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рівень освіти: перший (бакалаврський) 

                                    Спеціальність: 073 «Менеджмент» 

 
Форма проведення                                    тестові завдання в Moodle 

Тривалість проведення 1 год. 20 хв. 

Максимальна кількість балів: 40 балів 

Критерії оцінювання:        1 бал за 1 правильний тест 

Перелік допоміжних матеріалів: персональний комп’ютер з  

                                                                     доступом до мережі Інтернет 

 

 

Орієнтований перелік питань: 

 

1. Поняття про конфлікт. Соціологічне та соціально-психологічне 

визначення конфлікту. 

2. Загальні та часткові причини конфліктів. Типологія конфліктів. 

3. Конструктивні та деструктивні функції конфліктів. 

4. Динамічна структура конфлікту. 

5. Типи конфліктогенів та способи їх блокування. 

6.     Рівень конфліктності особистості як особистісний фактор виникнення 

конфліктів. 

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

8.   Поняття міжособистісного конфлікту та його особливості. Сфери прояву 

міжособистісних конфліктів. 

9.    Причини і чинники міжособистісних конфліктів. 

10. Поняття міжгрупового конфлікту і його особливості. Типологія 

найпоширеніших міжгрупових конфліктів. 

11. Причини конструктивних і деструктивних конфліктів в організаціях. 

12. Види та характеристика управлінсько-комунікативної некомпетентності 

керівника як джерело конфлікту. 

13. Типи важких працівників та їх характеристика. 

14. Механізми взаєморозуміння та їх характеристика. Мотиваційний, 

когнітивний та діяльнісний підходи до розв’язання конфліктів. 

15. Алгоритм дій керівника при вирішенні конфлікту. 

16. Аналіз конфлікту за схемою. Картографія конфлікту. 

17. Поняття про переговори. Чотири етапи переговорів. 



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

19. Чотири моделі поведінки партнерів у переговорному процесі. 

20. Посередництво; переваги технології посередництва. Прийоми 

посередництва. 

21. Основні відмінності між персональним лідерством і лідерством у 

команді. 

22. Функції лідера у команді. 

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

24. Сутність командної форми організації робіт. Характеристика завдань, 

які може виконувати команда. Основні ознаки команди. 

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

команди, їх зміст. 

26. Характеристика етапів формування команди. 

27. Чисельність команди. Сфери діяльності команди. 

28. Відмінності команди і малої групи. 

29. Мотивація діяльності працівників. 

30. 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. 

31. Основні форми управління в виробничій та інтелектуальній команді 

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

32. Взаєморозуміння у командах та комунікативні бар’єри. 

33. Роль зворотнього зв’язку в налагодженні комунікації. 

34. Методи колегіального генерування ідей. 

35. Крива командної ефективності. 

36. Основні командні ролі за класифікацією Р. Бербіна. 

37. Особливості командних ролей. 

38.  Планування діяльності команди, його переваги. Етапи планування: 

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

39. Довгостроковий (стратегічний) план діяльності команди, основні 

рекомендації щодо його складання.  

40. Контроль виконання роботи, його форми. Складові контролю, який 

здійснює лідер (керівник). 

41.  Поняття ситуаційного аналізу. Прогнозування. Помилки ситуаційного 

аналізу. 

42.  Етапи ситуаційного аналізу, їх зміст. 

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

завдання членів команди у цьому методі. 

44.  Метод ситуаційного аналізу «SNW-аналіз». 

45. «Крива» розвитку команди. Характеристика етапів розвитку команди. 

46. Етап становлення команди. Десять кроків створення команди. 

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

розвитку команди, їх характеристика. 



48. «Крива» розвитку команди. Пошуковий період у розвитку команди. 

Особливості ситуації «зависання команди», її ознаки. Основні напрямки 

роботи лідера з підтримки команди в ситуації «зависання». 

49. Індивідуально-психологічні особливості емоційної адаптації членів 

команди та мотивація їх діяльності як чинники професійного та 

особистісного зростання членів команди.  

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

членів: оновлення складу команди.  

51. 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. 

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

членів: зниження авторитету, відсутність випереджуючого особистісного 

зростання лідера команди; індикатори зниження авторитету лідера.  

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

членів: поява в команді альтернативного неформального лідера. 

54. Поняття моніторингу ефективності діяльності команди (ЕДК). 

Завдання моніторингу. 

55. Моніторинг конкурентоспроможності команди.  

56. Зміст основних вимог до методів і прийомів діагностики, що 

використовуються в процесі моніторингу. 

57. Профілактичний та проблемно-орієнтований моніторинг діяльності 

команди: предмет, мета, місце в системі діяльності команди. 

58. Профілактичний моніторинг ефективності команди; програма 

профілактичного моніторингу.  

59. Моніторинг особистої ефективності лідера команди.  

60. Моніторинг особистої ефективності всіх членів команди. 

 
Екзаменатор Калюжна І. П. 

 
Завідувач кафедри Ільїч Л. М. 
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