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Лідерство і робота в команді: робота в команді 

1. Сучасний погляд на феномен управління. Три аспекти  управління (за 

Г. Мінцбергом). Ресурси, необхідні для забезпечення реалізації управління. 

2. Коротка характеристика основних управлінських теорій періоду кінця ХІХ – 

першої половини ХХ сторіччя, кінця ХХ ст. Сучасні теорії лідерства, їх основний зміст. 

3. Параметри еволюційних рівнів управління. Відмінності «нового» управління від 

«старого». Рівні еволюції лідера (за Дж. Коллінзом) 

4. Основні відмінності між менеджментом і лідерством (за Х. Оуеном та 

В. Ходжсоном)  

5. Основні відмінності між менеджментом і лідерством (за Р. Дафтом)  

6. Лідерство як вищий еволюційний та якісний рівень управління. 

7. Два види лідерства: індивідуальне та інституційне, їх зміст. Типи лідерства 

залежно від типу суспільної діяльності 

8. Тенденції суспільного розвитку. Актуальність лідерства в умовах суспільного 

розвитку. Сутність професіоналізації управління 

9. Професіограма менеджера – лідера. Ролі менеджера в організації як суб’єкта 

здійснення управлінської діяльності 

10. Психологічні, інтелектуальні, професійні, соціальні риси менеджера – лідера 

11. Сутність командної форми організації робіт. Характеристика завдань, які може 

виконувати команда. Основні ознаки команди. Чинники, що забезпечують ефект команди 

12. Принципи роботи команди, їх зміст. «Плюси» і «мінуси» організації команди, їх 

зміст 

13. Чисельність команди. Сфери діяльності команди. Особливості оплати праці 

членів команди 

14. Основні сфери діяльності команди: виробнича та інтелектуальна. 

Охарактеризувати особливості виробничих та інтелектуальних команд за такими 

параметрами: постановка цільової завдання, форми стимулювання, кваліфікація, рівень 

креативності, тривалість продуктивного функціонування. 



15. Основні форми управління в виробничій та інтелектуальній команді («Театр 

одного актора», «Команда згоди», «Рада»), їх зміст та особливості 

16. Неформальні інтелектуальні і управлінські команди. Вимоги до членів 

інтелектуальної команди. Головне завдання лідера неформальної інтелектуальної 

команди. Методичний підхід до формування команд. Навички та вміння членів 

управлінської команди 

17. Організація і координація роботи в команді. Основний зміст роботи лідера 

команди. Організація взаємодії між командами та зовнішніми партнерами. Принцип 

пріоритетності інтересів організації в цілому 

18. Планування діяльності команди, його переваги. Етапи планування: визначення 

мети та напрямків її досягнення, розробка стратегії і тактики. Довгостроковий 

(стратегічний) план діяльності команди, основні рекомендації щодо його складання. 

Оперативне календарне планування 

19. Контроль виконання роботи, його форми. Складові контролю, який здійснює 

лідер (керівник) 

20. Поняття ситуаційного аналізу. Прогнозування. Помилки ситуаційного аналізу. 

Етапи ситуаційного аналізу, їх зміст 

21. Розподіл ролей в команді. Чинники, що визначають ролі в команді 

22. Метод «Шість капелюхів», його можливості; функції і дослідницькі завдання 

членів команди у цьому методі 

23. «Крива» розвитку команди. Характеристика етапів розвитку команди. Етап 

становлення команди. Десять кроків створення команди 

24. «Крива» розвитку команди. Стратегічні ситуації на етапі успішного розвитку 

команди, їх характеристика 

25. «Крива» розвитку команди. Пошуковий період у розвитку команди. Особливості 

ситуації «зависання команди», її ознаки. Основні напрямки роботи лідера з підтримки 

команди в ситуації «зависання» 

26. Індивідуально-психологічні особливості емоційної адаптації членів команди та 

мотивація їх діяльності як чинники професійного та особистісного зростання членів 

команди. Типові ситуації, що негативно впливають на дух команди і настрій її членів: 

оновлення складу команди. Типові сценарії оновлення 

27. Типові ситуації, що негативно впливають на дух команди і настрій її членів: 

вихід із команди окремих її членів, неадекватне зростання мотиваційних запитів, зміна 

особистісних і духовних орієнтирів 

28. Типові ситуації, що негативно впливають на дух команди і настрій її членів: 

зниження авторитету, відсутність випереджуючого особистісного зростання лідера 

команди; індикатори зниження авторитету лідера. Поради лідеру, авторитет якого 

знижується. 

29. Типові ситуації, що негативно впливають на дух команди і настрій її членів: 

поява в команді альтернативного неформального лідера 

30. Поняття моніторингу ефективності діяльності команди (ЕДК). Завдання 

моніторингу 

31. Моніторинг конкурентоспроможності команди. Зміст виробничо-економічних 

показників, показників ринкової стійкості та психологічної стабільності команди 

32. Зміст основних вимог до методів і прийомів діагностики, що використовуються в 

процесі моніторингу конкурентоспроможності команди. 

33. Профілактичний та проблемно-орієнтований моніторинг діяльності команди: 

предмет, мета, місце в системі діяльності команди 

34. Профілактичний моніторинг ефективності команди; програма профілактичного 

моніторингу. Моніторинг особистої ефективності лідера команди. Моніторинг особистої 

ефективності всіх членів команди 

 



Лідерство і робота команді: конфліктологія 

1. Поняття про конфлікт. Соціологічне та соціально-психологічне визначення 

конфлікту.  

2. Соціологічні визначення конфлікту. Теорія Карла Маркса та Георга Зиммеля. 

3. Сучасні теорії конфлікту: діалектична теорія конфлікту та конфліктний 

функціоналізм. 

4. Загальні та часткові причини конфліктів. 

5. Типологія конфліктів. 

6. Конструктивні та деструктивні функції конфліктів.  

7. Динамічна структура конфлікту. 

8. Структура конфліктної ситуації. Формули виникнення конфліктів. 

9. Типи конфліктогенів та способи їх блокування. 

10. Динаміка та фази міжособистісних конфліктів 

11. Інструменти входження і управління менеджера конфліктом. Способи 

завершення конфлікту. 

12. Рівень конфліктності особистості як особистісний фактор виникнення 

конфліктів. 

13. Стратегії поведінки в конфлікті. Сітка Томаса- Кілменна. 

14. Особливості та види внутрішніх конфліктів особистості: мотиваційний, 

когнітивний, рольовий конфлікти. 

15. Психоаналітичні теорії внутрішніх конфліктів. Форми прояву та способи 

подолання внутрішніх конфліктів. 

16. Поняття міжособистісного конфлікту та його особливості. Сфери прояву 

міжособистісних конфліктів. 

17. Причини і чинники міжособистісних конфліктів. 

18. Внутрішні і зовнішні аспекти управління міжособистісними конфліктами 

19. Поняття міжгрупового конфлікту і його особливості. Типологія найпоширеніших 

міжгрупових конфліктів. 

20. Причини конструктивних і деструктивних конфліктів в організаціях. 

21. Функціональні і дисфункціональні наслідки конфлікту в організації.  

22. Негативний вплив нерозв’язаних конфліктів. 

23. Психологічні типи конфліктів в організації: ділова суперечка, формалізація 

відносин, психологічний антагонізм. 

24. Види та характеристика управлінсько-комунікативної некомпетентності 

керівника як джерело конфлікту. 

25. Типи важких працівників та їх характеристика. 

26. Механізми взаєморозуміння та їх характеристика. 

27. Мотиваційний, когнітивний та діяльнісний підходи до розв’язання конфліктів. 

28. Способи управління конфліктною ситуацією: структурні і міжособистісні. 

29. Характеристика запобігання, придушення, відстрочення та  розв’язання як 

стратегій управління конфліктними ситуаціями. 

30. Алгоритм дій керівника при вирішенні конфлікту. 

31. Аналіз конфлікта за схемою. Картографія конфлікту. 

32. Шляхи зняття конфлікту: засоби для зняття інциденту та засоби для вирішення 

об’єктивної конфліктної ситуації. 

33. Поняття про переговори. Чотири етапи переговорів.  

34. Загальні підходи до організації переговорів: жорсткий і м’який підходи. 

35. Чотири моделі поведінки партнерів у переговорному процесі. 

36. Посередництво; переваги технології посередництва. Прийоми посередництва 

 

 



Типові задачі курсу розглянуті під час практичних занять та розміщені в ЕНК 

«Лідерство і робота в команді: робота в команді» та «Лідерство і робота в команді: 

конфліктологія» 

 

 

Екзаменатор               Редько С.І. 

Завідувач кафедри     Акіліна О.В.  

 


