу, з представниками навчання різних 

професійних груп та в міжнародному контексті: 

 знати принципи організації командної форми робіт, цілі 

та ролі в команді, фактори та ритерії ефективної роботи 

команди, підходи до формування команди; 

 розуміти основі відмінності між командою та групою. 

Основні положення.  

Команда – це група людей, що взаємодоповнюють і 

взаємозамінюють один одного в ході досягнення загальних 

результатів, які використовують особливу форму організації 

спільної діяльності. Команда заснована на продуктивній 

взаємодії учасників, які мають узгоджене бачення ситуації та 

стратегічних цілей команди і володіють відпрацьованими 

процедурами взаємодії. Тип завдань чи цілей, що стоять перед 

командою, визначає формальну структуру групи, рольовий 

склад, перелік знань, умінь та навичок членів команди; терміни 

виконання поставленої завдання; ступінь контролю робочої 

групи з боку керівництва. Команду характеризує відкрите 

обговорення проблем, хороша циркуляція інформації. 

Діяльність орієнтована на вирішення завдань, цілі змінюються 

по мірі необхідності. Відносини між співробітниками будуються 

за принципами взаємозалежності. Лідер діє як каталізатор 

групової взаємодії та співробітництва. "Команда", 

розвиваючись, послідовно змінює емоційну та інструментальну 

сфери: адаптація – групування – нормування – кооперація – 

функціонування.  

Ключові фактори роботи в команді: спільність та довіра 

замість відчуження та самотності; співпраця замість 

конкуренції; робота на загальний результат замість 

індивідуалізму; творчість замість стереотипних дій; 

конструктивна самореалізація замість боротьби за виживання. 

Етапи розвитку команди: адаптація (члени команди ще не 

знайомі та не впевнені один в одному), групування, тобто 



 28 

створення та об'єднання (підгруп) за симпатіями та інтересам, 

кооперація (на цьому етапі з'являються елементи групової 

солідарності, але відсутні виражені психологічні зв'язки), 

нормування діяльності (на цьому етапі розробляють принципи 

взаємодії, особисті взаємини стають ближчими), 

функціонування (стадія утворення рольової структури команди, 

відрізняється високим рівнем підготовленості, організаційною 

та психологічною єдністю. 

Основні підходи до формування команди: цілеспрямований, 

міжособистісний, рольовий та проблемно-орієнтований. 

Існує два шляхи командоутворення: природний (стихійний); 

цілеспрямований (керований), пов'язаний із виконанням певних 

цілей. На природний процес командоутворення впливають два 

фактори: закономірності групової динаміки та стиль 

керівництва. Цілеспрямований процес створення ефективної 

команди складається з 10 етапів: визначитися з власними цілями 

та цілями майбутньої команди; підбір та відбір кандидатів; 

робота членів команди над своїми цілями; вивчення 

міжособистісних переваг; цілеспрямоване формування енергії 

єдності; формування цінностей команди; навчання команди 

технологіям роботи – технологія ситуаційного аналізу та 

технологія координації взаємодій; створення іміджу команди; 

посилення командного духу; супровід діяльності команди. 

Проектуючи нову організаційну структуру управління, слід 

пам'ятати вимоги до структур, і принципи їх побудови. Основні 

вимоги: оптимальність (мінімум щаблів управління); 

оперативність; надійність; економічність; гнучкість (здатність 

адаптуватися до зовнішнього середовища); стійкість 

(незмінність властивостей, цілісність функціонування елементів 

системи). Принципи проектування: максимальне скорочення 

часу проходження інформації до виконавця; чітке 

відокремлення складових частин організаційної структури; 

забезпечення здатності швидкої реакції на зміни в керованій 

системі; пристосування окремих підрозділів до системи 

управління організацією та до її зовнішнього середовища. 

Процес проектування організаційної структури складається 

із трьох етапів: аналіз чинної організаційної структури; 
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проектування організаційної структури з використанням методів 

аналогій; оцінка ефективності організаційної структури. 

Існують фактори, які забезпечують ефективну роботу 

колективу: наявність сильного лідера, зацікавленого у успіху; 

орально-психологічний клімат у команді; склад команди, тобто 

єдність несхожих людей; оптимальні розміри залежно від мети; 

чіткість цілей, тобто кожен повинен розуміти і розділяти цілі 

колективу; відповідні норми та стандарти; енергія людини; 

створення та підтримання в колективі творчої атмосфери, 

свобода організації власної роботи. Основні фактори, що 

впливають на ефективність роботи групи: організаційні – 

статус, розмір та склад групи; середовище, стан комунікацій та 

конкретне місце, де група працює; важливість та характер 

завдань, що стоять перед людьми; свобода організації своєї 

роботи, що дозволяє людям насправді працювати більш 

злагоджено та зацікавлено. 

Ефективною можна назвати таку команду, де неформальна 

та розслаблена атмосфера; завдання добре зрозуміле та 

приймається; члени прислухаються один до одного; 

обговорюють завдання, у яких беруть участь усі члени; 

висловлюють як свої ідеї, так і почуття; конфлікти та 

розбіжності присутні, але виражаються та центруються навколо 

ідей та методів, а не особистостей; група усвідомлює, що 

робить, рішення ґрунтується на згоді, а не на голосуванні 

більшості. 

Виконавча діяльність, відволікаючись від її предметних та 

професійних якостей, описується сімома психологічними 

характеристиками (шкалами): цілеспрямованість – 

безцільність; мотивованість – незацікавленість; самостійність – 

залежність; організованість – стихійність; відповідальність – 

безвідповідальність; компетентність – некомпетентність; 

творчість – рутинність. За цими шкалами можна скласти 

психологічні «профілі» виконавців: творчий тип виконавця, 

самостійний, компетентний, шукаючий; наднормативний – 

цілеспрямований, зацікавлений, організований; 

регламентований (найпоширеніший); пасивний; 

«перетворювальний» вказівки керівника; низькомотивований; 
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тип виконавця, що ухиляється; важкокеровані виконавці – 

підлеглі. 

 

Питання для самоперевірки знань 

1. Що таке команда і чим вона характеризується? 

2. Назвіть ключові фактори роботи в команді та етапи розвитку 

команди. 

3. Назвіть основні підходи і вимоги до формування команди, а 

також вимоги до її побудови. 

4. Назвіть фактори, які забезпечують ефективну роботу 

колективу. 

5. Які ви знаєте психологі характеристики і відповідні їм 
психологічні «профілі» виконавців? 

 

Тема 6. Життєвий цикл команди 

 

Мета: знати основні етапи життєвого циклу команди. 

Зміст. Психологічна сумісність в команді. Основні етапи 

функціонування команди. Стадії розвитку команди за Брюсом 

Тукманом. Проєктні команди. Життєвий цикл команди проєкту. 

Компетенції: 

ЗК4 Здатність мотивувати людей та рухатися до спільної 

мети. 

СК5 Здатність створювати та організовувати ефективні 

комунікації в процесі управління організацією. 

СК6 Здатність формувати лідерські якості та демонструвати 

їх в процесі управління людьми в організації. 

Програмні результати навчання: 

ПР10 Демонструвати лідерські навички та вміння працювати 

у команді, взаємодіяти з людьми, впливати на їх поведінку для 

вирішення професійних задач: 

 знати основні етапи функціонування команди та стадії 

розвитку команди; 

 розуміти принципи психологічної сумісності в команді. 

ПР12 Вміти делегувати повноваження та керівництво 

організацією (підрозділом): 

 розуміти особливості життєвого циклу команди проекту. 
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Основні положення.  
Життєвий цикл команди є сукупність стадій, які проходить 

команда у період свого функціонування. Основними етапами 

функціонування команди є "формування" ("притирання"), 

"конфлікт" ("ближній бій"), "консенсус", "зрілість". 

Етап I. "Формування" ("притирання"). Люди, вперше 

зустрічаючись для колективної праці, опиняються в ситуації, 

коли їм необхідно зрозуміти: "Що ж робити? Як поводитися? 

Що від мене чекають? Що я чекаю? і т.п.". Потреба долучитися 

до спільної справи і при цьому не втратити особи веде до того, 

що взаємні контакти здійснюються обережно. 

Етап ІІ. "Конфлікт" ("ближній бій"). На цьому етапі зростає 

увага учасників команди до проблем власне колективної роботи. 

Члени групи зближуються між собою на основі подібних 

сприйняттів та позицій. Одночасно починають виникати 

внутрішньогрупові конфлікти. Поступово йде формалізація 

загальнокомандних і правил поведінки. Буває так, що через 

зіткнення інтересів учасників команди розпадаються. 

Етап ІІІ. "Консенсус". Зростає взаємна довіра між учасниками 

команди. Люди стають більш відкритими, суперництво 

поступається місцем кооперації, суперечки - консенсусу. 

Творчість та гнучкість дозволяють членам команди успішно 

пристосовуватися до нових проблем та ситуацій. Проте навіть у 

таких командах іноді можуть виникати конфлікти, які можна 

досить швидко долати. 

Етап IV. "Зрілість". На цьому етапі всі учасники команди 

виконують роботу якісно, мають спільні колективні цілі та 

інтереси. Для команди цей час найвищої продуктивності праці. 

Бути членом команди приємно, люди отримують насолоду від 

самого факту приналежності до неї. На цьому етапі команда 

також переживає кілька перехідних фаз, а саме: перехід до 

розвитку співпраці із зовнішнім оточенням; перехід до 

розуміння та ідентифікації своїх особистих поглядів та дій з 

цілями та діями всієї організації або фірми; перехід до 

розуміння якості продукції як уявлення про стиль та імідж 

колективу та в цілому організації. 
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Процес формування команди - завдання, що вимагає високої 

управлінської компетенції. При його здійсненні потрібно не 

тільки наявність правильно підібраних, висококваліфікованих 

фахівців, а й людей, що бажають працювати разом, узгоджено, 

як команда. 

На першій стадії формування здійснюється попередня 

робота. Тут вирішується, які задачі необхідно вирішити, і чи 

потрібне створення команди для цих цілей. Якщо необхідність 

обумовлена, то визначаються чіткі цілі і перелік навичок, 

необхідних для вирішення поставлених завдань. Також 

здійснюється розподіл правил поведінки, які повинні 

дотримуватися всіх членів команди. Друга стадія включає 

створення умов для роботи. На цій стадії керівництво 

організації визначає умови, відповідно з якими команда виконує 

свою роботу. Команди повинні бути забезпечені ресурсами, 

необхідними для успішної роботи. Вони включають матеріальні 

ресурси, людські ресурси і підтримку зі сторони організації. При 

необхідності керівництву слід усувати різного роду проблеми. 

Третя стадія включає безпосередньо сам процес формування і 

будівництва команди. На цій стадії повинні бути чітко визначені 

межі: хто є, і хто не є членом команди. Члени команди вже 

повинні розділяти спільну ціль. Керівництво організації має 

пояснити команді її завдання і рівень відповідальності за 

виконані функції - зробити абсолютно зрозумілими, які діють. 

Функціонуючу команду необхідно забезпечити постійною 

підтримкою зі сторони менеджменту організації. 

Після того, як команда спроектована, необхідно створити 

робочі умови для її майбутніх членів. По завершенні підготовки 

починається безпосередньо саме формування, тобто визначення і 

структуризація складу команди. Як тільки команда сформована, 

починається адаптація її членів до нових умов. Одночасно з 

цим або з невеликою різницею в часі починається угруповання і 

копіювання. Останні два етапи - природні, тобто. будуть 

відбуватися незалежно від зовнішніх факторів. 

Принципи, які складають основу формування команди 

проекту, задають певні "правила гри" при організації команд: 

добровільність входження в команду – ключовий принцип 
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формування команди. До складу команди може бути включений 

тільки той кандидат, який доброчинно виявив готовність увійти 

до складу команди на підставі інформації; колективне виконання 

роботи – кожен член команди виконує ту частину загального 

завдання, яку йому доручила команда, а не ту, що він виконував 

за рішенням; колективна відповідальність – вся команда 

втрачає в довірії, стимулюванні в суспільному визнанні, якщо 

завдання не виконано з вини будь-якого з членів команди; 

орієнтованість оплати праці на кінцевий результат – всі члени 

команди, незалежно від зайнятих посад, «придбають», якщо 

команда в цілому працювала ефективно, і «втрачають»; гідна 

значимість стимулювання команди на кінцевий результат – 

керівництво має володіти інформацією про стимули, значущі 

для кандидатів у члени команди. На підставі цієї інформації 

складається «фонд стимулювання». Як гідних стимулів можуть 

виступати не тільки гроші, але інші способи заохочення, 

засновані на роботі, амбіціях і перевагах кандидатів. Нерідко 

узагальнене визнання виявляється більш цінним стимулом, ніж 

матеріальна оплата; автономне самоуправління команди – 

діяльність членів команди керує її керівником (лідером), а не 

адміністративним керівництвом організації; підвищена 

виконавча дисципліна кожен член команди відповідає за 

кінцевий загальний командний результат. Цей принцип 

добровільно приймається кожним членом команди. 

Команда повинна бути малочисельною. Деякі завдання, 

наприклад у промисловому виробництві, можуть вимагати 

створення команд з 25 – 30 осіб. Чисельність команди залежать 

від спеціфіки виконуваних ею робіт, тому кількість членів 

визначається індивідуально. Найбільш точним надається "золоте 

правило" чисельності команди "сім плюс мінус два". 

Універсального підходу до поділу процесу реалізації проекту 

на фази не існує. Вирішуючи для себе таку задачу, учасники 

проекту повинні керуватися своєю ролью в проекті, своїм 

досвідом і конкретними умовами виконання проекту. Переходи 

від одного етапу до іншого рідко чітко визначені, за винятком 

тих випадків, коли вони формально розділяються або проходять. 

Тому на практиці поділ проекту на фази може бути 
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найрізноманітнішим - якби тільки такий поділ виявляв деякі 

важливі контрольні точки ("віхи"), під час проходження яких 

проглядається додаткова інформація і оцінюються можливі 

напрямки розвитку проекту. У свою чергу, кожна виділена фаза 

(етап) може ділитися на фази (етапи) наступного рівня (підфази, 

підетапи) і т.д. Застосовно до дуже великих проектів, кількість 

фаз і етапів їх реалізації може бути збільшена. Виділення 

додаткових етапів у крупному проекті пов'язане не тільки з 

великою тривалістю, але й необхідністю необхідністю більш 

загального узгодження діяльності організації-учасників 

проектів. Менеджери проекту або організація може розділити 

проект на фази, щоб забезпечити більше якісне управління з 

відповідними посиланнями на поточні операції виконавчої 

організації. 

Питання для самоперевірки знань 

1. Назвіть і охарактеризуйте основні етапи життєвого циклу 

команди. 

2. Які види робіт виконуються на стадіях формування команди? 

3. Назвіть ринципи, які складають основу формування команди 

проекту. 

4. Які принципи застосовуються до поділу процесу реалізації 

проекту на фази? 

 

Тема 7. Ефективна взаємодія в команді 

 

Мета: оволодіти знаннями про принципи ефективної 

взаємодії в команді.  

Зміст. Розподіл ролей в команді. Рівні компетентності 

сучасного менеджера в командоутворенні. Формування та 

розвиток навичок командної взаємодії. Командна згуртованість. 

Соціально-психологічний клімат в команді. Принципи подвійної 

відповідальності в роботі команди. 

Компетенції: 

ЗК4 Здатність мотивувати людей та рухатися до спільної 

мети. 

СК5 Здатність створювати та організовувати ефективні 

комунікації в процесі управління організацією. 
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СК6 Здатність формувати лідерські якості та демонструвати 

їх в процесі управління людьми в організації. 

Програмні результати навчання: 

ПРН4. Організовувати та здійснювати ефективні комунікації 

всередині колективу, з представниками навчання різних 

професійних груп та в міжнародному контексті: 

 знати розподіл ролей в команді та роль сучасного 

менеджера в командоутворенні; 

 розуміти принципи формування та розвитку навичок 

командної взаємодії. 

ПРН6. Демонструвати лідерські навички та вміння 

працювати у команді, взаємодіяти з людьми, впливати на їх 

поведінку для вирішення професійних задач: 

 розуміти принципи подвійної відповідальності в роботі 

команди; 

 вміти підтримувати командну згуртованість та 

соціально-психологічний клімат в команді. 

Основні положення.  
Для ефективного функціонування команди як одного цілого 

на різних етапах її діяльності необхідні різні ролі з різними 

типовими характеристиками. Найбільш відома типологія 

командних ролей: 

Виконавець (Implementer). Функції: виконання завдань, 

доведення справи до результату. Типові риси: консервативний, 

обов'язковий, відповідальний. Позитивні якості: 

дисциплінованість, надійність і практичність, передбачливість, 

здоровий глузд, працьовитість, кваліфікація, самодисципліна. 

Допустимі недоліки: недолік гнучкості, повільно відгукується. 

Координатор (Co-Ordinator). Функції: визначає загальні цілі, 

керує процесом прийняття рішень, вміло делегує повноваження. 

Типові риси: спокійний, упевнений у собі, контролює себе. 

Позитивні якості: хороший керівник, має здатність зрозуміти і 

використовувати будь-які здорові пропозиції без упереджень, 

цілеспрямованість. Допустимі недоліки: середній рівень 

інтелекту та творчих здібностей, може потрапляти під вплив 

інших. 
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Мотиватор (Shaper-Driver). Функції: стимулює інших. 

Типові риси: змагальний, динамічний. Позитивні якості: не 

втрачає самовладання у напруженій обстановці; володіє 

наполегливістю та мужністю для подолання перешкод, енергією 

та готовністю кинути виклик інерції, неефективності. Допустимі 

недоліки: легко провокується, дратівливий, може дратувати 

інших людей, зачіпати їхні почуття. 

Генератор ідей (Innovator). Функції: вирішує складні 

проблеми. Типові риси: креативний та неортодоксально 

мислячий індивідуаліст. Позитивні якості: обдарованість, уява, 

інтелект, знання. Допустимі недоліки: може «витати в хмарах», 

схильний не звертати уваги на практичні деталі та 

формальності. 

Дослідник ресурсів (Resource Investigator). Функції: сполучна 

ланка із зовнішнім середовищем, аналізує можливості. Типові 

риси: екстравертний, веселий, комунікабельний ентузіаст. 

Позитивні якості: здатність контактувати з людьми та пізнавати 

нове; здатність відповідати на дзвінки. Допустимі недоліки: 

надмірно оптимістичний, схильний втрачати інтерес відразу 

після того, як проходить початкова захопленість. 

Аналітик (Evaluator-Critic). Функції: розглядає всі варіанти та 

робить безпомилкові висновки. Типові риси: розсудливий, 

спокійний, обережний. Позитивні якості: стратегічно мислячий 

та проникливий, розважливий, чесний. Допустимі недоліки: не 

має схильності чи здатності мотивувати інших. 

Натхненник команди (Team Builder). Функції: вислуховує та 

розуміє кожного, запобігає тертям та заспокоює людей. Типові 

риси: комунікабельний, м'який, сприйнятливий, спокійний, 

чуйний, дипломатичний. Позитивні якості: здатність 

пристосовуватися до людей та ситуацій, здатність зміцнювати 

командний дух. Допустимі недоліки: нерішучість у кризових 

ситуаціях легко піддається впливу. 

Контролер (Inspector-Completor). Функції: спонукає групу 

робити все вчасно і до кінця; шукає помилки та упущення. 

Типові риси: старанний, організований, неспокійний, сумлінний, 

обачний, педантичний. Позитивні якості: здатність 

контролювати виконання та доводити справу до кінця; 
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прагнення до досконалості. Допустимі недоліки: схильність 

приділяти надмірну увагу дрібницям, небажання обмежитися 

задовільним замість найкращого; може бути прискіпливий. 

Щоб управлінська команда була ефективною, потрібно, щоб 

усі ці ролі виконували члени групи, щоб вони взаємно 

доповнювали один одного. При цьому один член групи може 

виконувати дві та більше ролей. 

Етапи командної роботи та необхідні командні ролі: 

постановка мети – дослідник ресурсів, лідер у ролі мотиватора; 

планування та організація – координатор; генерація ідей – 

генератор ідей; оцінка-критика – аналітик, дослідник ресурсів; 

створення технології – координатор, контролер; проби – 

виконавець, аналітик; корекція-оптимізація – генератор ідей, 

аналітик, координатор; реалізація – виконавець, контролер; 

зворотній зв'язок, оцінка – лідер у ролі мотиватора. 

Необхідні компетенції членів команди: "вміння працювати в 

команді" (командаорієнтованість) – це вміння працювати у 

команді, знаходити підхід до співрозмовника навіть у складних 

ситуаціях, добиватися його прихильності, налагоджувати 

доброзичливі стосунки. Емоційний інтелект, емпатія 

(співпереживання), здатність зберігати позитивний настрій, 

долати негативні емоції, надихати інших. Підтримка власної 

мотивації та мотивації інших. Емоційна зрілість як здатність 

брати відповідальність на себе та вміння керувати своїми 

емоціями. Емоційна гнучкість – здатність змінювати підхід до 

власних емоцій та емоцій інших. "Глокальність" (локалізація 

глобальності) – здійснення глобального через локальне, тобто 

через перетворення взаємодії з іншими людьми та 

представниками інших культур у повсякденну практику. 

Припускає миротворчість та вирішення конфліктів, здатність 

продуктивно залагоджувати конфлікти на будь-якому рівні, 

долати протиріччя, знаходити способи співіснувати людям з 

різними позиціями та різними точками зору. Адаптивність 

передбачає вміння ефективно реагувати на будь-які зміни в 

робочому середовищі, уміння керувати змінами, вміти 

адаптуватися до нових умов, а також органічно залучати інших 
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до процесу змін. Адаптивність також передбачає відкритість 

нового, готовність змінюватися, готовність вчитися. 

Робота в команді має на увазі такі вміння: швидко 

адаптуватися в новому колективі та виконувати свою частину 

роботи в загальному ритмі; налагоджувати конструктивний 

діалог практично з будь-якою людиною; аргументовано 

переконувати колег у правильності запропонованого рішення; 

визнавати свої помилки та приймати чужу точку зору; 

делегувати повноваження; як керувати, так і підкорятися 

залежно від поставленого перед колективом завдання; 

стримувати особисті амбіції та приходити на допомогу колегам; 

керувати своїми емоціями та абстрагуватися від особистих 

симпатій/антипатій. 

До основних якостей, якими мають володіти люди, які 

готуються працювати в успішній команді, відносяться: 

розуміння загальної мети, завдання підприємства, підрозділу; 

бажання працювати разом задля досягнення спільної мети; 

відсутність прихованих цілей, не заявлених колегам та 

керівнику; здатність інтегрувати власні знання та вміння з 

потенціалом колег; готовність до навчання та зміни власної 

поведінки, якщо вона суперечить встановленим правилам; 

прагнення до позитивного спілкування з колегами. 

Ефективність групової роботи залежить від того, чи 

володіють співробітники, які входять до групи, 

взаємодоповнюючими навичками, такими як: професійні 

навички, необхідні для виконання завдання; навички вирішення 

проблем, навички прийняття рішення; навички аналітичної 

роботи, продумування процесу; навички міжособистісного 

спілкування. 

Команда керівників – це мала група людей, які несуть 

колективну відповідальність за досягнення спільних цілей 

організації. Керівник повинен мати лідерські якості, щоб 

завоювати повагу членів команди. Керівники використовують 

ситуацію та фактори, природним чином сприяють розвитку 

команди, і знаходять можливість впоратися з тими ситуаціями 

та факторами, які цьому заважають. При цьому вони 

демонструють надзвичайно інтерактивний стиль управління, 
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який є прикладом командної роботи, а також координують 

відносини між командою та іншою частиною організації. 

Щоб стати лідером, керівник у процесі своєї повсякденної 

діяльності залежно від ситуації повинен уміти виконувати у 

команді різні ролі: штурман – формує загальне бачення цілей та 

систему цінностей, визначає курс, враховуючи постійні зміни, 

що відбуваються навколо та знаходить нові можливості; разок 

для наслідування з погляду людських якостей – особа, яка 

заслуговує на повну довіру; помічник – створює і, коли 

необхідно, змінює структури, процеси, умови, які забезпечують 

ефективність роботи кожного; натхненник – виявляє та 

спрямовує здібності кожного на досягнення результатів, а не на 

процеси та методи. 

 Успішний керівник команди у процесі діяльності приділяє 

увагу трьом основним складовим: досягненню цілей; розвитку 

навичок людей; формуванню команди. 

 Ефективність групової роботи залежить від того, чи 

володіють співробітники, які входять до групи, 

взаємодоповнюючими навичками, такими як професійні 

навички, необхідні для виконання завдання; навички вирішення 

проблем; навички прийняття рішення; навички аналітичної 

роботи, продумування процесу; навички міжособистісного 

спілкування 

В ефективній команді: всі її члени впевнені в успіху своєї 

компанії; всі її члени поділяють загальні основні цінності щодо 

якості продукції, задоволення клієнтів, спільної роботи та ін; 

розподіл ролей здійснюється відповідно до особистих та 

професійними характеристиками її членів; всі її члени 

усвідомлюють свою відповідальність за дотримання якості та 

термінів виконання завдань; робота налагоджена таким чином, 

щоб зберігати свою результативність у довгостроковий період; 

відбувається гнучка адаптація до можливих змін довкілля; 

оптимально вибудувано взаємодію між лідером та членами 

команди; розвиваються навички спільної роботи та 

міжособистісного спілкування всіх її членів. 

Особистісні фактори безпосередньо впливають на 

ефективність роботи групи. Так, командній роботі 



 40 

перешкоджатиме попередній невдалий досвід роботи в команді, 

небажання забути про свою колишню владу, про свій більш 

високий статус, члени команди можуть нести нерівномірну 

відповідальність. 

Усю сукупність факторів, що впливають на ефективність 

групової роботи, можна умовно розбити на три групи: 

підтримуюче оточення; особистісні показники членів групи; 

показники групи. 

Питання для самоперевірки знань 

1. Назвіть основні ролі в команді та їх типові характеристики. 

2. Назвіть необхідні компетенції, вміння, якості та навички 

членів команди. 

3. Розкрийте роль керівника для забезпечення ефективної 

роботи команди 

4. Які фактори впливають на ефективність роботи команди? 

 

Тема 8. Ефективне управління командою 

 

Мета: оволодіти знаннями про основні методи ефективного 

управління командою.  

Зміст. Форми керівництва командою. Методи зміцнення 

команди. Фактор довіри у команді. Управління конфліктами. 

Класифікація конфліктів. Варіанти поведінки у конфлікті. 

Стратегії і технології управління конфліктами, структурні та 

міжособистісні методи вирішення конфліктів. Моніторинг 

ефективності команди. Стилі управління персоналом. Технології 

управління людськими ресурсами.  

Компетенції: 

ЗК4 Здатність мотивувати людей та рухатися до спільної 

мети. 

СК5 Здатність створювати та організовувати ефективні 

комунікації в процесі управління організацією. 

СК6 Здатність формувати лідерські якості та демонструвати 

їх в процесі управління людьми в організації. 

Програмні результати навчання: 

ПР 7. Організовувати та здійснювати ефективні комунікації 

всередині колективу, з представниками навчання різних 
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професійних груп та в міжнародному контексті: 

 знати стратегії і технології управління конфліктами, 

структурні та міжособистісні методи вирішення 

конфліктів; 

 вміти виконувати моніторинг ефективності команди. 

ПР10. Демонструвати лідерські навички та вміння працювати 

у команді, взаємодіяти з людьми, впливати на їх поведінку для 

вирішення професійних задач: 

 розуміти форми керівництва командою та методи 

зміцнення команди; 

 знати класифікацію конфліктів та варіанти поведінки у 

конфлікті. 

ПР12 Вміти делегувати повноваження та керівництво 

організацією (підрозділом): 

 вміти використовувати технології управління людськими 

ресурсами. 

Основні положення.  
Стиль керівництва значно впливає на процес розвитку 

команди. Якщо керівник авторитарний, постійно жорстко 

контролює ситуацію, взявши відповідальність на себе, вимагає 

беззаперечного підпорядкування, то співробітники звикають до 

цього, розлучаються зі своєю часткою відповідальності. В цьому 

випадку про команду не йдеться, оскільки замість принципу 

колеса діє принцип піраміди (співробітники – основа, керівник – 

вершина). Якщо керівник, який є лідером, ще й досить 

демократичний, йому щиро цікаві індивідуальні особливості 

співробітників, він недирективний, схильний делегувати 

повноваження, радитися з підлеглими, вміє уважно спостерігати 

та слухати, брати на себе відповідальність та грамотно 

передавати її іншим, може сподіватися на стихійну появу 

команди, а сам стати в центр «колеса». Отже, за авторитарного 

стилю керівництва діятиме принцип піраміди, а за 

демократичного можна дійти до утворення принципу колеса. 

При цьому важливо пам'ятати, що команда, що стихійно 

склалася, потребує формування командного духу, навчання 

технологіям взаємодії та вирішення проблем у команді. 
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Цілеспрямований шлях командоутворення можливий лише 

тоді, коли керівник гостро усвідомив необхідність змін у 

системі управління організацією, або лише відкриває свій бізнес 

та бажає почати зі створення своєї команди. У будь-якому 

випадку, підставою цілеспрямованого командоутворення є його 

внутрішній свідомий вибір. І тут для керівника відкриваються 

два шляхи: запросити зовнішню організацію, компетентну в 

питаннях командоутворення та організаційного супроводу 

бізнесу; діяти самостійно. 

Якщо керівник орієнтований на самостійне цілеспрямоване 

командоутворення, йому слід вирішити три проблеми, і 

відповісти на запитання: 1. Чи система управління в організації 

вже неефективна, потребує оновлення, або особисто мені 

хочеться чогось новенького? 2. Я хочу створити команду «під 

себе» та бути її Лідером, або я хочу знайти гідного лідера та 

створити команду «під нього» з наявних співробітників? 

3. Я хочу створити тільки свою команду управлінців, або 

поступово перебудувати, виходячи з принципу колеса, всю 

організаційну структуру фірми? 

Відповідь на перше запитання вимагає проведення 

діагностики. Керівнику необхідно зрозуміти, наскільки зараз 

ефективна його організація і чи є актуальна необхідність щось 

змінювати у системі управління. Для діагностики можна 

залучити зовнішніх консультантів, які представлять повну 

картину стану організації. Відповідь на друге питання 

передбачає серйозні роздуми. Керівник визначається з тим, «під 

кого» буде створено команду. Якщо "під лідера", то необхідно 

його навчити командоутворення, організувати обмін досвідом із 

тими організаціями, де успішно працюють команди. Головне – 

довіряти лідерові: не контролювати його, а підтримувати 

(морально, духовно, емоційно, інформаційно); не нав'язувати 

йому симпатичних керівнику людей, а дати можливість збирати 

команду «під себе»; розуміти, що члени його команди не є 

прямими підлеглими керівника, та взаємодіяти з ними належить 

лише через лідера. Відповідь на третє питання вимагає 

спостереження та часу. Якщо керівник буде створювати свою 

команду управлінців, йому потрібен час, щоб побачити 
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ефективність її роботи Якщо керівник створить кілька 

експериментальних команд «під лідера», то йому також 

потрібно буде поспостерігати за ними не менше ніж рік, щоб 

оцінити їх життєздатність та ефективність. Отже, 

цілеспрямований шлях командоутворення - це шлях свідомої 

реконструкції системи роботи організації загалом. 

Розвиток команди відбувається у двох основних напрямках – 

інструментальному та соціоемоційному. Переважна орієнтація 

на той чи інший бік життєдіяльності команди визначає вибір 

форм, методів та методичних прийомів командоутворення. 

Форми командоутворення – це встановлений порядок 

організації конкретних актів, ситуацій, процедур взаємодії 

учасників у команді, спрямованих на вирішення певних 

психологічних та виробничих завдань, сукупність 

організаторських прийомів та засобів, що забезпечують 

зовнішнє вираження змісту діяльності команди. До форм, що 

забезпечують командоутворення, відносять ігри (ділові, 

комунікативні, сюжетно-рольові, стратегічні, сюжетно-

динамічні), тренінги (груподинамічні, навичок (умінь), 

лідерства, комплексні тренінги командного зігравання), 

колективні творчі справи, командний коучинг). 

Методи командоутворення – це сукупність способів, 

прийомів та підходів впливу на команду та взаємодію з 

командою з метою розвитку її інструментальної та 

соціоемоційної ефективності (вправи, мінілекції, міні-ігри, 

організаційні методи (розподіл ролей, поділ на групи, 

підведення підсумків та ін.), методи вирішення проблем 

(наприклад, мозковий штурм та дискусія) та ін.). Методичні 

прийоми командоутворення – це конкретний прояв певного 

методу командоутворення, приватні способи найбільш 

продуктивного його застосування. Вони визначають 

своєрідність використовуваних методів та підкреслюють 

індивідуальний стиль роботи із командою. 

Необхідною умовою ефективності команди є згуртованість її 

членів. Під згуртованістю можна розуміти сумарний вплив сил, 

які утримують членів групи. Згуртованість – це привабливість 

групи для індивіда, рівень якої визначається частотою та 
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стабільністю міжособистісних взаємодій групи. Під 

згуртованістю також можна розуміти згоду, єдність ціннісних 

орієнтацій та цілей членів групи. Згуртованість групи 

визначається емоційною привабливістю. Чим більше учасників 

групи подобаються одне одному, тим більше вона згуртована. 

Згуртованість колективу – це його ціннісно-орієнтаційна 

єдність, спільність установок, збіг ціннісних орієнтацій. Рівні 

розвитку групової згуртованості: перший – розвиток емоційних 

контактів групи, другий – згуртування групи чи 

ціннісноорієнтаційна єдність, третій – інтеграція групи. Таким 

чином, під згуртованістю команди, як малої групи, слід 

розуміти, насамперед, подібність поглядів та ціннісних 

орієнтацій її членів, емоційну привабливість команди для її 

членів, розвиненість співробітництва та групових комунікацій з 

урахуванням взаємної підтримки. 

До факторів, що впливають на формування згуртованості 

команди, відносяться: збіг у більшості членів команди 

світогляду, цінностей та інтересів; привабливість членів 

команди одинг для одного; відповідність командних цілей 

потребам членів команди; задоволеність командною діяльністю; 

участь всіх членів команди у виробленні рішень; психологічна 

сумісність членів команди; доброзичливе ставлення членів 

команди один до одного. 

Згуртованість групи визначає те, наскільки сильно її членів 

приваблює можливість перебувати в ній і наскільки 

мотивуючий ефект вона надає. Згуртованість зазвичай вища, 

якщо члени групи подібні один до одного за віком, установками, 

потребами, біографіями. Вона сильніша у маленьких за 

розміром групах, члени яких поважають компетентність і знання 

один одного, переслідують ті ж самі цілі та виконують 

взаємопов'язані завдання. Згуртованість зростає, якщо група 

ізольована від оточуючих, коли переживає або успішне 

виконання роботи, або кризу. 

Менеджер має бути готовий не тільки перебувати в епіцентрі 

конфлікту, а й керувати ним. Діагностика конфліктної ситуації 

є неодмінним попереднім етапом при прийнятті управлінських 

рішень. Для того, щоб справити будь-який вплив на конфлікт, 
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необхідно, щоб він відбувся, тому ухилення від конфлікту, яким 

можуть вирішуватися соціально-значущі проблеми, є лише 

тимчасова тактика. 

Конфлікт: особистість – група. Конфлікти цієї категорії 

можуть мати різноманітні прояви: тривалий час існують у 

латентній формі та виявляються у формі несподіваних 

емоційних спалахів, приймають характер тривалого та 

систематичного цькування неугодного члена колективу 

Суб'єктом у ньому, з одного боку, виступає особистість, з 

другого група. Отже, конфліктне взаємодія тут відбувається на 

основі зіткнення особистісних та групових мотивів, а образи 

конфліктної ситуації представлені першим суб'єктом в 

індивідуальних поглядах та оцінках, а другим у групових. 

Причини конфлікту безпосередньо пов'язані зі становищем 

індивіда в групі, яке характеризується такими поняттями, як 

позиція, статус, внутрішня установка, роль, групові норми. 

Причини конфліктів, що виникають між особистістю та 

групою пов'язані: з порушенням рольових очікувань; з 

неадекватністю внутрішньої установки статусу особи (особливо 

конфліктність особи з групою спостерігається при завищенні у 

неї внутрішньої установки у зв'язку із порушенням групових 

норм). Формами прояву конфлікту може бути: застосування 

групових санкцій; суттєве обмеження або повне припинення 

неформального спілкування членів групи з конфліктуючим; 

різка критика на адресу конфліктуючого; ейфорія з боку 

конфліктуючого і т.д. 

Міжгруповими прийнято називати взаємодії як між групами 

людей, так і між окремими представниками цих груп, а також 

будь-які ситуації, у яких учасники спілкування взаємодіють у 

міжгруповому вимірі, сприймаючи один одного та себе як 

членів різних груп. У міжгруповому конфлікті протиборчими 

сторонами виступають групи (малі, середні або мікрогрупи). 

В основі такого протиборства лежить зіткнення протилежно 

спрямованих групових мотивів (інтересів, цінностей, цілей). 

У процесі управління міжгруповими конфліктами важливо 

враховувати деякі їх особливості. Слід визначати специфіку 

міжгрупового конфлікту щодо змісту деяких його структурних 



 46 

елементів. Зокрема, під час аналізу такого конфлікту важливо 

враховувати суб'єктивний зміст образу конфліктної ситуації, 

який має характер групових поглядів, думок, оцінок. 

Характеристика типового суб'єктивного змісту конфліктної 

ситуації міжгрупового конфлікту зводиться до трьох явищ: 

1. Деіндивідуалізація взаємного сприйняття. Члени 

конфліктуючих груп сприймають один одного за схемою Ми. 

Кожна зі сторін бачить іншу знеособленої, тобто розглядає її як 

представника будь-якої категорії чи групи, а не як окремих 

індивідів.  2. Неадекватне соціальне, групове порівняння. 

У групових думках своя група оцінюється вище, а переваги 

протиборчої групи занижуються. Вісім симптомів синдрому 

групового мислення: ілюзія невразливості, що породжує 

сверхоптимізм членів групи, відповідальних за прийняття 

рішень; колективну раціоналізацію, що призводить до 

уникнення перегляду основ політики; поза самоправоти, що 

призводить до уникнення розгляду можливих етичних проблем 

прийнятих ними рішень; стереотипізоване бачення ворога, яке 

перешкоджає реалістичному сприйняттю протилежної сторони; 

тиск у бік групового конформізму, коли стає зовсім зрозуміло, 

що розбіжності не вітаються; самоцензура, яка мінінізує сумніви 

та опір індивідуальних членів; ілюзія одностайності, що 

породжується вищезазначеними факторами та веде до почуття 

консенсусу; поява самопризначених охоронців умів, які 

захищають групу від інформації, що здатна зруйнувати 

консенсус. 3. Групова атрибуція. У цьому випадку позитивна 

поведінка своєї групи та негативна поведінка чужої групи 

пояснюється внутрішніми причинами. А, відповідно, негативна 

поведінка своєї групи та позитивна поведінка чужої 

пояснюється зовнішніми обставинами. 

Міжгрупові конфлікти відрізняються за формами, у яких 

вони виявляються та протікають: збори, наради, мітинги груп; 

страйки; зустрічі лідерів; дискусії; переговори. 

Стадії управління конфліктом: прогнозування, 

попередження (профілактика) або стимулювання, регулювання, 

дозвіл. Прогнозування конфлікту – етап виявлення його 

можливих причин та потенційного розвитку На цьому етапі 
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необхідно провести діагностику слабких місць у 

міжособистісних чи групових відносинах, здатних стати 

конфліктогенами у цьому спілкуванні. Регулювання конфлікту – 

це впорядкована сукупність дій учасників конфлікту, а також 

третіх осіб (посередників) щодо подолання конфлікту з 

використанням різних засобів і методик, взаємопов'язаних у 

просторі та часі з урахуванням умов та динаміки конфліктної 

ситуації. Основні елементи технології: засоби; методи; дії. 

Завершення конфлікту – завершальний етап управління. 

Можливі форми завершення конфлікту: усунення конфлікту, 

внаслідок якого ліквідуються основні структурні елементи 

конфлікту; згасання чи затухання конфлікту: тимчасовий 

відступ конфліктуючих сторін або припинення протидії за 

збереження основних ознак конфлікту, конфлікт переходить із 

явної форми в латентну. Форми завершення конфлікту 

поділяються на самостійні чи ті, що втручаються, тобто з 

використанням третіх осіб. В останньому випадку говорять про 

використання переговорів через медіатора. 

Виділяються такі стратегії конфліктної поведінки: 

суперницька – нав'язування іншій стороні кращого для себе 

рішення; проблемно-вирішальна (кооперативна) – пошук 

рішення, яке б задовольняло обидві сторони; поступаюча — 

зниження своїх прагнень, у результаті кінець конфлікту стає 

менш приємним, ніж хотілося б; уникаюча – відхід із ситуації 

конфлікту (фізичний чи психологічний); бездіяльність – 

знаходження у ситуації конфлікту, але без жодних дій щодо 

його дозволу. 

Основними тактиками поведінки або тактиками впливу є: 

раціональне переконання – використання фактів та логіки для 

підтвердження своєї позиції та переконання опонента; тиск – 

вимоги, накази, погрози; апеляція до влади, санкції – 

використання стягнень та винагород; доброзичливе звернення, 

запобігання – створення у опонента ставлення до наявності у 

нього привабливих якостей; коаліційна – прохання про 

підтримку, союз; укладання угод – взаємний обмін благами, 

обіцянки; введення опонента у стан хвилювання, деякої 

сплутаності, управління його увагою, створення ефекту 
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несподіванки; невідмінні зобов'язання – одна зі сторін здійснює 

певну дію (наприклад, безстрокове голодування) доти, доки її 

умови не будуть прийнято. 

Тактики можуть бути "м'якими" або "жорсткими". М'якою 

вважається тактика, наслідки застосування якої для опонента 

приємні або нейтральні: підлещування, раціональне 

переконання. Жорсткою – тактика, що викликає або може 

викликати неприємні наслідки для опонента: тиск. 

Типологія важких людей: об'єктивно важкі (проблеми у 

взаємодії із нею обумовлені існуючими відмінностями); 

суб'єктивно важкі (проблеми у взаємодії з ними обумовлені 

особистими проекціями або неадекватною минулою 

поведінкою); тимчасово важкі (спілкування з ними обумовлює 

можливість ситуативного конфлікту) конфліктогенні особи 

важкі для всіх і завжди. Принципи спілкування з такими людьми: 

усвідомити, що людина важка у спілкуванні та визначити її тип; 

уникнути впливу цієї людини, її точки зору, світовідчуття, 

зберігати спокій, нейтралітет; якщо предмет важливий і 

значущий і не можна ухилитися від спілкування з такою 

людиною, треба постаратися виявити причини проблеми; 

постаратися знайти спосіб задоволення його прихованих 

інтересів та потреб; використовувати спільний підхід до 

вирішення конфліктів, який розпочне вимальовуватися після 

співвіднесення цієї людини з певним типом, її нейтралізації та 

взяття під контроль. 

 

Питання для самоперевірки знань 

1. Назвіть стилі керівництва командою. 

2. Для чого проводиться діагностика ефективності роботи 

команди? 

3. Назвіть форми та методи командоутворення. 

4. Що таке згуртованість команди і які фактори на неї 

впливають? 

5. Наведіть класифікацію конфліктів за категоріями, причинами 

та формами прояву. 

6. Назвіть стадії управління конфліктом та стратегії конфліктної 

поведінки. 



 49 

2. САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТІВ 
 

Самостійна робота студентів є невід’ємним елементом 

вивчення дисципліни «Лідерство та управління командою». 

Самостійна робота полягає у поглибленому вивченні питань 

курсу, які не увійшли до тематики лекцій. Індивідуальна робота 

оформляється у вигляді презентації та захищається студентом на 

парі.  

Тематика індивідуальних завдань (одне на вибір студента) 

1. Основні відмінності понять менеджмент та лідерство. 

2. Характеристика основних теоретичних напрямів 

дослідження феномену лідерства. 

3. Особистісні характеристики лідерів. 

4. Теорія стилів поведінки Курта Левіна. 

5. Основні складові емоційного інтелекту теоретичного 

лідерства. 

6. Управлінська решітка Р. Блейка та Дж. Моутон. 

7. Континуум лідерської поведінки по Танненбауму та 

Шмідту. 

8. Основні складові ситуаційного лідерства Фідлера. 

9. Основні складові ситуаційного лідерства Херші та 

Бланшарда. 

10. Основні складові лідерства «шлях – мета» Хауза та 

Мітчелла. 

11. Суть та застосування моделі прийняття рішень Врума – 

Йеттона – Яго. 

12. Теорії, засновані на концепції емоційного інтелекту. 

13. Типологія стилів лідерства Деніела Гоулмана. 

14. Основні організаційні елементи заміни та нейтралізації 

лідерства. 

15. Основні положення теорії Ф.У.Тейлора. 

16. Основні положення теорії Г. Емерсон. 

17. Теорії X та Y Дугласа Мак-Грегора. 

18. Соціальна модель мотивації. 

19. Піраміда Маслоу. 

20. Зміна мотивації протягом життя людини. 

21. Раціонально-економічна модель мотивації. 
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22. Теорія ERG Альдерфера. 

23. Теорія набутих потреб Мак-Клелланда. 

24. Теорія справедливості. 

25. Двофакторна теорія мотивації та задоволення від роботи 

Герцберга. 

26. Характеристики команди. 

27. Життєвий цикл команди. 

28. Типологія та фактори формування команд. 

29. Чисельність групи. Нормокерованість групи. 

30. Види субкультур команди. 

31. Неформальні структури у команді. 

32. Типологія ролей у команді Белбіна. 

33. Типологія ролей у команді Адізеса. 

34. Класичні підходи до вирішення конфліктів. 

35. Сучасні підходи до розробки моделі розвитку 

особистості керівника-лідера. 
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