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ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

Метою навчальної дисципліни «Менеджмент» є допомогти студентам, 

що навчаються за освітньо-професійною програмою «Менеджмент», 

сформувати систему базових знань у сфері менеджменту, розуміння 

концептуальних засад системного управління організаціями та набути вміння 

з розробки й прийняття управлінських рішень.   

Основними завданнями дисципліни є формування: 

• стійких теоретичних основ щодо сутності менеджменту та передумов 

його виникнення, еволюції розвитку; 

• вмінь самостійно реалізовувати функції менеджменту; 

• навичок визначати стан підприємства та його системи менеджменту; 

• розуміння механізму формування та реалізації управлінських рішень; 

• вмінь  управляти стресами і конфліктами в команді; 

• навичок проектування організаційних змін та оцінювання ефективності  

менеджменту у спроектованому підприємстві. 

У результаті вивчення дисципліни студент повинен знати: 

- теоретичні основи  менеджменту та передумов його виникнення та 

еволюції розвитку; 

- основні функції менеджменту;  

- методичні прийоми аналізу системи менеджменту організацій, 

підприємств; 

- закони, методи, інструменти реалізації менеджменту в організаціях; 

- способи проектування та впровадження організаційних змін в 

організаціях; 

-види та способи оцінки ефективності менеджменту. 

Результатом вивчення навчальної дисципліни є набуття студентами 

таких компетенцій: 

- управляти організацією та її підрозділами через реалізацію функцій 

менеджменту; 

- обирати та використовувати  сучасний інструментарій менеджменту; 
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- розуміти принципи і норми права та використовувати їх у професійній 

діяльності; 

- демонструвати знання теорій, методів і функцій менеджменту, 

сучасних концепцій лідерства; 

- демонструвати навички виявлення проблем та обґрунтування 

управлінських рішень; 

- застосовувати методи менеджменту для забезпечення ефективності 

діяльності організації; 

- демонструвати навички взаємодії, лідерства, командної роботи; 

- обґрунтовувати дієві інструменти мотивування персоналу організації; 

- вміти аналізувати ситуацію та здійснювати комунікації у різних сферах 

діяльності організації; 

- ідентифікувати причини стресу, адаптовувати себе та членів команди 

до стресової ситуації, знаходити засоби до її нейтралізації; 

- демонструвати навички самостійної роботи, гнучкого мислення, 

відкритості до нових знань, бути критичним і самокритичним; 

- виконувати дослідження індивідуально та/або в групі під керівництвом 

лідера. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

6 

 

ПИТАННЯ, ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ ТА ЗАДАЧІ ЗА ТЕМАМИ 

 

ТЕМА 1. СУТНІСТЬ, РОЛЬ ТА МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ 

МЕНЕДЖМЕНТУ 

ПИТАННЯ ДЛЯ ОБГОВОРЕННЯ 

1. Дайте тлумачення менеджменту. 

2. Розкрийте спільні та відмінні риси «управління» та «менеджменту». 

3. Опишіть чотири основні функції менеджменту. 

4. Яка відмінність між підприємцем і менеджером? За яких умов 

підприємець і менеджер може бути в одній особі? 

5. Якими якостями має володіти менеджер? 

6. Опишіть ролі  управлінського персоналу  за Е. Мінцбергом та  їх 

структуру? 

7. Обгрунтуйте, які зміни впливають на роботу сучасного менеджера.  

8. Поясніть чому обслуговування споживачів і новаторство стають 

найважливішими елементами роботи менеджера? 

9. Які способи  класифікації менеджерів в організації  та як різняться 

повноваження, що вони виконують? 

10.  Опишіть переваги і складності роботи менеджера. 

11.  Поясніть чому ефективність і результативність неймовірно важливі для 

менеджменту. 

12. Поясність, у чому універсальність природи менеджменту? 

 

Ділова гра «Створення ринково-орієнтованого підприємства» 

 Мета: навчитися трансформувати ідеї у реальні управлінські дії, а саме 

організації діяльності ринково-орієнтованого підприємства. 

 Ролі студентів у процесі ділової гри.  

Кожний студент самостійно:  

1) генерує певний(і)  вид(и) діяльності підприємства, виходячи з власних 
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уподобань та оцінки майбутніх трендів розвитку бізнесу. Обґрунтовує 

унікальність, новаторство, специфіку бізнес-ідеї, її  ринковий сегмент, 

інфраструктуру, розміри та обсяги виробництва товарів або надання послуг; 

2) обґрунтовує організаційно-правову форму діяльності  підприємства; 

3) наводить спосіб  і обґрунтовує місце діяльності підприємства; 

4) вказує на головні фактори впливу (табл.1)  і ризики залежно від стадії  

функціонування  та інструменти їх зменшення; 

5) готує презентацію  і  захищає її публічно у групі, даючи відповіді на 

запитання присутніх.   

Таблиця 1 

Основні фактори впливу на діяльність новостворених підприємств 

 
 

№ 

п/п 

 

 
ФАКТОРИ ВПЛИВУ 

Коефіцієнт впливу за 
стадіями  Захо-

ди зі 

зниже

ння 

загроз 

 

зарод

жен. 

 

зрос-

тання 

 

пік 

діяль.. 

 

1 2 3 4 5 6 

 

 
 

1 

ПОЛІТИЧНІ 

зовнішнє середовище 

загроза стабільності ззовні;     

стабільність уряду     

можливість збройних конфліктів;     

корупція;     

зовнішньоекономічна орієнтація.     

 

 

 
2 

СОЦІАЛЬНІ 

а) зовнішнє середовище 

можливість громадянської війни;     

зовнішній тероризм;     

лояльність місцевої влади;     

б) внутрішнє середовище 

загальні страйки;     

відмова від роботи.     

 
3 

ФІНАНСОВІ 

а) зовнішнє середовище 

експропріація приватного капіталу;     

зміна кредитно-грошової політики держави;     

3 анулювання контрактів;     

б) внутрішнє середовище 

невиплата позик;     

затримки з кредитами.     

  
 



 
 

8 

 

 

 
 

4 

ЕКОНОМІЧНІ 

а) зовнішнє середовище 

стан економіки в державі;     

конкуренти;     

вартість робочої сили;     

б) внутрішнє середовище 

динаміка торгівельного і платіжного 
балансів; 

    

рівень капіталовкладень.     
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ТЕХНІКО-ТЕХНОЛОГІЧНІ 

а) внутрішнє середовище 

фізичне та моральне старіння машин та 
обладнання; 

    

технології;     

життєвий цикл продукції;     

ефективність виробництва;     

НДДКР.     
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КРАДІЖКИ, ПСУВАННЯ ТА ІНШІ 
ЗБИТКИ 

а) зовнішнє середовище 

крадіжки грошових коштів;     

крадіжки майна;     

крадіжки готової продукції;     

витікання інформації;     

б) внутрішнє середовище 

псування матеріально-технічних засобів 
виробництва. 
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СТИХІЙНІ ЛИХА 

а) зовнішнє середовище 

пожежа;     

підтоплення або затоплення територій;     

Посуха     

Землетрус     

Бурі     

 

ТЕМА 2. ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ МЕНЕДЖМЕНТУ 

ПИТАННЯ ДЛЯ ОБГОВОРЕННЯ 

1.  Поясніть, чому варто і важливо вивчати історію менеджменту. 

2. Охарактеризуйте внесок у розвиток наукової теорії менеджменту  школи 

наукової організації управління. 

3. Поясніть, яким чином сучасні  менеджери використовують принципи 

наукової організації управління. 

4. Опишіть 14 основних принципів управління за Файолем. 

5. Продемонструйте як сучасні менеджери застосовують кількісні методи на 

практиці. 
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6. Поясніть, чому важливими є дослідження в Хортоні для розвитку науки 

управління? 

7. Обговоріть, чим відрізняються інтегровані підходи в менеджменті від 

ранніх теорій  і які причини обумовили їх застосування на  практиці. 

Завдання 1 

Напишіть есе  на тему: «Новітні тенденції і питання, з якими стикаються 

сучасні менеджери»  обсягом 2-3 сторінки. 

 

ТЕМА 3. ОРГАНІЗАЦІЇ ЯК ОБЄКТИ УПРАВЛІННЯ 

ПИТАННЯ ДЛЯ ОБГОВОРЕННЯ 

1. Що таке організація? 

2. Наведіть ознаки, за якими можна класифікувати організації. 

3. Перерахуйте ознаки, які є спільними для всіх організацій і поясніть чому? 

4. Що таке життєвий цикл організації та яка його структура, які існують 

підходи  до його трактування? 

5. Які групи є в середині організації  та які між ними спільні та відмінні риси? 

6. Які фактори впливають на діяльність організації? Дайте їм характеристику. 

7. Виділіть зацікавлених сторін у діяльності організації  та обґрунтуйте їх 

вплив на неї. 

Завдання 1 

 Побудуйте і заповніть матрицю SWOT для підприємства 

(організації), що спроектували н першому занятті. 

Сильні сторони 

1. 

2. 

3. 

. 

. 

. 

Слабкі сторони 

1. 

2. 

3. 

. 

. 

 

Можливості 

1. 

2. 

3. 

. 

. 

.                                                                                       

 

Загрози 

1. 

2. 

3. 

. 

. 
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ТЕМА 4. МІСІЯ ТА ЦІЛІ ПІДПРИЄМСТВА 

ПИТАННЯ ДЛЯ ОБГОВОРЕННЯ 

1. Що таке місія підприємства і для кого вона призначена? 

2. Які фактори впливають  на формування місії підприємства? 

3. Для чого  місія є базою? 

4. Які параметри має включати зміст місії? 

5. Що таке цілі підприємства і які  функції вони виконують? 

6. Яким критеріям мають задовольняти цілі підприємства? 

7. Що ілюструє дерево цілей і яка ціль його побудови? 

 

Завдання 1 

Сформулюйте місію   спроектованого вами підприємства. 

1. Побудуйте дерево цілей на трьох річний період. 

2. Трансформуйте цілі у конкретні вимірні критерії та показники. 

 

ТЕМА 5. ПЛАНУВАННЯ ЯК ЗАГАЛЬНА ФУНКЦІЯ 

МЕНЕДЖМЕНТУ 

ПИТАННЯ ДЛЯ ОБГОВОРЕННЯ 

1. Розкрийте суть планування. 

2. Які є види планів? 

3. Що таке стратегія і хто її розробляє та реалізує? 

4. За якими ознаками можна  класифікувати стратегії та які є їх  різновиди? 

5. Опишіть, що треба для ефективного планування в динамічному середовищі. 

6. Поясніть, чому планування пов’язано з прийняттям рішень в майбутньому. 

7. Розкрийте суть цільового  етапи планування. 

Завдання 1 

Опишіть чим відрізняється  планування в лікарні від планування в 

комерційному підприємстві (наприклад,  ПАТ «Рівнеазот», ТОВ «Полісся 

хліб»). 
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Завдання 2 

Побудуйте план функціонування спроектованого вами підприємства на  

1 день, 1 місяць, 1 рік за наступною схемою (табл. 2). 

Таблиця 2 

План роботи підприємства ___________ на  поточний рік 

№ Захід Відповідальний Терміни Примітка 

  

ТЕМА 6. ОРГАНІЗУВАННЯ ЯК ЗАГАЛЬНА ФУНКЦІЯ 

МЕНЕДЖМЕНТУ 

ПИТАННЯ ДЛЯ ОБГОВОРЕННЯ 

1. Розкрийте суть функції  організування у менеджменті. 

2. Поясніть взаємозв’язок між стратегією і структурою управління. 

3. Відобразіть вплив невизначеності  зовнішнього середовища на 

організаційну структуру. 

4. На яких категоріях базується організування? Розкрийте їх суть. 

5. Типи повноважень та принципи делегування повноважень. 

6. Розкрийте механізм організаційного проектування. 

7. Наведіть схеми відомих структур управління. Дайте їм характеристику.  

Завдання 1 

Напишіть чи можна швидко змінити організаційну структуру? Чому? 

Завдання 2 

Охарактеризуйте сучасні організаційні структури (командну, матрично-

проектну, «без кордонів», організації, що навчається) за схемою: опис, 

переваги та недоліки). 

Завдання 3 

Побудуйте організаційну структуру управління  спроектованого вами 

підприємства. 
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ТЕМА 7. МОТИВУВАННЯ ЯК ЗАГАЛЬНА ФУНКЦІЯ 

МЕНЕДЖМЕНТУ 

ПИТАННЯ ДЛЯ ОБГОВОРЕННЯ 

1. Поясніть мотивування як процес задоволення потреб у менеджменті. 

2. Чи тотожними є процеси стимулювання і мотивування? Дайте 

аргументовану відповідь. 

3. Охарактеризуйте змістовні і процесні  теорії мотивації. 

4. Які фактори впливають на мотиваційне середовище підприємства? 

6. Що таке залученість персоналу і як вона впливає на діяльність 

підприємства? 

7. Як управління за ключовими показниками ефективності/продуктивності  та 

цілями  пов’язане з мотивуванням персоналу? 

8.  Що таке КРІ? Як вони впливають на мотивацію персоналу? 

Завдання 1 

 Розробіть 3-5 КРІ для окремих посад   (працівників)  спроектованого 

вами  підприємства. 

Завдання 2 

Запропонуйте  систему стимулювань для працівників  спроектованого 

вами  підприємства. 

 

ТЕМА 8. КОНТРОЛЬ, ВЛАДА ТА ДЕЛЕГУВАННЯ 

ПИТАННЯ ДЛЯ ОБГОВОРЕННЯ 

1. Розкрийте суть контролю в менеджменті. 

2. Які функції виконує контроль у системі менеджменту підприємства? 

3. Які види контролю вам відомі? Охарактеризуйте кожний його вид окремо. 

4. Поясніть, що таке влада і обгрунтуйте її взаємозв’язок з контролем. 

5. Охарактеризуйте відомі вам форми влади. Наведіть приклади із реального 

життя. 

6. Чи  існує зв’язок між владою та відповідальністю? Обгрунтуйте який? 

7. Що таке повноваження і чому їх варто делегувати при реалізації контролю? 
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Завдання 1 

Опишіть, що і як ви контролюватимете у спроектованому вами 

підприємстві (1-2 сторінки). 

Ділова гра «Деспот» 

Мета гри: формування комунікативної компетенції, що основана на здатності 

спілкування, культури ведення дискусії, знанні методів взаємодії та їх 

ефективного використання у процесі роботи за фахом, компетентності в 

розв’язуванні конфліктних ситуацій. 

Імітувальна ситуація: на приватній фірмі начальником відділу збуту 

призначений співробітник, який пропрацював вже кілька місяців, мав гарні 

стосунки з колегами, завжди був толерантною та неконфліктною людиною. Після 

ж призначення на нову посаду вибрав авторитарно-деспотичний стиль 

керівництва (звільнення, позбавлення премії та інше), що, в свою чергу, 

викликало конфлікт між ним та колективом. 

Сценарій гри: студенти вибирають виконавця головної ролі «деспота» – 

керівника відділу та трьох учасників з різними моделями реагування на стиль 

керівництва «деспота» (беззаперечне виконання всіх вимог, що сприяє 

уникненню конфлікту; заперечення та відмова виконувати вимоги через колишні 

дружні стосунки, що провокує виникнення відкритого конфлікту; ухилення від 

виконання вимог керівника за рахунок побутових та сімейних обставин, що 

породжує незадоволення керівника, а отже, виникнення прихованого конфлікту). 

Під час проведення гри чотири студенти розігрують проблемну ситуацію, 

яку придумали самостійно в контексті ролі. Після перегляду цієї ситуації, 

«деспот» оголошує збори колективу з питання розв’язання конфлікту. Головним 

аргументом «деспота» є безконфліктна поведінка підлеглого колеги. Під час 

проведення зборів учасники обговорюють ситуацію та висувають пропозиції 

стосовно розв’язання конфлікту. В кінці гри студенти мають прийняти рішення 

шляхом голосування щодо стилю керівництва «деспота». 

На завершення заняття викладач висловлює свою думку та підбиває підсумки 

гри, якщо бажаного результату не було досягнуто, то слід обговорити причини 

невдачі. 
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У системи оцінювання передбачено нарахування балів студентам, які 

виконували ролі, та тим, які брали участь в обговоренні. Отже, кожний студент 

буде намагатись виступити. 

 

 ТЕМА 9. МЕТОДИ МЕНЕДЖМЕНТУ ТА УПРАВЛІНСЬКІ 

РІШЕННЯ 

ПИТАННЯ ДЛЯ ОБГОВОРЕННЯ 

1. Розкрийте суть методів менеджменту та ознаки за якими їх можна 

класифікувати. 

2. Що відносимо до економічних методів менеджменту? За якими ознаками їх 

класифікують?  Наведіть їх інструменти та приклади застосування. 

3. З якою цілю у менеджменті використовують інструменти соціально-

психологічних методів? 

4. Адміністративні методи менеджменту та особливості їх застосування. 

5. Що є основним завданням менеджменту?  Обгрунтуйте його важливість. 

6. За якими критеріями і на які види класифікуються управлінські рішення? 

7. Яким вимогам мають задовольняти управлінські рішення? 

8. Охарактеризуйте умови прийняття та реалізації  управлінських рішень. У 

чому є подібність і відмінність  цих процесів? 

Завдання 1 

 Опишіть ситуації можливого застосування усіх методів менеджменту у 

спроектованому вами підприємстві. 

Завдання 2 

 Спроектуйте етапи процесу прийняття   управлінського рішення щодо  

формування стратегії діяльності підприємства. 

Завдання 3 

 Відобразіть процес реалізації управлінського рішення з прийняття 

стратегії діяльності підприємства. 
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Ділова гра «Нарада» 

Учасники гри: 

- співробітники підприємства (7 осіб). У нараді беруть участь директор, 

заступник з виробництва, начальник технічного відділу, начальник цеху 

зборки, начальник токарного цеху, бригадир, секретар; 

-  група експертів (10 осіб). 

Машинобудівний завод (організація будь-якого профілю з середньою 

або невеликою чисельністю персоналу). Власниками підприємства не так 

давно був призначений новий директор. Він був представлений колективу і 

менеджерам заводу. Директору належить провести оперативну нараду вперше. 

План гри «Виробнича нарада 

Сценарій ділової гри 

Вступна частина Вступ. Цілі і тема гри. 

Ігрова ситуація Ознайомлення з ситуацією на заводі 

План підготовки до 

наради 

 Розподіл ролей (7 співробітників і 10 експертів) 

 Ведучий організовує інформування учасників гри з 

характеристиками співробітників на нараді. 

 Видалення директора на час в інший кабінет «по 

виробничій» необхідності. 

 Далі ведучий доводить до учасників інформацію про 

поведінку співробітників на нараді (характеристик).  

 Присутні на нараді поставилися до нового начальства 

зі скептицизмом і недовірою. 

Нарада Виступ директора, реакція й запитання від 

начальників. 

Дискусія і колективне 

обговорення питань. 

Яким буде поведінка директора на нараді? 

Що він може сказати або зробити для налагодження 

ділових контактів із співробітниками? 

Які управлінські рішення він може прийняти при 

підведенні підсумків першого оперативного наради? 

Підбиття підсумків Висновки від експертів, від учасників гри. 

Самооцінка. Вирішили поставлені завдання, досягли 

цілей? 
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ТЕМА 10. ІНФОРМАЦІЯ І КОМУНІКАЦІЇ В МЕНЕДЖМЕНТІ  

ПИТАННЯ ДЛЯ ОБГОВОРЕННЯ 

1. Розкрийте суть, види та роль інформації в менеджменті. 

2. Як класифікується інформація? 

3. Яким вимогам має задовольняти інформація? 

4. Що є носіями інформації і як вона формалізовано подається? 

5. В чому суть комунікації та які є  її види? 

6. Наведіть приклади вербальних комунікацій. 

7. Обгрунтуйте важливіть  невербальні комунікації в менеджменті та наведіть 

приклади їх застосування. 

8.  Проілюструйте комунікаційний  процес. 

9. Що таке комунікаційні бар’єри, які є види та які шляхи їх подолання? 

10. Які сучасні засоби управління інформаційними ресурсами організації? 

Дайте їм характеристику. 

Завдання 1 

 Напишіть повідомлення для споживачів (партнерів) вашого 

підприємства, яке варто розмістити на сайті. 

Завдання 2 

Багато сучасних організації вводять у штат посаду або уже мають піар-

менеджера. Проілюструйте своє відношення до такої менеджерської дії, 

зазначивши  роль і значення роботи таких фахівців. Побудуйте план роботи 

піар-менеджера на підприємстві. 

 

ТЕМА 11. КЕРІВНИЦТВО ТА ЛІДЕРСТВО 

ПИТАННЯ ДЛЯ ОБГОВОРЕННЯ 

1. Що ви розумієте під керівництвом? 

2. Що є спільним і відмінним у керівництві та лідерстві? 

3. Які типи лідерства вам відомі? Дайте їм характеристики. 

4. За якими показниками можна характеризувати лідерський потенціал? 

5. Дайте оцінку теоріям лідерства. 



 
 

17 

 

6. Що таке стилі керівництва? Дайте їм коротку характеристику. 

7. Керівництво і влада керівника як вони між собою пов’язані та реалізуються. 

Завдання 1 

 Опишіть сучасного лідера.  

Завдання 2 

Використовуючи наведений тест, проведіть тестування психотипу своєї 

особистості  та інших осіб, з якими ви співпрацюєте чи вам доводилося 

співпрацювати або ж маєте наміри співпрацювати. Спробуйте сформувати 

ефективну команду. Виявіть, які  ролі уже можна успішно виконувати, а які є 

дефіцитними.   

Тест Белбіна  

для   формування ефективної команди   на основі  визначення психотипу 

особистості 

Інструкція. Даний тест складається з 7 окремих блоків, кожен з яких, в 

свою чергу, містить по 8 питань або тверджень, з якими Ви можете погодитися 

або не погодитися.  На кожен блок у Вас є 10 балів. Привласнювати бали 

можна не більше, ніж 3-м або 4-м твердженням у блоці. При цьому одній 

пропозиції можна привласнити мінімум 2 бали. Якщо Ви згодні з яким-небудь 

твердженням на всі 100%, Ви можете віддати йому всі 10 балів. Перевірте, щоб 

сума всіх балів по кожному блоку не перевищувала 10.   

БЛОК I.  ЩО  Я  МОЖУ  ЗАПРОПОНУВАТИ  КОМАНДІ: 

  10  
   Я думаю, що я можу швидко сприймати і використовувати нові 

можливості  

11     Я легко кооперуюся з людьми різних типів  

12     Один з моїх головних активів - продукувати нові ідеї  

13  
   Я здатний залучати людей, які на мою думку, можуть зробити 

великий внесок у досягнення загальної мети  

14  
   Моя особиста здібність – ефективно доводити справу до самого 

кінця  
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15  
   Я не уявляю собі навіть тимчасового зниження своєї популярності, 

навіть якщо це призведе до збільшення прибутку  

16     Зазвичай я відчуваю, що реалістично і що дієздатно  

17  
   Я здатний запропонувати вагомі аргументи на користь іншої лінії 

дій, не провокуючи при цьому упереджень і упередженості  

 

БЛОК II.  ЩО ХАРАКТЕРИЗУЄ МЕНЕ ЯК ЧЛЕНА КОМАНДИ: 

 

20  
   Я відчуваю себе незатишно на зборах, навіть якщо вони чітко  

структуровані і продумано організовані  

21  
   Я схильний покладатися на людей, які добре аргументують свою 

 точку зору ще до того, як вона була всесторонньо обговорена  

22     Коли група обговорює нові ідеї, я схильний дуже багато говорити  

23  
   Мої особисті відносини заважають мені підтримувати колег 

 з ентузіазмом  

24  
   Коли треба зробити яку-небудь справу, деякі люди вважають,  

що я дію агресивно й авторитарно  

25  
   Мені важко брати на себе лідерську роль, може тому, що  

дуже чутливий до відчуттів і настроїв групи  

26  
   У мене є схильність настільки захоплюватися власними ідеями,  

що я забуваю про те, що відбувається навколо  

27  
   Мої колеги вважають, що я дуже піклуюся про незначні деталі 

 і боюся ризику, що справа може бути зіпсована  

 

 БЛОК III.   КОЛИ  Я  ПРАЦЮЮ  З  ІНШИМИ  НАД  ПРОЕКТОМ:  

30  
   Я можу добре впливати на інших людей, при цьому, не чинячи на 

них сильного тиску  

31  
   Моє „шосте відчуття” підказує й оберігає мене від помилок і 

інцидентів, які іноді трапляються через недбалість  
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32  
   В ім'я досягнення головної мети, я готовий прискорювати події, не 

витрачаючи час на обговорення  

33     Від мене завжди можна чекати чого-небудь оригінального  

34  
   Я завжди готовий підтримати хорошу пропозицію, яка принесе 

вигоду всім  

35     Я постійно відстежую  останні ідеї і новітні досягнення  

36  
   Я думаю, що мої здібності до  думок і оцінок можуть зробити 

великий внесок до ухвалення правильних рішень  

37     На мене завжди можна покластися на завершальному етапі роботи  

 

БЛОК IV.  МОЄ ВІДНОШЕННЯ ДО ГРУПОВОЇ РОБОТИ: 

40     Я щиро бажаю дізнатися про моїх колег трохи краще   

41     
Я не боюся ні оспорювати точку зору іншої людини, ні залишитися 

в меншині  

42     Зазвичай я можу довести неспроможність невдалої пропозиції  

43     
Я думаю, що я здатний добре виконати будь-яку функцію ради 

виконання загального плану  

44     
Часто я уникаю очевидних рішень і приходжу натомість до 

несподіваних рішень проблеми  

45     Я прагну все, що я роблю, доводити до досконалості  

46     Я готовий використовувати контакти поза групою  

47     
Хоча я завжди відкритий різним точкам зору, я не зазнаю 

труднощів під час ухвалення рішень  

 

БЛОК V.   Я  ВІДЧУВАЮ ЗАДОВОЛЕННЯ ВІД РОБОТИ, ТОМУ ЩО:  

50  
   Мені подобається аналізувати ситуації і оцінювати можливі 

напрями діяльності  

51     Мені цікаво знаходити практичні шляхи вирішення проблеми  
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52  
   Мені приємно відчувати, що я допомагаю створенню добрих 

відносин на роботі  

53     Часто я маю сильний вплив на ухвалення рішення  

54  
   Я маю відкриті, привітні відношення з людьми, які можуть 

запропонувати щось новеньке  

55     Я можу переконувати людей в необхідності певної лінії дій  

56  
   Я відчуваю себе добре вдома, коли я можу приділити максимум 

уваги завданню  

57     Я люблю працювати з чим-небудь, що стимулює мою уяву  

 

БЛОК VI.  КОЛИ  ЗАВДАННЯ  ВАЖКЕ  І НЕЗНАЙОМЕ:  

60     Я відкладаю справу на якийсь час і роздумую над проблемою  

61  
   Я готовий співробітничати з людьми, які позитивніше і з 

великим  ентузіазмом відносяться до проблеми  

62  
   Я намагаюся зробити завдання простіше, підшукуючи в групі 

людей, які можуть взяти на себе рішення частини проблеми  

63  
   Моє природжене відчуття часу дозволяє мені витримувати терміни 

виконання завдання  

64     Я думаю, мені вдасться зберегти ясність думки і спокій  

65     Навіть під тиском зовнішніх обставин я не відступаю від мети  

66  
   Я готовий взяти лідерські обов'язки на себе, якщо я відчуваю, що 

група не прогресує  

67     
Я б почав дискусію з метою стимулювати появу нових думок, 

сприяючих вирішенню проблеми  

 

БЛОК  VII.  ПРОБЛЕМИ, ЩО ВИНИКАЮТЬ ПРИ РОБОТІ В ГРУПАХ:  

70  
   Я схильний виражати своє нетерпіння по відношенню до людей, 

які стоять на шляху розвитку прогресу (заважають)   
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71  
   Інші можуть критикувати мене за те, що я дуже аналітичний і 

не підключаю інтуїцію   

72  
   Моє бажання переконатися в тому, що робота виконується з 

високою якістю, може іноді привести до затримки  

73  
   Мені швидко все набридає, і я покладаюся на те, що хтось з 

групи стимулює мій інтерес  

74  
   Мені важко приступити до вирішення завдання, не маючи чіткої 

мети  

75     Іноді мені важко пояснити й описати проблему в комплексі  

76  
   Я знаю, що я вимагаю від інших того, що я сам не можу 

виконати  

77  
   Мені важко висловлювати власну думку, коли я знаходжуся в 

очевидній опозиції до більшості  

Опрацювання результатів  

 Перенесіть свої бали з кожного блоку опитувальника в табл. Прослідкуйте, 

щоб загальна сума всіх балів у підсумковому рядку дорівнювала 70. Якщо 

підсумок не рівний 70, перерахуйте, будь ласка, ще раз, - десь була допущена 

помилка.  

 Підрахунок балів та визначення типу характеру 

  
Н

о
м

ер
  

б
л

о
к

у
  

Тип 

Р
еа

л
із

а
т
о

р
  

К
о

о
р

д
и

н
а

т
о

р
  

М
о

т
и

в
а

т
о

р
  

Г
е
н

е
р

а
т
о

р
  

ід
ей

  

Д
о

сл
ід

н
и

к
  

А
н

а
л

іт
и

к
  

Н
а

т
х

н
е
н

н
и

к
  

К
о

н
т
р

о
л

ер
  

I  16     13     15     12     10     17     11     14     

II  20     21     24     26     22     23     25     27     

III  37     30     32     33     35     36     34     31     

IV  43     47     41     44     46     42     40     45     

V  51     55     53     57     54     50     52     56     

VI  65     62     66     60     67     64     61     63     

VII  74     76     70     75     73     71     77     72     

Всього                          
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За підсумками таблиці ознайомтеся з особливостями свого типу 

Тип  Психологічний портрет  Функціональність  
Р

Е
А

Л
ІЗ

А
Т

О
Р

 

Вам властиві практичний здоровий 

глузд і  гарне відчуття 

самоконтролю і дисципліни. Вам 

подобається важка робота і 

подолання проблем у системному 

режимі. Більшою мірою 

виступаєте типовою особою, чиї 

вірність і інтерес співпадають з 

цінностями компанії. Менш 

сконцентровані  на переслідуванні 

власних інтересів. Проте, коли Вам 

не вистачає спонтанності,  можете 

проявляти жорсткість і 

непохитність.  

Дуже корисні компанії завдяки своїй 

надійності і старанності. Ви 

досягаєте успіху, тому що дуже 

працездатні і можете чітко визна-

чити те, що здійснимо і має від-

ношення до справи. Говорять, що 

багато виконавців роблять тільки ту 

роботу, яку хочуть робити і нех-

тують завданнями, які вважають 

неприємними. Ви ж, навпаки, роби-

те те, що необхідно справі. Завдяки 

своїм хорошим організаторським 

здібностям і компетентності в 

вирішенні всіх важливих питань Ви 

можете займати високі посадові 

позиції в управлінні.  

   

К
О

О
Р

Д
И

Н
А

Т
О

Р
 

Ваша особлива риса – здатність 

примушувати інших працювати 

над розподіленими цілями. 

Набуваючи зрілості, досвідченості 

й упевненості, охоче роздаєте 

доручення. В міжособових 

стосунках Ви швидко розкриваєте 

індивідуальні схильності і таланти 

та мудро їх  використовуєте для 

досягнення мети команди. Ви не 

обов'язково виступаєте 

Схильні добре себе проявляти, 

знаходячись на чолі команди людей 

з різними навичками і характерами. 

Вам краще працювати спільно з 

колегами рівними за рангом або 

позиції, ніж із співробітниками 

нижчих  рівнів. Вашим девізом 

може бути «консультація з 

контролем». Ви вірите, що проблему 

можна вирішити мирним шляхом. 

Проте в деяких компаніях можете 
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найрозумнішим членом команди, 

але маєте великий кругозір і досвід, 

користуєтесь загальною пошаною 

команди.  

вступати в конфлікти через різницю 

в поглядах з Творцями.  
М

О
Т

И
В

А
Т

О
Р

 

Ви – людина з високим рівнем 

мотивації, невичерпною енергією і 

великим жаданням досягнень. 

Яскраво виражений екстраверт, 

зазвичай, маєте сильну 

напористість. Ваша мета – 

перемога. Вам подобається кидати 

виклик іншим, вести їх і 

підштовхувати до дій. Якщо 

виникають перешкоди, Ви швидко 

знаходите обхідні шляхи. 

Свавільні й уперті, впевнені і 

напористі, маєте схильність 

емоційно відповідати на будь-яку 

форму розчарування або краху 

планів. Цілеспрямовані, любите 

посперечатися. Але Вам часто не 

вистачає простого людського 

Ви можете стати хорошим 

керівником завдяки тому, що вмієте 

генерувати дії і успішно працювати 

під тиском. Ви легко знайдете 

команду, дуже корисні в групах з 

різними поглядами, оскільки здатні 

приборкувати пристрасті. Творці 

здатні парити над проблемами 

такого роду, продовжуючи 

лідирувати, не зважаючи на Вас. Ви 

можете легко провести необхідні 

зміни і не відмовляєтесь від 

нестандартних рішень. 

Відповідаючи назві, Ви намагаєтесь 

нав'язувати групі  деякі зразки або 

форми поведінки і діяльності. Проте 

Ви – найефективніший член 

команди, здатний гарантувати 

позитивні дії.  
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розуміння. Ваша роль – найбільш 

конкурентна в команді.  
Г

Е
Н

Е
Р

А
Т

О
Р

 І
Д

Е
Й

 

Ви виступаєте інноваторами і 

винахідниками, можете бути 

досить креативними. Ви сієте 

зерно й ідеї, з яких  проростають 

більшість розробок і проектів. 

Зазвичай надаєте перевагу 

працювати самостійно, 

відокремившись від інших членів 

команди, використовуючи свою 

уяву і часто 

слідуючи нетрадиційним шляхом. 

Маєте схильність бути 

інтровертами і сильно реагуєте  як 

на критику, так і на похвалу. Часто 

ваші ідеї мають радикальний 

характер і Вам бракує практичних 

зусиль. Незалежні, розумні й 

оригінальні, але можете бути 

слабкими в спілкуванні з людьми 

іншого рівня або напряму.  

Ваша основна функція – створення 

нових пропозицій і вирішення 

складних комплексних проблем. Ви 

дуже необхідні на початкових 

стадіях проектів або коли проект 

знаходиться під загрозою зриву. Ви 

можете виступати  засновником 

компаній або організаторами нових 

виробництв. Проте, велика кількість 

ваших ідей в одній компанії може 

привести до контр продуктивності, 

оскільки маєте тенденцію 

проводити час, укріплюючи свої 

власні ідеї і вступаючи в конфлікт. 
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Д
О

С
Л

ІД
Н

И
К

 

Ви – ентузіаст і яскравий 

екстраверт. Умієте спілкуватися з 

людьми в компанії і за її межами. 

Народжені для ведення 

переговорів, дослідження нових 

можливостей і налагодження 

контактів. Хоч і не будучи 

генераторами оригінальних ідей, 

дуже легко підхоплюєте ідеї інших 

і розвиваєте їх. Ви дуже легко 

розпізнаєте, що є в наявності і що 

ще можна зробити. Вас зазвичай 

дуже тепло приймають в команді 

завдяки відкритій натурі. Завжди 

відкриті і допитливі, готові знайти 

можливості у всьому новому. Але, 

якщо інші Вас не стимулюють, 

ентузіазм швидко знижується.  

Дуже добре реагуєте і відповідаєте 

на нові ідеї  і розробки, можете 

знайти ресурси і поза групою. Ви – 

найбільш відповідні люди для 

установки зовнішніх контактів і 

проведення подальших переговорів. 

Умієте самостійно думати, 

отримуючи інформацію від інших.  
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А
Н

А
Л

ІТ
И

К
 

Ви – дуже серйозна і передбачлива 

людина з природженим імунітетом 

проти надмірного ентузіазму. 

Повільні в ухваленні рішень, 

віддаєте перевагу добре все 

обдумати. Здатні критично 

мислити. Вмієте бути 

проникливими в думках, 

приймаючи до уваги всі чинники. 

Експерт, рідко помиляєтесь.  

Найбільш підходите для аналізу 

проблем і оцінки, ідей і пропозицій. 

Добре вмієте зважувати всі „за і 

проти” запропонованих варіантів.       

У порівнянні з іншими, Ви здаєтеся 

оточуючим дещо черствими, 

занудними і надмірно критичними. 

Деякі дивуються, як Вам вдається 

стати керівниками. Проте, Ви маєте 

всі здібності займати стратегічні 

пости і досягти успіху на посадах 

вищого рангу. Дуже рідко успіх або 

зрив справи залежить від ухвалення 

поспішних рішень. Це ідеальна 

«сфера» для Вас, людей, які рідко 

помиляються і, врешті-решт, 

виграють.  

Н
А

Т
Х

Н
Е

Н
Н

И
К

 

Ви належите до людей, які 

користуються найбільшою 

підтримкою команди. Дуже 

ввічливі і товариські, вмієте бути 

гнучкими й адаптуватися до будь-

якої ситуації і різних людей. Дуже 

дипломатичні і сприйнятливі. 

Вмієте слухати інших і 

співпереживати, дуже популярні в 

команді. В роботі покладаєтесь на 

чутливість, але можете зіткнутися з 

перешкодами при ухваленні 

Ваша роль полягає в  запобіганні 

міжособовим проблемам, що 

з'являються в команді і тому це 

дозволяє ефективно працювати всім 

її членам.  Уникаючи тертя, Ви 

йдете довгою дорогою, заради того 

щоб обійти їх стороною. Люди 

вашого типу не часто стають 

керівниками, тим більше, якщо Ваш 

безпосередній керівник 

підкоряється Творцеві. Це створює 

клімат, в якому дипломатія і 
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рішень в термінових і 

невідкладних ситуаціях  

сприйнятливість людей вашого типу 

є справжньою знахідкою для 

команди, особливо при 

управлінському стилі, де конфлікти 

можуть виникати і повинні штучно 

присікатися. Проте, будучи  

керівником, Ви не представляєте 

загрози не для кого і тому завжди 

бажані для підлеглих. Ви служите 

свого роду „мастилом” для 

команди,  а люди в такій обстановці 

співпрацюють краще.  

К
О

Н
Т

Р
О

Л
Е

Р
 

Ви володієте величезною 

здатністю доводити справу до 

завершення і звертати увагу на 

деталі. Ніколи не починаєте те, що 

не можете довести до кінця. 

Мотивуєтесь внутрішнім 

неспокоєм, хоча часто зовні 

виглядаєте спокійними і 

незворушними. Представники 

цього типу часто є інтровертами. 

Вам зазвичай не потрібне 

стимулювання із зовні, або 

спонуки. Не терпите 

випадковостей. Не схильні до 

делегування, вважаєте за краще 

виконувати завдання самостійно.  

Ви незамінні   в ситуаціях, коли 

завдання вимагають сильної 

концентрованості і високого рівня 

акуратності. Привносите відчуття 

терміновості, і невідкладності в 

команду і добре проводите різні 

мітинги. Завдяки своєму прагненню 

до вищих стандартів, акуратності, 

точності, уваги до деталей і вміння 

завершувати почату справу, добре 

справляєтесь з управлінням.  
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Рекомендації щодо створення ефективної роботи в команді з 

урахуванням психологічних особливостей кожного типу характеру. 

Тип  
Можлива  

посада  
Особисті  

риси  

Роль у команді і 

внесок в ефективну 

роботу групи  

Наявні 

недоліки  

Реалізатор  
Оптовий 

торговий 

агент  

Консервативний, 

дисциплінований, 

надійний  

Організованість. 

Перетворення планів і 

ідей на практичні дії  

Недолік 

гнучкості. 

Поволі реагує 

на нові 

можливості  

Координатор  
Голова  

правління  
Зрілий, впевнений, 

віруючий в справу  

Пояснювати цілі і 

пріоритети. 

Мотивувати 

колег.  Просування 

при ухваленні рішень  

Недолік 

креативності і 

гнучкості 

розуму  

Мотиватор  
Менеджер 

середньої  

ланки  

Напружений, 

динамічний,  такий, 

що досягає успіху  

Ставити під сумнів і 

оспорювати.  Чинити 

тиск. Шукати обхідні 

шляхи  

Схильний до 

провокації, 

легко 

запальний  

Генератор 

ідей  
Засновник 

компанії  

Розумний,  з 

розвиненим 

мисленням, 

неординарний  

Створювати 

оригінальні ідеї. 

Вирішувати складні 

проблеми  

Недостатньо 

гнучкий в 

спілкуванні і в 

управлінні 

людьми  

Дослідник  
Начальник 

відділу 

постачань  

Екстраверт, 

допитливий 

ентузіаст, 

товариський  

Використовувати нові 

можливості. 

Розвивати контакти. 

Проводити переговори  

Втрачає 

інтерес, як 

тільки 

проходить 

ентузіазм  

Аналітик  Експерт  
Розсудливий, 

розумний, 

стриманий  

Бачити всі варіанти. 

Аналізувати. 

Проводити ретельну 

оцінку  

Недолік енергії 

і здатності 

надихати 

інших  
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Натхненник  
Менеджер у 

зв'язках з 

громадськістю  

Товариський, 

доброзичливий, 

сприйнятливий  

Слухати, 

будувати,  Запобігати 

тертям. Знаходити 

підхід до важких 

людей  

Нерішучий в 

„слизьких” 

ситуаціях  

Контролер  
Старший 

торговий 

агент  

Старанний, 

педантичний, 

небайдужий  

Знаходити 

помилки,  упущення і 

помилки. 

Концентруватися на 

цілях самому і 

допомагати це 

зробити іншим  

Має схильність 

до надмірних 

хвилювань,  не 

охоче делегує  

 

ТЕМА 12. УПРАВЛІННЯ КОНФЛІКТАМИ І СТРЕСАМИ В 

КОМАНДІ 

ПИТАННЯ ДЛЯ ОБГОВОРЕННЯ 

1.  Що розумієте під  управлінським конфліктом і стресом? 

2.  Які є види управлінських конфліктів? 

3. Поясніть, чому існування в організації конструктивних конфліктів є 

вигідним? 

4. Розкрийте механізм управління конфліктами. 

5. Які вам відомі стратегії розв’язання конфліктів? Розкрийте суть реалізації 

кожної стратегії. 

6. Чи існують механізми управління стресами і організації? 

7. Які запобіжні заходи варто реалізовувати для запобігання виникненню 

стресів і конфліктів? 

Завдання 1 

 Розробіть стандарт роботи для будь-якого працівника спроектованого 

вами підприємства (1-2 сторінки). 

Завдання 2 

 Розкрийте суть медіації та обгрунтуйте доцільність використання цього 

механізму в менеджменті. 
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Ділова гра «Страйк» 

  (ідея Н. М. Костриці, В. І. Свистуна та В. В. Ягупова, доповнена та 

адаптована під менеджерів економічного профілю) 

Мета: формування у студентів навичок ділового спілкування (складова 

комунікативної компетенції), компетентності у розв’язуванні конфліктних 

ситуацій; підвищення рівня знань і вмінь планувати, аналізувати та приймати 

рішення. 

Страйк може принести багато матеріальних та моральних втрат 

керівникам підприємств. Ділова гра «Страйк» має бути своєрідним тренінгом 

вироблення певної поведінки з боку керівництва підприємства, якщо на 

підприємстві виникне страйк. 

Гра має сприяти розвитку творчих здібностей студентів, здатності 

абстрагуватися від існуючих обмежень у суспільстві та формуванню вміння 

зосередитися на певних об’єктах тощо. 

Ефективність даної гри відбувається за умови: зацікавленості усіх 

учасників у досягненні результату та дотримання правил проведення гри. 

Основні принципи «Страйку» полягають у тому, щоб прагнути до 

найбільшої кількості ідей; під час гри можна висловлювати будь-яку думку; 

стимулювати будь-яку ініціативу. 

Правилами «Страйку» заохочуються оригінальні ідеї; заборонена критика 

учасників; усі учасники гри незалежні один від одного. 

Підготовчий етап. Викладач пропонує студентам-менеджерам 

економічного профілю написати список з 5 професій економічного напрямку. 

Потім студентам разом з викладачем потрібно проаналізувати за п'ятибальною 

шкалою професії за такими показниками, як: 

1. Ступінь соціальної захищеності; 

2. Ступінь економічної захищеності; 

3. Важливість даної професії на сучасному етапі розвитку економіки країни 

та регіону. 

Професії, що набрали мінімальне число балів за всіма наведеними вище 

показниками, будуть вважатися такими, що готові до страйкування. Це дозволить 

нам обрати підприємство або установу, на якому, на нашу думку, існує небезпека 
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потенційного страйку. До підготовчої частини гри входить збір необхідної 

інформації щодо професій, підприємства або установи, які були обрані нами для 

ділової гри. 

Ролі: ведучий, експерти, страйкарі, керівництво підприємства та 

посередники. 

Функції учасників гри. 

Ведучий повідомляє про цілі ділової гри, ставить завдання перед 

учасниками гри, надає, у разі потреби, умовні дані, підбиває загальні підсумки. 

Страйкуючі мають сформулювати вимоги до керівництва підприємства або 

установи, взяти участь у примирливих заходах відповідно до вимог чинного 

законодавства. У випадку незадоволення їхніх вимог, вони організовують 

проведення страйку відповідно до чинного законодавства. 

Керівники підприємства розробляють заходи запобігання страйку, беруть 

участь у проведенні примирливих заходах; обґрунтовують свої заперечення 

страйкуючим; висувають свої пропозиції щодо вирішення виниклого конфлікту; 

аналізують збитки, що можуть виникнути від страйку на даному підприємстві або 

в установі, та розробляють заходи щодо пом'якшення всіх можливих наслідків 

страйку. 

Експерти разом із посередниками повідомляють про зроблені оцінки. 

Бажано, щоб попередній прогноз спирався також і на статистичні дані, які 

аналізують економічний стан обраної галузі (підприємств), що характеризує 

економічний та соціальний стан працюючих на них людей. Експерти перевіряють 

правильність проведення «примирливих» процедур, беруть у них участь та 

надають рекомендації, а згодом роблять загальні висновки. 

 

ТЕМА 13. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗМІНИ ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ 

МЕНЕДЖМЕНТУ 

 

ПИТАННЯ ДЛЯ ОБГОВОРЕННЯ 

1. Що таке організаційні зміни і в яких напрямках вони відбуваються? 

2. Якими способами організації можуть пристосовуватися до змін? Дайте їм 

характеристику. 
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3. Перерахуйте причини виникнення опору змінам на підприємстві. 

4. Чи можливо побудувати на підприємстві систему опору змінам, що вона має 

все включати? 

5.  Який має бути механізм реалізації змін на підприємстві? Як його   треба 

запроваджувати? 

6.  Чи варто оцінювати ефективність менеджменту? Які існують види 

ефективності? 

7. Які завдання та як вирішує результативний менеджмент? 

 

Завдання 1 

 Запропонуйте систему показників оцінки ефективності менеджменту: 

- економічного; 

- організаційного; 

- соціального. 

Завдання 2 

 Опишіть сучасне середовище у якому працюють  менеджери  і 

запропонуйте зміни, які варто впровадити на спроектованому підприємстві.  

 

Ділова гра «Організаційні зміни та інновації» 

 Мета: формування у студентів вмінь реагувати на об’єктивні природні 

виклики  та в умовах децентралізації використовувати інновації для реалізації 

організаційних змін. 

 Ролі: 3 студентів активістів членів студентського самоврядування, 1-3 

представник місцевої влади та  5 і більше студентів університету, що живуть 

в гуртожитку. 

 Імітування ситуації. Студенти, що здобувають вищу освіту в 

Національному університеті водного господарства та природокористування і 

не є жителями м. Рівне та його околиць в радіусі 30 км., а тому переважно 

користуються   гуртожитками студентського містечка. Проте, навчання 

впродовж 2 семестру з травня по липень-серпень супроводжується їхнім 
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проживанням у кімнатах гуртожитку, де  температура повітря, особливо на 

верхніх  поверхах  гуртожитків досягає в обідній та післяобідній період понад 

+350 С. Аналогічна ситуація буває й на початку навчання у вересні. Обладнати 

кімнати кондиціонерами для підтримання нормальної температури у кімнатах 

в університету і студентів можливості немає. Проте, навчатися студентам 

необхідно і складати сесію. До того ж переважна більшість студентів поєднує 

навчання і роботу  з неповною зайнятістю. 

 Яку ідею для вирішення цієї проблеми можуть ініціювати студенти 

активісти  місцевого самоврядування з використанням інновацій у місцевому 

самоврядуванні?   

 Функції учасників гри. Активісти студентського самоврядування мають  

зробити обговорення ідеї, опис проекту та його кошторис, подати  на конкурс 

громадських бюджетів. Представники місцевої влади мають зробити 

експертне заключення проекту.  Студенти збирають підписи на підтримку 

проекту та приймають участь в електронному голосуванні (вивчають 

процедуру та можливості його здійснення). 

 На завершення викладач проводить оцінювання  активності та 

професійності і правомірності рішень, що прийняті студентами. 
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