
КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА 

Кафедра управління 

ПРОГРАМА ЕКЗАМЕНУ 

з дисципліни 

 «ЛІДЕРСТВО ТА РОБОТА В КОМАНДІ»  

курс 2 

Спеціальність: 073 Менеджмент 

Форма проведення                                      письмова 

Тривалість проведення                               1 год. 20 хв. 

Максимальна кількість балів:                    40 балів 

Критерії оцінювання:                                  10 балів -  письмова відповідь на 

кожне запитання, 20 балів – 

розв’язок ситуаційного завдання 

Перелік допоміжних матеріалів:  література, що рекомендована РП 

 

 

Орієнтований перелік запитань: 

1. Поняття про команду. Переваги та недоліки роботи в команді.  

2. Відмінності команди і колективу, команди і малої групи.  

3. Проблеми в ефективній роботі команди  

4. Характеристика етапів формування команди.  

5. Динаміка групового розвитку. 

6. Крива командної ефективності.  

7. Основні відмінності між персональним лідерством і лідерством у 

команді. 

8. Суперництво і співпраця в командоутворенні. 

9. Функції лідера у команді. 

10. Причини, що зумовлюють і зменшують потребу в лідерстві у команді. 

11. Особливості командних ролей. 

12. Основні командні ролі за класифікацією Р. Белбіна.  

13. Взаєморозуміння у командах та комунікативні бар’єри. 

14. Роль зворотного зв’язку в налагодженні ефективної комунікації. 

15. Принципи профілактики групового конфлікту.  

16. Стратегії зниження ймовірності міжкомандних конфліктів.  

17. Ефективність командної роботи у прийнятті рішень.  

18. Фактори, які впливають на процес прийняття групових рішень.  

19. Методи колегіального генерування ідей.  

20. Методи прийняття групового рішення.  

21. Оцінка ефективності групового рішення.  

22. Поняття командної субкультури. 

23. Засоби розвитку командного потенціалу. 

24. Основні загрози креативності команд. 



25. Основні принципи роботи команди. 

26. Складові процесу командоутворення: формування й розвиток навичок 

командної роботи, формування командного духу та формування 

команди. 

27. Поняття про конфлікт. Соціологічне та соціально-психологічне 

визначення конфлікту.  

28. Сучасні теорії конфлікту: діалектична теорія конфлікту та конфліктний 

функціоналізм. 

29. Типологія конфліктів. 

30. Конструктивні та деструктивні функції конфліктів.  

31. Динамічна структура конфлікту. 

32. Структура конфліктної ситуації. Формули виникнення конфліктів. 

33. Типи конфліктогенів та способи їх блокування. 

34. Динаміка та фази міжособистісних конфліктів 

35. Інструменти входження і управління менеджера конфліктом. Способи 

завершення конфлікту. 

36. Стратегії поведінки в конфлікті. Сітка Томас- Кілменна. 

37. Особливості та види внутрішніх конфліктів особистості: мотиваційний, 

когнітивний, рольовий конфлікти. 

38. Поняття міжособистісного конфлікту та його особливості. Сфери 

прояву міжособистісних конфліктів. 

39. Причини і чинники міжособистісних конфліктів. 

40. Внутрішні і зовнішні аспекти управління міжособистісними 

конфліктами 

41. Поняття міжгрупового конфлікту і його особливості. Типологія 

найпоширеніших міжгрупових конфліктів. 

42. Причини конструктивних і деструктивних конфліктів в організаціях. 

43. Функціональні і дисфункціональні наслідки конфлікту в організації.  

44. Психологічні типи конфліктів в організації: ділова суперечка, 

формалізація відносин, психологічний антагонізм. 

45. Види та характеристика управлінсько-комунікативної 

некомпетентності керівника як джерело конфлікту. 

46. Механізми взаєморозуміння та їх характеристика. 

47. Мотиваційний, когнітивний та діяльнісний підходи до розв’язання 

конфліктів. 

48. Характеристика запобігання, придушення, відстрочення та  

розв’язання як стратегій управління конфліктними ситуаціями. 

49. Алгоритм дій керівника при вирішенні конфлікту. 

50. Поняття про переговори. Чотири етапи переговорів.  

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

підходи. 

52. Посередництво; переваги технології посередництва. Прийоми 

посередництва. 

 
 



Приклад ситуаційного завдання: 

Задача для аналізу. Визначте природу конфлікту (тип «А», «Б», «В») в 

описаній ситуації. Сформулюйте правила його розв’язання. 

 

Спілкуючись з претендентом на вакантну посаду керівник дає обіцянку в 

подальшому підвищити його в посаді. Працівник жваво починає працювати, 

виявляє високу працездатність і добросовісність. При цьому керівництво 

постійно підвищує навантаження, не збільшуючи заробітної плати і не 

підвищуючи в посаді. Через деякий час працівник починає виявляти 

невдоволення. Назріває конфлікт. 

 

 

 

Екзаменатор               Бреус Ю. В. 

 

Завідувач кафедри     Ільїч Л. М. 

 


