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ПЕРЕДМОВА 

Метою вивчення дисципліни «Менеджмент» є формування системи 

базових знань у сфері менеджменту, розуміння концептуальних засад 

системного управління підприємствами та організаціями, здатності працювати у 

команді, набуття вмінь розробки й прийняття управлінських рішень, 

використовуючи відповідні методи та інструментарій для їх обґрунтування.  

Завданням вивчення дисципліни «Менеджмент» є набуття знань з 

питань: теоретичних та методологічних основ менеджменту; системного і 

комплексного підходу до управління підприємством; інституційних рівнів та 

організаційних структур управління; методів організації виробництва; форм і 

методів менеджменту; оцінки ефективності менеджменту; вивчення методів 

використання базових інструментів управління організаціями; вивчення впливу 

різних факторів на ефективність системи управління організацією; вироблення у 

студентів практичних умінь та навичок управлінської діяльності; сприяння 

дослідницькій діяльності, розвиток самостійності та відповідальності студентів.  

Місце дисципліни «Менеджмент» в структурно–логічній схемі 

підготовки здобувачів вищої освіти:  

Пререквізити Кореквізити Постреквізити 

Мікроекономіка  Економічний аналіз  Економіка праці і 

соціально–трудові 

відносини 
Макроекономіка  Економіка підприємства 

Політична економія Фінансовий аналіз 

Історія економіки та 

економічної думки 

Маркетинг Виробнича практика 

Навчальна практика Виробнича практика Підсумкова атестація 

Компетентності, яких набувають студенти в результаті вивчення 

дисципліни «Менеджмент»:  

Загальні:  

ЗК 03. Здатність планувати та управляти часом. 

ЗК 09. Здатність бути критичним і самокритичним.  

ЗК 10. Здатність працювати в команді.  

ЗК 11. Здатність спілкуватися з представниками інших професій, груп 

різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності).  

Спеціальні:  

СК08. Здатність виконувати контрольні функції у сфері фінансів, 

банківської справи та страхування.  

СК09. Здатність здійснювати ефективні комунікації.  

СК10. Здатність визначати, обґрунтовувати та брати відповідальність за 

професійні рішення. 

Програмні результати навчання з дисципліни «Менеджмент»: 
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ПР11. Володіти методичним інструментарієм здійснення контрольних 

функцій у сфері фінансів, банківської справи та страхування. 

ПР12. Використовувати професійну аргументацію для донесення 

інформації, ідей, проблем та способів їх вирішення до фахівців і нефахівців у 

фінансовій сфері діяльності.  

ПР17. Визначати та планувати можливості особистого професійного 

розвитку. 

ПР18. Демонструвати базові навички креативного та критичного 

мислення у дослідженнях та професійному спілкуванні. 

ПР20. Виконувати функціональні обов’язки в групі, пропонувати 

обґрунтовані фінансові рішення. 

 

 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

«МЕНЕДЖМЕНТ» 

 

МОДУЛЬ 1 

 

Змістовий модуль 1. Поняття і сутність менеджменту 

 

Тема 1. Сутність, роль та методологічні основи менеджменту 

1. Поняття організації. 

3. Визначення та суть менеджменту. 

3. Предмет, об'єкт і суб'єкт менеджменту. 

4. Принципи менеджменту. 

5. Види менеджменту. 

 

Тема 2. Історія розвитку менеджменту 

1. Історичні передумови виникнення менеджменту. 

2. Школа наукового управління. 

3. Класична (адміністративна) школа в менеджменті. 

4. Біхевіористська школа в менеджменті (школа поведінкових наук). 

5. Теорія «ідеальної бюрократії» 

6. Розвиток управлінської науки в Україні. 

 

Тема 3. Менеджер у соціально – економічній системі 

1.  Управлінська праця як складова управлінської діяльності. 

2.  Функціональний аналіз діяльності менеджера. 

3.  Управлінські ролі менеджера. 

4.  Вимоги, які пред'являються до сучасного менеджера. 
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Тема 4. Організації як об'єкти управління 

1. Сутність організації. Формальні  і неформальні організації. 

2.  Види організацій та їх основні характеристики. 

   3.  Внутрішнє середовище організації та взаємозв'язок його елементів. 

4.  Зовнішнє середовище організації. 

 

Змістовий модуль 2. Функції менеджменту 

 

Тема 5. Планування як функція менеджменту 

1. Сутність планування як функції управління. 

2. Сутність стратегічного планування. 

3. Формулювання стратегії. 

4. Надання стратегії конкретної форми. 

 

Тема 6. Організація менеджменту 

1. Поняття організації. 

2. Поняття організаційної структури управління виробництвом. 

 3. Основні типи структур управління виробництвом. 

4. Делегування, повноваження та відповідальність. 

 

Тема 7. Мотивування як загальна функція менеджменту 

1.  Поняття та види мотивації. 

2.  Змістові теорії мотивації. 

3.  Процесні теорії мотивації. 

4.  Економічні мотиви діяльності людей. 

5.  Неекономічні методи мотивації. 

 

Тема 8. Контролювання, як загальна функція менеджменту 

1. Поняття контролю, об’єкт, виконавець, наслідки та завдання. 

2. Принципи контролю. 

3. Види контролю. 

 

Змістовий модуль 3. Керівництво як об’єднувальна функція менеджменту 

 

Тема 9. Управлінські рішення в менеджменті 

1. Поняття і моделі прийняття рішень. 

2. Процес прийняття рішень. 

3. Методи творчого пошуку альтернативних варіантів. 

4. Класифікація методів обґрунтування управлінських рішень. 

5. Інструменти обґрунтування управлінських рішень. 
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6. Обґрунтування рішень в умовах невизначеності. 

 

Тема 10. Внутрішньоорганізаційний обмін  інформацією. Комунікації в 

менеджменті 

1.  Інформаційне забезпечення управлінської праці. 

2. Поняття і роль комунікації 

3. Ділові наради – важливий елемент управлінської діяльності менеджера. 

4.  Методика проведення ділових нарад. 

5.  Форми проведення нарад. 

 

Тема 11. Управління групами і командами 

1.Типи груп і команд в організації 

2.Сучасні моделі управління формальними і неформальними групами 

3.Управління конфліктами в організації 

4.Способи активізації роботи груп і команд 

 

Тема 12. Влада і лідерство в менеджменті 

1. Влада і відповідальність 

2. Типи влади 

3. Типи лідерства в менеджменті 

МОДУЛЬ 1 

 

Змістовий модуль 1. ПОНЯТТЯ І СУТНІСТЬ МЕНЕДЖМЕНТУ 

 

ТЕМА 1: Сутність, роль та методологічні основи менеджменту 

1. Поняття організації. 

3. Визначення та суть менеджменту. 

3. Предмет, об'єкт і суб'єкт менеджменту. 

4. Принципи менеджменту. 

5. Види менеджменту. 

 

Організація є основою світу менеджерів, вона є причиною існування 

менеджменту. Тому вивчення менеджменту почнемо з того, що таке організація 

і чому нею необхідно управляти.  

Організація – це група людей, діяльність яких свідомо координується для 

досягнення спільної мети. 

Організація можлива, якщо: 

1) є принаймі дві людини, які вважають себе її частиною; 
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2) є хоча б одна мета, тобто результат, якого треба досягти, що сприймається як 

загальна мета для всіх членів групи; 

члени групи навмисно  працюють разом, щоб досягти визначеної для всіх мети. 

Внутрішнє середовище організації (мікросередовище) містить 5 

складових: цілі, структура, завдання, технологія, працівники, ресурси. 

Зовнішнє середовище – це сукупність неконтрольованих суб’єктів і сил, 

що діють за межами підприємства і непідвладні керівництву. 

Фактори зовнішнього середовища поділяють на фактори прямої 

(безпосередньо впливають на діяльність організації та залежать від цієї 

діяльності) і непрямої (впливають не безпосередньо, а через певні механізми і 

взаємовідносини) дії.  

До факторів зовнішнього середовища прямої дії належать: споживачі, 

постачальники, конкуренти, державні органи влади, інфраструктура, 

законодавчі акти, профспілки, партії, громадські організації;  система 

економічних відносин у державі; організації – сусіди. 

До факторів зовнішнього середовища непрямої (опосередкованої) дії 

належать: міжнародні події; міжнародне оточення; науково – технічний 

прогрес; політичні обставини; соціально–культурні обставини; рівень техніки та 

технології; особливості міжнародних економічних відносин; стан економіки.  

Організацією використовуються чотири підходи для адаптації до 

нестійкості зовнішнього середовища: буферування, вирівнювання, прогнозування 

і раціонування. 

Термін «менеджмент» в Україні почали використовувати на початку 90–х 

років ХХ ст. Поряд із ним застосовується термін «управління». Однак між цими 

термінами існує суттєва відмінність, тому їх не можна ототожнювати. 

Управління – це цілеспрямована дія на об’єкт з метою змінити його стан або 

поведінку у зв’язку із зміною обставин. Управляти можна технічними 

системами, комп’ютерними мережами, автомобілем, конвеєром, літаком, 

людьми тощо. Менеджмент є різновидом управління, який стосується лише 

управління людьми (працівниками, колективами працівників, групами, 

організацією).  

Менеджмент – цілеспрямований вплив на коллектив працівників або 

окремих виконовців з метою виконання поставлених завдань та досягнення 

визначених цілей. 

Менеджмент – це вміння добиватися поставлених цілей, використовуючи 

працю, інтелект, мотиви інших людей. 

Менеджмент – сукупність стратегій, принципів, методів, засобів і форм 

наукового керівництва будь–якою діяльністю людей з метою підвищення її 

ефективності та задоволення ринкових потреб споживачів. 
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Менеджмент – це процесс координування й об’єднання робочої 

діяльності інших людей таким чином, щоб вона була ефективною і 

результативною. 

Ефективність – це співвідношення між вихідними результатами і 

вхідними ресурсами. Якщо можна одержати більшу кількість продукції при тій 

же кількості ресурсів, це означає підвищення коефіцієнта ефективності. 

Результативність – відображає ступінь досягнення цілей організації. 

Таким чином, ефективність має відношення до засобів досягнення мети, а 

результативність пов’язана з результатом, або досягненням кінцевих цілей 

організації. 

Організації звичайно мають такий великий обсяг управлінської роботи, що 

вона повинна бути розділена. Одна з форм поділу управлінської праці носить 

горизонтальний характер: розміщення конкретних керівників на чолі окремих 

підрозділів. Горизонтально розділена управлінська робота повинна бути 

скоординована, щоб організація могла досягти успіху у своїй діяльності. Такий 

вертикальний поділ праці в результаті утворює рівні управління. 

Вертикальний поділ праці приводить до формування рівнів управління по 

вертикалі. 

Керівників традиційно ділять на три категорії. Соціолог Т. Парсонс  

розглядає ці три категорії з погляду функції, яку виконує керівник в організації. 

Відповідно до визначення Т.Парсонса, особи на технічному рівні в основному 

займаються щоденними операціями й діями, необхідними для забезпечення 

ефективної роботи без зривів у виробництві продукції або наданні послуг. 

Особи, що перебувають на управлінському рівні, в основному зайняті 

управлінням і координацією в середині організації, вони погоджують 

різноманітні форми діяльності й зусилля різних підрозділів організації. 

Керівники на інституціональному рівні зайняті в основному розробкою 

довгострокових (перспективних) планів, формулюванням цілей, адаптацією 

організації до різного роду змін, управлінням відносинами між організацією й 

зовнішнім середовищем, а також суспільством, у якому існує і функціонує дана 

організація. 

Існує також інший (загальноприйнятий) спосіб опису рівнів управління. 

Він полягає у виділенні керівників (керуючих) низової ланки (або 

операційних керуючих), керівників (керуючих) середньої ланки та 

керівників (керуючих) вищої ланки. (Рис. 1 ілюструє відповідність між цими 

рівнями й концепцією рівнів управління по Т.Парсонсу). 
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Рис. 1. Два способи подання рівнів управління 

 

Форма піраміди використається для того, щоб показати, що на кожному 

наступному рівні управління перебуває менше людей, ніж на попередньому. 

 

 

Таблиця 2 

Характеристика рівнів управління 

Рівні управління 
Представники рівнів 

управління 

Функції представників рівнів 

управління 

Інституційний 

рівень 

Директор, заступники 

директора; президент, 

віце–президенти; 

ректор, проректори та 

ін. 

Забезпечують інтереси і потреби 

власників, здійснюють стратегічне 

і загальне керівництво, виробляють 

політику організації 

Управлінський 

рівень 

Завідувач відділом, 

декан, начальник цеху, 

начальник відділу 

тощо 

Забезпечують реалізацію політики 

функціонування організації, 

розробленої вищим керівництвом, 

відповідають за доведення 

деталізованих завдань до 

підрозділів та їх виконання 

Технічний рівень 

Майстер, начальник 

виробничої дільниці, 

завідувач бюро, 

завідувач кафедри, 

старший продавець 

тощо 

Відповідають за донесення 

поставлених завдань до 

безпосередніх виконавців та 

ефективність їх виконання 

Предметом вивчення науки про менеджмент є: 

Технічний рівень 

Управлінський рівень 

Інституційний 

рівень 

Управління низової ланки 

Управління середньої ланки 

Управління вищої ланки 
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1. Теоретичні засади управлінської діяльності (закони, закономірності, 

принципи, категорії, механізми, моделі тощо). 

2. Практика управління організаціями (підприємствами, корпораціями, 

господарськими товариствами тощо). 

3. Проектування систем менеджменту (формування взаємопов’язаних і 

взаємодіючих управлінських важелів, які забезпечують управлінський вплив 

керуючої системи організації на керовану). 

Об’єкт вивчення менеджменту – процес управління виробничо–

господарською діяльністю підприємств, корпорацій, господарських товариств, 

об’єднань та інших організацій.  

Суб’єктом вивчення менеджменту є працівники керуючої і керованої 

систем організації, їх професійний та кваліфікаційний рівень, ступінь виконання 

ними повноважень, обсяги відповідальності, а також взаємозв’язки в системі 

менеджменту. 

З метою з’ясування тенденцій розвитку, законів і принципів менеджменту 

застосовують різноманітні методи дослідження. 

1. Діалектичний метод. Вивчає явища в розвитку, а саме – взаємозумовлений і 

суперечливий розвиток явищ дійсності. 

2. Конкретно–історичний метод. Передбачає вивчення досліджуваного явища 

в розвитку з урахуванням причин, умов і чинників, які зумовили зміни, 

тенденції розвитку явища тощо. 

3. Системний метод. Постає як сукупність методологічних засобів, процедур, 

прийомів, спрямованих на дослідження складних об’єктів з урахуванням усіх 

наявних взаємозв’язків та динамічних характеристик. 

4. Аналітичний метод. Полягає в розчленуванні цілого на частини і 

розгляданні їх як цілого. Використовують стосовно складних явищ та об’єктів. 

5. Балансовий метод. Використовують для вимірювання впливу чинників на 

узагальнюючий показник. У його основі складання балансів, які є аналітичною 

формою порівняння планових і звітних показників, надходжень і витрат, активів 

і пасивів. Цей метод дає змогу проаналізувати відповідність показників у 

вартісних і кількісних величинах, виявити відхилення та причини, які зумовили 

такий стан речей. 

6. Методи моделювання (вербального, фізичного, аналогового, 

математичного). Застосовують їх за умови, коли неможливо через складність 

взаємозв’язків дослідити розвиток об’єкта під впливом різноманітних чинників. 

У таких ситуаціях ефективні імітаційні моделі, які мають бути адекватними та 

максимально наближеними до особливостей об’єкта і реалій його буття. 

7. Експертні методи. їх використовують за умови, коли неможливо кількісно 

визначити певні параметри. До них належать органолептичні методи, тобто 

визначення в кількісній формі результатів суб’єктивного сприйняття 
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спеціалістами (експертами) ознак чи властивостей оцінюваного явища. 

8. Економіко–математичні методи. До них відносять методи вивчення 

випадкових або ймовірнісних явищ. Завдяки їм виявляють закономірності серед 

випадковостей. До цієї групи належать методи елементарної математики 

(диференційне, інтегральне та варіаційне обчислення); методи математичного 

аналізу (вивчення одномірних та багатомірних статистичних залежностей); 

методи математичної статистики (виробничі функції, міжгалузевий баланс 

тощо); економетричні методи (лінійне, нелінійне, блочне, динамічне 

програмування); методи математичного програмування (метод випуклого 

програмування, сіткове програмування, управління запасами тощо); методи 

економічної кібернетики (системний аналіз, імітаційні методи); методи теорії 

ймовірностей та ін. 

9. Соціологічні методи (анкетування, інтерв’ювання, тестування). Ґрунтуються 

на соціологічних опитуваннях вибірки цільових респондентів. 

Закони менеджменту. В управлінській діяльності використовують сталі 

та незаперечні норми управління організаціями, тобто закони менеджменту: 

1. Закон спеціалізації управління. Передбачає розподіл управлінської 

діяльності на засадах застосування конкретних функцій менеджменту і таких 

категорій, як повноваження, компетентність, відповідальність тощо. 

2. Закон інтеграції управління. Спрямований на досягнення єдності зусиль 

усіх підрозділів, служб, працівників для виконання завдань організації шляхом 

застосування правил, процедур ієрархії управління, особистих зв’язків, стилів 

керівництва. 

3. Закон оптимального поєднання централізації і децентралізації 

управління. Покликаний сформувати оптимальний рівень делегування вищим 

керівництвом нижчим рівням своїх повноважень з метою досягнення високих 

результатів і сприятливого психологічного клімату в організації. 

4. Закон демократизації управління. Акцентує увагу на участі працівників в 

управлінських процесах, забезпеченні двостороннього спілкування, розвитку 

особистих і професійних якостей підлеглих тощо. 

5. Закон економії часу в управлінні. Спрямований на підвищення ефективності 

управлінської праці, зменшення трудомісткості через впровадження передових 

методів і прийомів праці. 

6. Закон пропорційного розвитку систем управління. Передбачає послідовну 

та перманентну (постійну) еволюцію всіх управлінських систем організації 

(виробничої, фінансової, соціальної, інформаційної тощо). 

Закономірності менеджменту. Об’єктивні, стійкі, загальні та 

повторювальні зв’язки між явищами, процесами, категоріями менеджменту є 

закономірностями менеджменту. Відповідно до цього в менеджменті виділяють 

такі закономірності: 
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 процесу менеджменту; 

 функцій та методів менеджменту; 

 управлінських рішень; 

 керуючої та керованої систем організації; 

 внутрішнього та зовнішнього середовища організації; 

 розвитку менеджменту тощо. 

Принципи менеджменту. Важливу роль в управлінській діяльності 

відіграють принципи менеджменту, які на засадах застосування законів і 

закономірностей менеджменту відображають прикладний характер управління 

організаціями. 

1. Цілеспрямованість. Відповідно до цього принципу будь–яка діяльність в 

організації повинна спрямовуватися на досягнення конкретних виробничо–

господарських цілей та виконання поставлених завдань. 

2. Врахування потреб та інтересів. Покликаний задовольняти потреби та 

інтереси працівників з метою досягнення цілей організації на засадах 

застосування мотивування. 

3. Ієрархічність. Передбачає розташування управлінських посад в 

організаційній структурі від найнижчого рівня управління до найвищого. 

4. Взаємозалежність. Згідно з ним кожна організація складається із 

взаємозалежних внутрішніх змінних (цілі, структура, технологія, працівники, 

завдання, ресурси). При цьому фактори зовнішнього середовища постійно 

впливають на організацію (відповідно і на її внутрішнє середовище) та 

викликають відповідну реакцію з її боку. 

5. Динамічна рівновага. Передбачає безперервний розвиток організації та 

утримання загальної рівноваги на кожному етапі цього розвитку. 

6. Економічність. Формує засади функціонування організації щодо 

збалансованості витрат, надходжень тощо, забезпечує розвиток бюджетних 

відносин. 

7. Активізація. Спонукає організацію до діяльності, постійного розвитку, 

впровадження інновацій та ін. 

8. Системність. Відповідно до цього принципу організація розглядається як 

відкрита система, що складається із взаємодіючих та взаємопов’язаних 

елементів. 

9. Єдиновладдя. Передбачає наявність єдиного відповідального центру, який 

здійснює керівництво та координацію діяльності організації з метою досягнення 

її цілей. 

Усі принципи менеджменту взаємопов’язані. Відмова від якогось із них або 

недостатнє їх врахування в управлінській діяльності знижує якість 

управлінських рішень та ефективність менеджменту. 
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Види менеджменту: 

Загальний менеджмент – менеджмент, який здійснюють усі керівники, що 

відповідають за постановку задач і формування політики, за питання, котрі 

пов'язані з плануванням і організацією, контролем і управлінням 

підприємством. Вище керівництво. 

Організаційний менеджмент – це вирішення завдань щодо створення 

організації (підприємства, фірми), формування структури і системи управління, 

розробка різних інструктивно–інформаційних матеріалів та ін. 

Підприємницький менеджмент передбачає використання організаційно–

управлінських рішень у сфері підприємницького бізнесу. Це генерування й 

активне використання новаторських ідей і пілотних проектів, готовність до 

виправданого ризику та вміння ризикувати в бізнесі; формування і продуктивне 

використання власного капіталу, інформаційних, матеріальних і трудових 

ресурсів; практична організація виробництва, продажу, реклами та інших 

господарських справ. 

Фінансовий менеджмент включає такі основні види діяльності: 

визначення фінансової структури фірми і її потреб у фінансових коштах; 

виявлення всіх альтернативних джерел фінансування і їх оцінка; практичне 

одержання фінансових ресурсів з обраних джерел; ефективне використання 

одержаних грошових коштів. 

 Маркетинговий менеджмент – це аналіз, планування, впровадження в 

життя й контроль за здійсненням заходів, розрахованих на встановлення, 

Сфери менеджменту 

Управління виробництвом 

Управління фінансами 

Маркетинг 

Управління персоналом 

Дослідження й розробки та ін. 
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зміцнення і підтримування взаємовигідних обмінів із цільовим ринком для 

досягнення конкретної мети організації. 

Виробничий (операційний) менеджмент – це діяльність, пов'язана з 

розробкою, використанням і удосконаленням виробничих систем, на підставі 

яких виробляється основна продукція чи послуги компанії. 

Ситуаційний менеджмент – це керування, у якому поставлено певним 

чином передбачення небезпеки, аналіз її симптомів, заходів для зниження 

негативних наслідків її усунення і використання отриманого досвіду для 

наступного розвитку. (ситуаційне керування) 

Податковий менеджмент – це процес управління шляхом використання 

методів впливу податкового механізму на податкову систему з метою реалізації 

податкової політики. 

Інноваційний менеджмент – це одне з направлень стратегічного 

управління, що здійснюється на вищому рівні організації. Це сукупність 

визначених організаційно–економічних методів і форм управління всіма 

стадіями і видами інноваційних процесів підприємств і об'єднань з 

максимальною ефективністю. 

Екологічний менеджмент – це цілісна система заходів раціонального 

використання і відтворення всіх природних ресурсів, збереження і збільшення 

заповідників, природних територій і зон, зменшення шкідливого впливу 

промисловості і транспорту на навколишнє середовище. 

Стратегічний менеджмент – управлінська діяльність персоналу 

менеджерів, що пов'язана з формуванням місії підприємства, включаючи 

визначення його цілей, філософії і довгострокових стратегій, установок і 

орієнтирів, розвиток іміджу (профілю), який буде відповідати зовнішньому 

середовищу і внутрішнім можливостям підприємства, впровадження 

стратегічного вибору за допомогою бюджетування, підбору задач, людей, 

структур, технології, системи стимулювання та ін. 

Міжнародний менеджмент – це процес планування, організації, 

управління, контролю в організаціях, які залучені до міжнародної діяльності. 

 

Ключові слова: Менеджмент. Екологічний менеджмент. Міжнародний 

менеджмент. Стратегічний менеджмент. Ситуаційний менеджмент. Виробничий 

(операційний) менеджмент. Принципи менеджменту. Сфери менеджменту. 

Організація. Рівні менеджменту 

 

Питання для самоконтролю: 

 

1.  Дати визначення таким термінам: «управління», «суб'єкт управління», 



 

 

16 
 

«об'єкт управління», «менеджмент». 

2. Чим відрізняється суб'єкт управлінської діяльності від об'єкта управління? 

3. Порівняйте поняття «управління» та «менеджмент». Яке з них, на ваш погляд, 

більш широке? 

4. Діяльність кого з перелічених нижче осіб можна віднести до менеджменту: 

капітан корабля, міністр, учасник загальних зборів акціонерів, викладач у 

студентській групі, президент компанії, антрепренер рокзірки, керівник 

космічного польоту? 

5.  Як ви вважаєте, які елементи на вході та виході відкритої системи є найбільш 

важливими та чому? 

 

Тести 

 

ТЕМА 1. Сутність, роль та методологічні основи менеджменту 

 

1. Сутність та зміст менеджменту розкривають наступні характеристики:  

А. це самостійний вид професійної діяльності;   

Б. це орган управління або категорія людей, функціями яких є організація та 

управління організацією;   

В. це наука та навчальна дисципліна;   

Г. всі відповіді вірні. 

2. Під місією організації розуміють: 

А. причину створення організації;   

Б. чітко виражену причину існування організації;   

В. основні завдання організації;   

Г. політику організації. 

3. Однією з основних функцій менеджмент є:  

А. лідерство;  

Б. аналіз;    

В. моніторинг;   

Г. планування. 

4. Функції менеджменту – це:  

А. відносно відокремлені напрямки управлінської діяльності, які дозволяють 

здійснювати вплив на управлінський об'єкт в цілях досягнення поставленої 

мети;   

Б. спосіб, манера спілкування з людьми;   

В. адміністративна одиниця;    

Г. особливого роду вміння та адміністративні навички. 

5. Мета менеджменту – це: 
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А. забезпечення прибутковості діяльності організації шляхом раціональної 

організації виробничого процесу, а також ефективного використання кадрового 

потенціалу на основі творчої активності кожного робітника;   

Б. задоволення потреб споживачів;    

В. збільшення обсягів реалізації;   

Г. ведення чесної конкурентної боротьби. 

6. Правила, основні керівні ідеї, норми поведінки, орієнтири діяльності 

управлінського персоналу, якими вони керуються і в рамках яких 

реалізуються цілі організації – це: 

А. принципи менеджменту;   

Б. економічні закони;   

В. методи менеджменту;   

Г. закони управління. 

7. Закон оптимального поєднання централізації і децентралізації 

управління: 

А. акцентує увагу на участі працівників в управлінських процесах, забезпеченні 

двостороннього спілкування, розвитку особистих і професійних якостей 

підлеглих; 

Б. покликаний сформувати оптимальний рівень делегування вищим 

керівництвом нижчим рівням своїх повноважень з метою досягнення високих 

результатів і сприятливого психологічного клімату в організації; 

В. спрямований на досягнення єдності зусиль усіх підрозділів, служб, 

працівників для виконання завдань організації шляхом застосування правил, 

процедур ієрархії управління, особистих зв'язків, стилів керівництва; 

Г. передбачає розподіл управлінської діяльності на засадах застосування 

конкретних функцій менеджменту і таких категорій, як повноваження, 

компетентність, відповідальність. 

8. Закон демократизації управління: 

А. акцентує увагу на участі працівників в управлінських процесах, забезпеченні 

двостороннього спілкування, розвитку особистих і професійних якостей 

підлеглих; 

Б. покликаний сформувати оптимальний рівень делегування вищим 

керівництвом нижчим рівням своїх повноважень з метою досягнення високих 

результатів і сприятливого психологічного клімату в організації; 

В. спрямований на досягнення єдності зусиль усіх підрозділів, служб, 

працівників для виконання завдань організації шляхом застосування правил, 

процедур ієрархії управління, особистих зв'язків, стилів керівництва; 

Г. передбачає розподіл управлінської діяльності на засадах застосування 

конкретних функцій менеджменту і таких категорій, як повноваження, 

компетентність, відповідальність. 
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9. Закон економії часу в управлінні: 

А. акцентує увагу на участі працівників в управлінських процесах, забезпеченні 

двостороннього спілкування, розвитку особистих і професійних якостей 

підлеглих; 

Б. спрямований на підвищення ефективності управлінської праці, зменшення 

трудомісткості через впровадження передових методів і прийомів праці; 

В. спрямований на досягнення єдності зусиль усіх підрозділів, служб, 

працівників для виконання завдань організації шляхом застосування правил, 

процедур ієрархії управління, особистих зв'язків, стилів керівництва; 

Г. передбачає розподіл управлінської діяльності на засадах застосування 

конкретних функцій менеджменту і таких категорій, як повноваження, 

компетентність, відповідальність. 

10. Процес управління виробничо–господарською діяльністю підприємств, 

корпорацій, господарських товариств, об’єднань та інших організацій: 

А. об’єкт вивчення менеджменту; 

Б. суб’єкт вивчення менеджменту; 

В. функція менеджменту; 

Г. передумова менеджменту. 

11. Закономірності менеджменту – це: 

А. формування взаємопов'язаних і взаємодіючих управлінських важелів, які 

забезпечують управлінський вплив керуючої системи організації на керовану; 

Б. об'єктивні, стійкі, загальні та повторювальні зв'язки між явищами, процесами, 

категоріями менеджменту; 

В. процес управління виробничо–господарською діяльністю підприємств, кор-

порацій, господарських товариств, об'єднань та інших організацій; 

Г. сталі та незаперечні норми управління організаціями. 

12. Закон спеціалізації управління: 

А. акцентує увагу на участі працівників в управлінських процесах, забезпеченні 

двостороннього спілкування, розвитку особистих і професійних якостей 

підлеглих; 

Б. передбачає розподіл управлінської діяльності на засадах застосування 

конкретних функцій менеджменту і таких категорій, як повноваження, 

компетентність, відповідальність тощо; 

В. спрямований на досягнення єдності зусиль усіх підрозділів, служб, 

працівників для виконання завдань організації шляхом застосування правил, 

процедур ієрархії управління, особистих зв'язків, стилів керівництва; 

Г. передбачає розподіл управлінської діяльності на засадах застосування 

конкретних функцій менеджменту і таких категорій, як повноваження, 

компетентність, відповідальність. 

13. Вид менеджменту, який включає такі основні види діяльності: визначення 
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фінансової структури фірми і її потреб у фінансових коштах; виявлення всіх 

альтернативних джерел фінансування і їх оцінка; практичне одержання 

фінансових ресурсів з обраних джерел; ефективне використання одержаних 

грошових коштів: 

А. організаційний менеджмент; 

Б. підприємницький менеджмент; 

В. фінансовий менеджмент; 

Г. загальний менеджмент. 

14. Принцип, що передбачає наявність єдиного відповідального центру, 

який здійснює керівництво та координацію діяльності організації з метою 

досягнення її цілей, має назву, принцип: 

А. цілеспрямованості; 

Б. ієрархічності; 

В. економічності; 

Г. єдиновладдя. 

15. Вид менеджменту, який здійснюють усі керівники, що відповідають за 

постановку задач і формування політики, за питання, котрі пов'язані з 

плануванням і організацією, контролем і управлінням підприємством: 

А. організаційний менеджмент; 

Б. підприємницький менеджмент; 

В. фінансовий менеджмент; 

Г. загальний менеджмент. 

 

Рекомендована література: 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 14, 17, 19, 20.  

 

 

 

ТЕМА 2: Історія розвитку менеджменту 

 

7. Історичні передумови виникнення менеджменту. 

8. Школа наукового управління. 

9. Класична (адміністративна) школа в менеджменті. 

10. Біхевіористська школа в менеджменті (школа поведінкових наук). 

11. Теорія «ідеальної бюрократії» 

12. Розвиток управлінської науки в Україні. 

 

Управління як результат суспільного поділу праці налічує багато 

тисячоліть. Археологічні дані свідчать про те, що в давній Шумерській державі 

у III тисячолітті до н.е. існував певний регламент управління. До перших праць 

з теорії і практики соціального управління належать дослідження 
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давньогрецького філософа Платона. В його працях викладено теорію „ідеальної 

держави”. Учень Платона Арістотель описав усі існуючі на той час держави 

(близько 300), виділив дві системи господарювання: економію і хрематистику 

(мистецтво багатства). 

Засновником школи наукового управління був інженер–механік Ф. Тейлор.  

Основні положення його теорії: 

- використання наукового аналізу для визначення способів виконання 

задач; 

- відбір працівників, що найкраще підходять для виконання завдання і 

забезпечення їх навчання; 

-  забезпечення працівників ресурсами, необхідними для виконання 

завдання; 

- систематичне і правильне використання матеріального стимулювання для 

підвищення продуктивності праці. 

Прихильниками його теорії було подружжя Ф. і Л. Гільберт, що займалися 

питаннями виробничих процесів і досліджували питання збільшення 

виробництва продукції за рахунок зменшення зусиль, затрачених на 

виробництво. 

Засновником школи адміністративного управління (класичної школи) був 

А.Файоль. Він згрупував всі можливі операції, що зустрічаються на 

підприємстві у шість груп (технічні, комерційні, фінансові, страхові, облікові, 

адміністративні). Його внеском в теорію менеджменту є вироблення загальних 

принципів побудови структури організації – поділ робочих обов’язків, влада, 

дисципліна, єдність керівництва, єдність спрямування, винагорода, 

підпорядкування індивідуальних інтересів загальним, порядок, рівність, 

стабільність складу персоналу, ініціатива. Головним суб’єктом використання 

цих принципів повинна бути адміністрація.  

До проблем мотивації праці теоретики менеджменту звернулися в 30–ті 

роки ХХ століття. Згідно з їх уявленнями, раціоналізація виробництва значною 

мірою залежить від вдосконалення соціальної організації підприємства, яка 

розповсюджується на етичні норми та психологію працівників. За таких 

обставин виникла біхевіористська школа в менеджменті, засновником якої був 

американський психолог Е. Мейо. 

Основні аспекти: 

– застосування прийомів управління міжособистісними відносинами для 

підвищення ступеня задоволеності і продуктивності праці; 

– застосування наук про людську поведінку і формування організації таким 

чином, щоб кожний працівник повністю використав свій потенціал. 
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Класифікація наукових підходів до управління організаціями 

Класична теорія менеджменту (1885-1920) 

Науковий менеджмент (1885-1920) 

Концепція бюрократичних організацій (1920-1950) 

Адміністративні принципи управління (1920-1950) 

Неокласична теорія менеджменту (1930 - до сьогодення) 

Школа людських відносин (1930 - 1950) 

Школа організаційної поведінки (1950 - до сьогодення) 

Школа науки управління (кількісний підхід)  

( 1940 - до сьогодення) 

Процесний підхід (1950 - до сьогодення) 

Системний підхід (1950 - до сьогодення) 

Ситуаційний підхід (концепція сполучених обставин)  

(1950 - до сьогодення) 

Сучасні концепції менеджменту (1980 - до сьогодення) 

Концепція комплексного управління якістю (1980 - до сьогодення) 

Концепція організації, що навчається (1990 - до сьогодення) 

Концепції управління віртуальною організацією (1990 - до сьогодення) 
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Автором теорії „ідеальної бюрократії” був М. Вебер. На його думку можна 

побудувати суспільство і забезпечити його ідеальне функціонування за 

допомогою створення спеціальних організацій – бюро із суворою ієрархічною 

підлеглістю. Передбачалась в них чітка ієрархічна влада, система правил, що 

визначає поведінку кожного члена організації, система процедур, що 

визначають порядок дій у всіх ситуаціях, які зустрічаються в процесі 

функціонування організації. 

Кількісні методи в менеджменті фокусують свою увагу на використанні 

математики, статистики, а також інформаційного забезпечення з метою 

розробки, обґрунтування управлінських рішень та підвищення їх ефективності. 

Істотний внесок у розвиток управлінської науки на Україні зробили такі 

вчені: Остап Терлецький (1850 – 1902р.р.), Михайло Павлик (1896 –1977р.р.), 

Михайло Драгоманов (1841 – 1892р.р.), Микола Зібер (1844 – 1888р.р.), 

Михайло Туган–Барановський (1865 – 1919рр.). 

Сучасна модель менеджменту в Україні формується на засадах 

дослідження еволюції управлінської науки, узагальнення досвіду управління в 

розвинутих країнах світу, глибинних традицій управлінської діяльності в 

українських організаціях починаючи з княжих часів. 

Ключові слова: Управління. Школи менеджменту. Ідеальна бюрократія. 

Класична школа. Адміністративна школа. Школа поведінкових наук. Сучасні 

підходи до менеджменту. 

 

Питання для самоконтролю: 

 

1.  Які ідеї управлінських концепцій першої половини XX ст. можна 

використати сьогодні без змін? 

2.  Які з розглянутих концепцій ви вважаєте найбільш цікавими та 

оригінальними? Чому? 

3. Які положення з цих концепцій можна використати сьогодні в сфері 

державного управління? 

4.  Що загального у вітчизняних та зарубіжних концепціях управління? 

5.  Як ви вважаєте, чи однакове розуміння менеджменту в вітчизняній та 

зарубіжній літературі? 
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Тести 

 

ТЕМА 2. Історія розвитку менеджменту 

 

1. Засновником  школи наукового управління вважається: 

А. А. Файоль;   

Б. Е. Мейо;   

В. Ф. Тейлор;   

Г. М. Фоллет. 

2. Основні постулати школи наукового управління, які послужили 

вихідними принципами для розвитку менеджменту – це:  

А. раціональна організація праці;  

Б. розробка формальної структури організації;  

В. визначення заходів зі співробітництва керуючого і робітника;   

Г. всі відповіді вірні. 

3. Головним елементом системи Ф. Тейлора є: 

А. високий рівень відповідальності за доручену справу;   

Б. можливості для творчого та ділового зростання;   

В. наукова організація праці;   

Г. просування по службі. 

4. Ключові положення адміністративної школи А.Файоля, Г. Емерсона: 

А. вивчення трудового процесу працівника;   

Б. вивчення управлінського процесу, моделювання організаційних структур;   

В. вивчення виробничого та управлінського процесів;   

Г. вивчення виробництва в мікро– та макросередовищі. 

5. Найвідомішим представником адміністративної (класичної) школи 

управління є: 

А. Ф. Тейлор;   

Б. А. Файоль;   

В. Е. Мейо;   

Г. М. Фоллет. 

6. Мета адміністративної (класичної) школи: 

А. створення універсальних принципів управління, реалізація яких обов'язково 

приведе до успіху;   

Б. створення чіткого розподілу праці, що веде до появи висококваліфікованих 

спеціалістів на кожній посаді;    

В. створення ієрархія управління, за якою кожен нижчий рівень контролюється 

вищим і підпорядковується йому;    



 

 

24 
 

Г. створення системи узагальнених правил і стандартів, що забезпечують 

координацію виконання різних завдань.   

7. Ключові положення ситуаційного підходу в менеджменті: 

А. методи моделювання процесів управління;   

Б. використання прийомів психології та соціології в управлінні;   

В. моделювання організаційних структур;   

Г. вивчення конкретних ситуацій функціонування об’єкта в мікро– та 

макросередовищі. 

8. Засновником школи людських стосунків вважається: 

А. А.Файоль;   

Б. Г. Гант;   

В. Е. Мейо;   

Г. Ф. Тейлор. 

9. Важливим внеском школи людських стосунків у практику  управління 

було: 

А.  перенесення центру уваги в управлінні з виконання завдань на стосунки між 

людьми;   

Б. створення універсальних принципів управління;   

В. систематичне використання засобів стимулювання праці з метою 

зацікавлення працівників у збільшенні продуктивності і обсягів виробництва;   

Г. застосування в управлінні математики, статистики, економетрики. 

10. Наука управління або  кількісний підхід у менеджменті отримав 

розвиток у такі роки: 

А. 1885–1920 рр.;  

Б. 1920–1950 рр.;   

В. 1930–1950 рр.;   

Г. 1950–1988 рр.. 

11. Характерна особливість науки управління  (кількісного підходу):  

А. використання спеціальних моделей, методів кількісного аналізу;   

Б. створення універсальних принципів управління;   

В. перенесення центру уваги в управлінні  на стосунки між людьми;    

Г. підпорядкування суспільних інтересів особистим. 

12. Операційний менеджмент є пріоритетною сферою: 

А. школи наукового управління;   

Б. школи науки управління;   

В. школи кількісних методів;   

Г. адміністративної школи. 

13. Визначте, що з наведеного нижче відповідає внеску неокласичної школи 

у розвиток менеджменту: 
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А. врахування керівниками неекономічних факторів впливу на поведінку 

працівників;   

Б. відбір працівників, які володіють здібностями для виконання конкретних 

завдань;   

В. розробка стандартних методів виконання робочих завдань;   

Г. нормування праці та створення системи винагород. 

14. До третього етапу розвитку менеджменту відноситься: 

А. адміністративна школа;   

Б. школа кількісних методів;   

В. школа наукового управління;   

Г. школа  людських стосунків. 

15. Удосконалення системи управління – це пріоритетна сфера: 

А. школи наукового управління;   

Б. класичної школи;   

В. школи кількісних методів;   

Г. школи соціально–психологічних методів та поведінських наук. 

Рекомендована література: 3, 4, 6, 8, 9, 10.  

 

 

ТЕМА 3: Менеджер у соціально – економічній системі 

 

1.    Управлінська праця як складова управлінської діяльності. 

2.    Функціональний аналіз діяльності менеджера. 

3.    Управлінські ролі менеджера. 

4.    Вимоги, які пред'являються до сучасного менеджера. 

 

 

Поняття управлінської праці у певній мірі пов'язано з поняттям управління 

як об'єкту або сфери його застосування. 

Управління як специфічний вид людської діяльності відокремився в ході 

розподілу і кооперації суспільної праці. Сутність управління, його функції і 

специфіка визначаються, з одного боку, задачами, яке воно вирішує, з іншого, – 

його предметом, засобами і самою роботою з управління. 

Управлінська праця – переважно розумова праця. Вона, хоча 

безпосередньо і не виступає творцем матеріальних благ, є невід'ємною 

частиною праці сукупного працівника. Невипадково тому оцінка діяльності 

керівників (і, насамперед, вищого керівництва) пов'язана з результатами 

діяльності підприємства. 
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Управлінська праця – це вид суспільної праці, основним завданням якого 

є забезпечення цілеспрямованої, скоординованої діяльності як окремих 

учасників спільного трудового процесу, так і трудових колективів в цілому. 

Досягнення цілей управління здійснюється шляхом підготовки і реалізації 

керуючих впливів на людей, що активізують їхню роботу в організації. Це і є 

специфічний продукт управлінської праці. Основною формою такого впливу є 

управлінське рішення. 

В процесі управління управлінські працівники вирішують різноманітні 

проблеми організаційного, економічного, технічного, соціально–

психологічного, правового характеру, їхнє різноманіття також є важливою 

особливістю управлінської праці. 

Управління – процес багатогранний, неоднозначний. Аналіз зовнішнього і 

внутрішнього середовища, прийняття на цій основі управлінських рішень 

залежать від складної і рухливої сукупності факторів, що постійно створює 

нестандартні ситуації. Саме ці обставини потребують від людини, що 

займається управлінською роботою, творчого підходу. Рішення, прийняті 

керівниками, залежать не тільки від їхніх знань і кваліфікації, але і від 

особистих якостей, практичного досвіду, інтуїції, здорового глузду. Тому 

правомірно говорити про мистецтво управління. Засобами управлінської праці є 

організаційна й обчислювальна техніка, а рівень і повнота її використання 

багато в чому визначають культуру й ефективність управління. 

Менеджер – це людина, яка професійно здійснює управлінські функції. 

Поняття "менеджер" у сучасному розумінні – це керівник або фахівець, який 

займає постійну посаду та має повноваження в області прийняття рішень з 

конкретних видів діяльності підприємства, що функціонує у ринкових умовах. 

У даний час використовується широке трактування терміну "менеджер" – і 

як керівника, і як працівника апарату управління, що займає постійну посаду і 

має повноваження в області прийняття рішень по конкретних видах діяльності 

організації. Термін "менеджер" вживається стосовно: до організатора 

конкретних видів робіт у рамках окремих підрозділів або програмно–цільових 

груп; до керівника організації у цілому або його підрозділів (відділень, відділів); 

до керівника стосовно підлеглих; до адміністратора будь–якого рівня. 

Менеджери вищого рівня – сама нечисленна, але найбільш впливова 

категорія. Вони визначають загальні напрямки функціонування і розвитку 

організації і її великих підрозділів, приймають ключові рішення щодо стратегії 

розвитку і поточних справ, наділені повноваженнями для придбання інших 

компаній, запуску нових виробничих потужностей, наймання працівників і т.п. 

Діяльність цих менеджерів характеризується масштабністю і складністю, 

пріоритетом стратегічної і перспективної діяльності, найбільш тісними 
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зв'язками із зовнішнім середовищем, розмаїтістю прийнятих рішень, 

напруженим темпом роботи. 

Менеджери середнього рівня координують і контролюють роботу 

керівників низового рівня. У їхніх діях переважає рішення тактичних задач, що 

не виключає їхньої участі у розробці стратегічних проблем. Значну питому вагу 

в робочому часі цих менеджерів займає спілкування з менеджерами середнього 

(горизонтальна координація робіт) і низового рівня (вертикаль ієрархії 

управління). 

У 80–і роки в закордонних компаніях спостерігалася тенденція різкого 

скорочення чисельності менеджерів середнього рівня, що пов'язувалося із 

широким використанням таких методів підвищення ефективності, як: 

зменшення розмірів (downsizing), використання плоских структур управління 

(delayering) і масова комп'ютеризація, що стосувалася, в першу чергу, робіт, 

виконуваних середніми менеджерами. Однак до початку 90–х років думка 

фахівців про роль менеджерів середнього рівня змінилася і їх знову стали 

наймати на роботу. Причина – розукрупнення компаній і виділення в їхньому 

складі самостійних одиниць із власним апаратом управління. 

 

Обов'язки менеджерів різних рівнів управління 

Рівень управління Обов'язок менеджерів 

Менеджери вищого рівня 

(лідери, топ–менеджери) 

Визначення цілей організації, розробка 

стратегії, адаптація до зовнішнього 

середовища, управління процесом 

"організація – зовнішнє середовище", 

прийняття найважливіших рішень для 

організації в цілому, здійснення комунікацій, 

формування організаційної культури 

Менеджери середнього рівня 

Реалізація стратегії, підготовка інформації для 

прийняття рішень вищим керівництвом і 

передача рішень менеджерам низової ланки 

Менеджери технічного 

(низового або оперативного) 

рівня 

Забезпечення повсякденної ефективної 

роботи без зупинки виробництва товарів і 

послуг, надання технічної допомоги 

 

Рольові установки управлінського персоналу – це визначений набір 

типів поведінки менеджерів. 
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Менеджери низового рівня складають саму численну управлінську групу 

в організації. Вони відповідають за виконання виробничих завдань і 

використання ресурсів, їхня робота пов'язана з рішенням переважно тактичних і 

оперативних проблем. Вона характеризується розмаїтістю дій, що виконуються, 

частими переходами від однієї задачі до іншої, коротким тимчасовим періодом 

реалізації прийнятих рішень, постійним спілкуванням з безпосередніми 

виконавцями (працівниками). 

У структурі витрат робочого часу менеджерів низового рівня велике місце 

займають контроль і інструктування підлеглих. Менеджери вищого рівня 

третину свого часу витрачають на вивчення ділового навколишнього 

середовища. 

Управлінська діяльність передбачає розподіл функцій, повноважень, 

відповідальності. 

Менеджер виконує наступні функції: 

•    адміністраторську; 

•    стратегічну; 

•    експертно–консультативну; 

•    представницьку; 

Рольові установки менеджерів за Мінцбергом 

Міжособистісні ролі Інформаційні ролі Ролі, пов'язані з прийняттям рішень 

Головний керівник 

Проведення церемоніальних і 
символічних заходів, підпи-

сання юридичних документів 

Лідер 
 

Керівництво і мотивація під-

леглих, навчання, консульту-
вання, комунікації з підлег-

лими 

Сполучна ланка 
 

Підтримання інформаційних 

зв'язків як всередині організа-
ції, так і за її межами, листу-

вання, телефонні розмови, 

зустрічі 

Той, хто приймає інформацію 

Пошук і отримання інформації, 
перегляд періодичних видань, 

звітів, особисті контакти 

 

Той, хто розподіляє інформацію 
 

Передавання інформації іншим 

членам організації, звітів, 
телефонні дзвінки, контакти з 

підлеглими 

 
Представник 

 

Інформування зовнішніх суб'єк-

тів, промови, звіти, записки  

 

Підприємець 

Ініціювання нових проектів, пошук нових ідей 
та їх реалізація 

 
Той, хто усуває порушення 

 

Врегулювання суперечок та інших проблем, 

розв'язання конфліктів поміж підлеглими, 
адаптація до змін у середовищі 

 

Той, хто розподіляє ресурси 
 

Рішення щодо виділення ресурсів, складання 

графіків, бюджетів, визначення пріоритетів 

 
Той, хто проводить переговори 

 

Участь у переговорах з профспілками щодо 

контрактів, оплати праці, закупівель, 
бюджетів, представництво інтересів свого 

підрозділу 
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•    виховну; 

•    психотерапевтичну; 

•    комунікативно–регулюючу; 

•    інноваційну; 

•    дисциплінарну. 

Якості, які необхідні менеджеру, поділяють на три групи: 

•    професійні; 

•    особисті; 

•    ділові. 

 

Ключові слова: Менеджер. Лідер. Якості менеджера. Функції менеджера. Ролі 

менеджера. Рівні менеджменту. 

 

Питання для самоконтролю: 

1. У чому полягає сутність управлінської праці як складової управлінської 

діяльності? 

2. Охарактеризуйте особливості управлінської праці. Розкрийте сутність 

поняття «менеджер». 

4. Назвіть і охарактеризуйте основні категорії менеджерів. 

5. Розкрийте специфіку праці основних категорій менеджерів. 

6. У чому полягає зміст діяльності менеджера? 

7. Охарактеризуйте функції, що виконує менеджер. 

9. Висвітліть управлінські ролі менеджера. 

10. Дайте характеристику вимогам, які ставляться до сучасного менеджера. 

11. Розкрийте, які зміни відбуваються у функціях менеджера та його навичках 

по мірі просування за ієрархічними рівнями управління? Оцініть ситуацію з 

точки зору виконання загальних функцій управління і функціонального аналізу 

керівництва. 

12. Визначте, у чому полягають відмінності між менеджером і лідером? Чи 

повинен менеджер завжди бути лідером? У яких ситуаціях менеджеру потрібні 

навички ефективного лідера?  

 

Практичне завдання 

На підприємстві виникла потреба прийняти фахівця на посаду менеджера. 

Кандидатури на вакантну посаду відрізняються взаємовідносинами з вищим 

керівництвом:  

– кандидат 1 – швидко погоджується з думкою, вказівками вищого 

керівника, безперечно та точно виконує будь–яке його завдання;  
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– кандидат 2 – може швидко погоджуватися з думкою, вказівками 

керівника і безперечно, точно виконувати будь–яке його завдання, але тільки в 

тому випадку, якщо сам керівник має авторитет;  

– кандидат 3 – схильний до суперечок, але дуже досвідчений фахівець, 

вмілий організатор, творчо виконує будь–яку роботу і досягає найкращих 

результатів;  

– кандидат 4 – має значний досвід та фахові здібності в сфері менеджменту, 

але завжди прагне усе вирішувати самостійно, уникає особистих контактів із 

керівником, не любить, коли йому заважають, має високе почуття 

відповідальності та власної гідності.  

Виберіть одну із кандидатур та обґрунтуйте свій вибір. 

 

 

 

ТЕСТИ 

ТЕМА 3: Менеджер у соціально – економічній системі 

 

1. Менеджер – це  керівник або керуючий, який: 

А. має спеціальну професійну підготовку, знання та вміння у сфері менеджменту, 

обіймає постійну посаду в організації;   

Б. наділений повноваженнями і несе відповідальність у галузі прийняття рішень з 

конкретних напрямів діяльності;   

В. організує ті чи інші роботи в межах певної кількості підпорядкованих йому 

співробітників;   

Г. всі відповіді вірні. 

2. Залежно від рівня управління виділяють менеджерів: 

А. верхнього середнього, нижчого середнього і низового рівня;    

Б. вищого і середнього рівня;   

В. вищого, середнього і низового рівня;   

Г. вищого і найнижчого рівня. 

3. Керівники низової ланки ( рівня) управління: 

А. координують і контролюють роботу молодших начальників;   

Б. здійснюють контроль за виконанням виробничих завдань;   

В. займаються перспективним плануванням;   

Г. готують інформацію для рішень, що приймаються керівниками вищої ланки. 

4. Визначте основні якості та навички керівника вищої ланки: 

А. наявність знань та майстерності у виконанні певних робочих завдань;    

Б. передача та сприйняття інформації;    

В. здатність мислити та обдумувати абстрактні ситуації, планувати діяльність на тривалі 

періоди, комунікаційні здібності;    
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Г. технічні, комунікаційні та концептуально–абстрактні здібності. 

5. Рольову установку «лідер» можливо описати наступним чином: 

А. відповідальний за мотивацію й активізацію підлеглих, за набір, підготовку 

працівників і пов'язані із цим обов'язки; 

Б. передає інформацію, отриману із зовнішніх джерел або від інших підлеглих, 

членам організації; частина цієї інформації носить фактичний характер, інша – 

вимагає інтерпретації окремих фактів для формування поглядів організації; 

В. відповідальний за розподіл ресурсів організації, що фактично зводиться до 

прийняття або схвалення всіх значних рішень в організації; 

Г. відповідає за коригуючі дії, коли організація опиняється перед необхідністю 

важливих і несподіваних змін. 

6. Рольову установку «номінальний керівник» можливо описати наступним 

чином: 

А. символічний глава, який виконує обов'язки правового або соціального 

характеру; 

Б. розшукує й одержує різноманітну інформацію (в основному поточну) 

спеціалізованого характеру, яку трансформує та успішно використовує в 

інтересах своєї справи; виступає як нервовий центр зовнішньої й внутрішньої 

інформації, що надходить в організацію; 

В. вишукує можливості усередині самої організації та за її межами, розробляє й 

запускає «проекти по вдосконалюванню», що приносять зміни, контролює 

розробку певних проектів; 

Г. відповідальний за представництво організації на всіх значних і важливих 

переговорах; 

відповідальний за мотивацію й активізацію підлеглих, за набір, підготовку 

працівників і пов'язані із цим обов'язки. 

7. Рольову установку «представник» можливо описати наступним чином: 

А. розшукує й одержує різноманітну інформацію (в основному поточну) 

спеціалізованого характеру, яку трансформує та успішно використовує в 

інтересах своєї справи; виступає як нервовий центр зовнішньої й внутрішньої 

інформації, що надходить в організацію; 

Б. вишукує можливості усередині самої організації та за її межами, розробляє й 

запускає «проекти по вдосконалюванню», що приносять зміни, контролює 

розробку певних проектів; 

В. передає інформацію для зовнішніх контактів організації щодо планів, 

політики, дій, результатів роботи організації, діє як експерт із питань даної 

галузі; 

Г. відповідальний за представництво організації на всіх значних і важливих 

переговорах. 



 

 

32 
 

8. Рольову установку «відповідальний за відсутність збоїв у роботі» 

можливо описати наступним чином: 

А. відповідає за коригуючі дії, коли організація опиняється перед необхідністю 

важливих і несподіваних змін; 

Б. вишукує можливості усередині самої організації та за її межами, розробляє й 

запускає «проекти по вдосконалюванню», що приносять зміни, контролює 

розробку певних проектів; 

В. символічний глава, який виконує обов'язки правового або соціального 

характеру; 

Г. відповідальний за представництво організації на всіх значних і важливих 

переговорах. 

9. Рольову установку «учасник переговорів» можливо описати наступним 

чином: 

А. розшукує й одержує різноманітну інформацію (в основному поточну) 

спеціалізованого характеру, яку трансформує та успішно використовує в 

інтересах своєї справи; виступає як нервовий центр зовнішньої й внутрішньої 

інформації, що надходить в організацію; 

Б. вишукує можливості усередині самої організації та за її межами, розробляє й 

запускає «проекти по вдосконалюванню», що приносять зміни, контролює 

розробку певних проектів; 

В. символічний глава, який виконує обов'язки правового або соціального 

характеру; 

Г. відповідальний за представництво організації на всіх значних і важливих 

переговорах. 

10. Технічні навички управлінського персоналу включають: 

А. здатність добре працювати з іншими людьми як індивідуально, так й у складі 

групи; 

Б. знання й майстерність у певній спеціалізованій сфері; 

В. уміння думати й осмислювати абстрактні ситуації; уміння бачити свою 

організацію як єдине ціле, оцінювати взаємини її різних підрозділів, визначати 

місце організації в навколишньому середовищі. 

Г. уміння вести переговори. 

11. Концептуальні навички управлінського персоналу включають: 

А. знання й майстерність у певній спеціалізованій сфері; 

Б. уміння думати й осмислювати абстрактні ситуації; уміння бачити свою 

організацію як єдине ціле, оцінювати взаємини її різних підрозділів, визначати 

місце організації в навколишньому середовищі; 

В. здатність добре працювати з іншими людьми як індивідуально, так й у складі 

групи. 

12. Керівники технічного рівня займаються в основному: 
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А. розробкою довгострокових (перспективних) планів, формулюванням цілей, 

адаптацією організації до різного роду змін, управлінням відносинами між 

організацією й зовнішнім середовищем; 

Б. щоденними операціями й діями, необхідними для забезпечення ефективної 

роботи без зривів у виробництві продукції або наданні послуг; 

В. управлінням і координацією усередині організації, розробкою 

довгострокових (перспективних) планів, щоденними операціями й діями; 

Г. управлінням і координацією усередині організації, погодженням 

різноманітних форм діяльності й зусиль різних підрозділів організації. 

13. Керівники інституційного рівня займаються в основному: 

А. розробкою довгострокових (перспективних) планів, формулюванням цілей, 

адаптацією організації до різного роду змін, управлінням відносинами між 

організацією й зовнішнім середовищем; 

Б. щоденними операціями й діями, необхідними для забезпечення ефективної 

роботи без зривів у виробництві продукції або наданні послуг; 

В. управлінням і координацією усередині організації, розробкою 

довгострокових (перспективних) планів, щоденними операціями й діями; 

Г. управлінням і координацією усередині організації, погодженням 

різноманітних форм діяльності й зусиль різних підрозділів організації. 

14. Який з нижче перерахованих рівнів управління відповідає 

інституційному: 

А. управління низової ланки; 

Б. управління середньої ланки; 

В. управління вищої ланки; 

Г. управлінням проміжної ланки. 

15. Який з нище перерахованих рівнів управління відповідає технічному: 

А. управління низової ланки; 

Б. управління середньої ланки; 

В. управління вищої ланки; 

Г. управлінням проміжної ланки. 

16. Об’єкт менеджменту це:  

А. внутрішнє середовище організації;  

Б. процес управління виробничо–господарською діяльністю підприємств; 

В. співробітники організації, які своїми діями впливають на об’єкт управління; 

Г. сукупність функцій, орієнтованих на ефективне використання людських та 

фінансових ресурсів. 

17. Теоретичні засади управлінської діяльності,  практика управління 

організаціями, проектування систем менеджменту – це: 

А. функції менеджменту; 



 

 

34 
 

Б. предмет науки про менеджмент; 

В. категорії менеджменту; 

Г. закономірності та принципи менеджменту. 

18. Суб'єктом менеджменту є: 

А. працівники керуючої і керованої систем організації, їх професійний та 

кваліфікаційний рівень, ступінь виконання ними повноважень та обсяги 

відповідальності; 

Б. процес управління діяльністю підприємств; 

В. процес планування, організації, мотивації, контролю, які необхідні для 

досягнення певної мети; 

Г. людина чи група людей, якими управляють. 

19. Цілеспрямований вплив на колектив працівників або окремих 

виконавців з метою виконання поставлених завдань та досягнення 

визначених цілей це: 

А. управління; 

Б. контроль; 

В. менеджмент; 

Г. регулювання. 

20. Основні функції менеджменту: 

А. координація роботи структурних підрозділів організації; 

Б. цілеспрямована дія на об'єкт з метою змінити його стан або поведінку у 

зв'язку зі зміною обставин; 

В. процес планування та контролю, які необхідні для досягнення певної мети; 

Г. планування, організація, мотивування, контроль. 

21. Менеджер: 

А. це людина, яка організовує процес створення чого–небудь нового та приймає 

на себе фінансову, моральну і соціальну відповідальність;  

Б. це людина, яка примножує своє багатство; приймає на себе фінансову, 

моральну та соціальну відповідальність та отримує особисте задоволення 

досягненнями; 

В. фахівець, який професійно займається управлінською діяльністю в 

конкретній галузі функціонування підприємства, обіймає постійну керівну 

посаду і наділений повноваженнями; 

Г. людина яка управляє. 

22. Основні групи класифікації ролей менеджера за Г. Мінцбергом: 

А. міжособові, інформаційні, пов’язані із прийняттям рішень ; 

Б. підприємець, розпорядник ресурсів, ведучий переговорів; 

В. головний керівник, лідер, сполучна ланка; 

Г. пов’язані із прийняттям інформації, управлінські, регулюючі . 
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23. Основні групи якостей менеджера, якими він має володіти для успішної 

діяльності : 

А. професійно–ділові, адміністративно–організаційні, соціально–психологічні, 

моральні; 

Б. сполучна ланка, головний керівник, лідер; 

В. міжособові, інформаційні, пов’язані із прийняттям рішень; 

Г. адміністративно–організаційні, моральні, пов’язані із прийняттям рішень. 

24. За класифікацією Г. Мінцберґа до ролей, пов’язаних з прийняттям 

рішень відносяться:  

А. той, хто приймає інформацію; той, хто розподіляє інформацію; представник.; 

Б. головний керівник; лідер; зв’язуюча ланка;  

В. той, хто поширює інформацію; той, хто об’єднує команду; 

Г. підприємець; той, хто ліквідує порушення; той, хто розподіляє ресурси; той, 

хто веде переговори. 

25. Вид діяльності лідера за визначенням Г. Мінцберга: 

А. Керівництво і мотивація підлеглих, навчання, консультування, комунікації з 

підлеглими; 

Б. Інформування зовнішніх суб’єктів, промови, звіти, записки; 

В. Підтримання інформаційних зв’язків як усередині організації, так і за її 

межами, листування, телефонні розмови, зустрічі; 

Г. Ініціювання нових проектів, пошук нових ідей та їх реалізація. 

26. До якої групи належать такі якості менеджера як: високий 

професіоналізм; здатність генерувати корисні ідеї, приймати нестандартні 

управлінські рішення, відповідальність; прагнення до професійного 

зростання; підприємливість; авторитетність; здатність до інновацій та 

розумного ризику; уміння здійснювати антикризове управління: 

А. адміністративно–організаційні; 

Б. професійно–ділові; 

В. соціально–психологічні; 

Г. моральні. 

27. Види поділу управлінської праці: 

А. горизонтальний; 

Б. вертикальний; 

В. горизонтальний та вертикальний; 

Г. адміністративний. 

28. Який вид поділу управлінської праці зумовлює виділення рівнів 

управління: 

А. адміністративний; 

Б. горизонтальний; 

В. вертикальний; 
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Г. ресурсний. 

29. До якого рівня належать такі функції представників управління: 

забезпечення інтересів та потреб власників, здійснення стратегічного, 

тактовного та загального керівництва, розробка політики організації 

А. технічний; 

Б. інституційний; 

В. управлінський; 

Г. адміністративний. 

30. Представниками якого рівня управління є: завідувач відділу, декан, 

начальник цеху, начальник відділу тощо: 

А. технічний; 

Б. інституційний; 

В. управлінський; 

Г. адміністративний. 

 

Рекомендована література: 3, 14, 17, 19, 20.  
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ТЕМА 4: Організації як об'єкти управління 

 

1.       Сутність організації. Формальні  і неформальні організації. 

2.       Види організацій та їх основні характеристики. 

  3.       Внутрішнє середовище організації та взаємозв'язок його елементів. 

4.       Зовнішнє середовище організації. 

 

Організація – це група людей, діяльність яких свідомо координується для 

досягнення загальної мети або спільних цілей.  

Типи організацій: Формальні (комерційні, некомерційні), Неформальні. 

 

Механізм утворення формальних і неформальних організацій 

 

                Соціальні, економічні, технологічні й глобальні зміни формують 

середовище, в якому, щоб домогтися успіху, будь–яка організація повинна 

освоювати нові шляхи й способи досягнення своїх цілей. 

Залежність від зовнішнього середовища – будь–яка організація є відкритою 

системою. Ресурси, які організація використовує для виробництва продукції 

(надання послуг) вона забирає із зовнішнього середовища. В свою чергу 

продукція, що виробляється організацією також реалізується у зовнішньому 

середовищі. Отже організація може існувати лише у взаємодії з оточуючим 

середовищем Організація повністю залежить від зовнішнього середовища, але 

це середовище перебуває поза межами впливу менеджерів.   

Організаційний 

процес 

Формальна організація 

спланована керівництвом 

Командні 

групи 

Робочі 

групи 

Комітети 

Спонтанна взаємодія (не 

спланована керівництвом) 

Неформальна 

організація  

Неформальна 

група 

Неформальна 

група 

Неформальна 

група 
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Неформальні організації 

Неформальна організація - група людей, що спонтанно утворилася і які вступають у регулярну 

взаємодію для досягнення певних цілей. 

Особливості Основні характеристики 

неформальних організацій 

Вплив неформальних організацій на 

ефективність формальної організації 

Як і у формальних 

організацій, цілі 

неформальних 

організацій є 

причиною існування 

У великих 

організаціях існує 

кілька неформальних 

організацій, що 

бувають об'єднані в 

мережу 

У неформальних 

організаціях існують 

неписані правила - 

норми, що служать 

еталонами поведінки  

Найважливіші 

причини вступу в 

групу: задоволення 

почуття приналежно-

сті, взаємодопомога, 

захист, тісне спілку-

вання й симпатія 

Соціальний контроль. 

Першим кроком до 

встановлення соціального 

контролю за своїми членами є 

встановлення норм. Щоб бути 

прийнятим групою і зберегти в 

ній своє становище, особа 

повинна дотримуватись цих 

норм. Тих, хто порушує 

норми, як правило чекає 

відчуження від групи 
Опір змінам. Виникають 

завжди, коли члени групи 

вбачають у змінах погрозу 

існуванню групи, їхньому 

спільному досвіду, 

задоволенню соціальних 

потреб, загальним інтересам, 

позитивним емоціям 
Неформальні лідери. 

Виконують дві функції: 

допомагають групі в 

досягненні її цілей, 

підтримують соціальну 

взаємодію 

Негативний Позитивний 

По неформальних 

каналах можуть 

поширюватися 

помилкові слухи, 

що приводять до 

виникнення 

негативного 

відношення до 

керівництва 

Прийняті групою 

норми можуть 

приводити до 

зниження 

продуктивності 

Тенденція до 

опору змінам може 

затримувати 

інноваційний 

процес 

Відданість групі 

часто переростає у 

відданість 

організації, і бага-

то людей відмов-

ляються від висо-

кооплачуваних 

посад в інших 

компаніях, тому 

що не хочуть пору-

шувати соціальні 

зв'язки придбані в 

даній компанії Цілі групи можуть 

збігатися з цілями 

всієї організації, а 

норми ефектив-

ності можуть пере-

вищувати норми 

організації, що 

приводить до 

підвищення 

продуктивності 
Неформальні кана-

ли зв'язку іноді до-

повнюють форма-

льну систему 

комунікацій 

Рекомендації з управління неформальною організацією 

Необхідно визнавати існування неформальних груп, усвідомлюючи, що їхнє 

знищення приведе до знищення формальної організації 

Необхідно вислуховувати думки членів і лідерів неформальних груп 

Перед якими-небудь діями керівництво повинне прораховувати негативний вплив 

на неформальну організацію 
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Усі формальні організації незалежно від їх призначення, 

розмірів, правового статусу тощо мають такі загальні характеристики: 

 

Наявність 

ресурсів 

Люди (людські ресурси), сировини й матеріали, 

фінансові, технологічні й інформаційні ресурси 

Залежність від 

зовнішнього 

середовища 

Фактори, що перебувають поза межами впливу 

організації, але істотно на неї впливають: 

1) фактори макросередовища (політичні, 

економічні, соціокультурні, технологічні, глобальні/ 

міжнародні); 

2) фактори мікросередовища (споживачі, 

конкуренти, постачальники, закони й органи 

державного регулювання, групи впливу (зацікавлені 

групи). 

Горизонтальний 

розподіл праці 
Розподіл всієї роботи на спеціалізовані завдання 

Наявність 

підрозділів 

Підрозділи (департамент, управління, відділ, 

служба) – формальні групи в організації, що 

відповідають за виконання конкретного 

специфічного набору завдань для організації взагалі. 

Підрозділи утворюються в результаті 

горизонтального поділу праці 

Вертикальний 

розподіл праці 

Відділення роботи з координування дій від самих 

дій із виробництва товарів або послуг. 

Вертикальний поділ праці приводить до утворення 

рівнів управління. 

Діяльність з координування роботи інших 

працівників складає сутність управління 

Необхідність 

управління 

Ситуації, що виникають при горизонтальному й 

вертикальному розподілі праці і потребують 

управління та координації 
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Модель організації як відкритої системи 

 

 

З кожним роком керівництву доводиться враховувати все більшу кількість 

факторів зовнішнього середовища. Щоб домогтися успіху, організаціям 

доводиться конкурувати на іноземних ринках і протистояти конкуренції 

іноземних компаній у себе на батьківщині. Це вимагає розуміння цілої нової 

області юриспруденції, усвідомлення нових культурних цінностей. Будь–яку 

організацію можна розглядати як систему, тобто сукупність взаємозв’язаних у 

єдине ціле окремих елементів. Будь–яка організація одночасно є і відкритою 

системою. Це означає, що вона може існувати лише за умови обміну 

речовиною, енергією та інформацією з її зовнішнім середовищем. 

 

 

 Трудова діяльність 

робітників 

 Діяльність управлінського 

персоналу 

 Технологічні й промислові 

методи та засоби 

Процес перетворення 
 
 
 Сировина, матеріали 

 Люди 

 Фінанси 

 Технології 

 Інформація 

Ресурси, що вводяться 
 

 Товари і послуги 

 Фінансові результати 

діяльності організації 

 Інформація 

 Людський фактор 

Вихід 

Зовнішнє середовище 

Система 

Зовнішнє середовище 

Зворотній зв'язок  
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Зміна концепції організації 

Фактори Традиційна організація Сучасна організація 

Характеристики 

Ресурси Атоми – матеріальні активи Біти – інформація 

Робочі завдання Структуровані Локалізовані 

Працівники Залежні працівники Працівники, наділені повно–

важеннями, вільні агенти 

Сили, що впливають на організацію 

Технологія Механічна Цифрова, е–бізнес 

Ринки Локальні, внутрішні Глобальні, включаючи 

Інтернет 

Робоча сила Однорідна Різноманітна 

Цінності Стабільність, продуктивність Зміни, швидкість 

Події Спокійні, передбачувані Турбулентні, більш часті 

кризи 

Управлінські компетенції 

Лідерство Автократичне Дисперсне, наділення владою 

Фокус Прибуток Зв'язки зі споживачами й 

працівниками 

Організація 

праці 

Індивідуальна Командна 

Відносини в 

колективі 

Конфлікти, конкуренція Взаємодія 

Організаційний 

дизайн 

Продуктивність праці Експериментування, завдяки 

якому навчається організація 
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До основних компонентів внутрішнього середовища організації 

відносяться: виробництво, дослідження та розробки, технологія, сировина, 

матеріали, фінанси, працівники тощо. 

Зовнішнє середовище прямого впливу містить: постачальників, 

споживачів, конкурентів та інших економічних партнерів (наприклад банки). 

До зовнішнього середовища опосередкованого впливу включають: 

економічну, соціальну, політико–правову, технологічну, екологічну, 

міжнародну компоненти тощо. 

 

Ключові слова: Організація. Поділ праці. Результативність. Ефективність. 

Продуктивність. Адаптивність. Зовнішнє середовище. Внутрішнє середовище. 

 

Питання для самоконтролю: 

1.  Обґрунтуйте, чим відрізняється функціонування організації від її розвитку. 

Для цього використайте такі характеристики, як мета, зміст процесів, засоби та 

Критерії успіху організації 

Результативність – здатність організації виробляти 

товари і послуги, що відповідають потребам споживачів. 

Ефективність – ступень досягнення показників, що 

характеризують головні цілі діяльності організації. 

Продуктивність – співвідношення ресурсів, що 

вводяться, і обсягів виробництва. 

Практична реалізація рішень – прийняття 

управлінських рішень, що реалізуються практично, тобто 

перетворюються в дії – результативно й ефективно. 

Адаптивність – здатність організації швидко реагувати 

на зміни зовнішнього середовища. 
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методи, результати. 

2.  Проранжуйте за важливістю основні закони організації. 

3.  Наведіть приклади первинної та вторинної організацій, покажіть їх 

взаємодію та протилежність. 

4.  Порівняйте механістичні та органічні організації. Які переваги та недоліки 

має кожна з них? 

5. Які вимоги ставляться до сучасних менеджерів? 

6. Охарактеризуйте основні елементи та процеси організації. 

7. Що є глобальною метою діяльності будь–якої організації? 

8. Розкрийте зміст основних властивостей організації. 

9. З якою метою здійснюється горизонтальний та вертикальний поділ праці в 

організації. 

10. Сформулюйте перелік спільних та відмінних рис формальних та 

неформальних організацій. 

11. Охарактеризуйте основні організаційно–правові форми організацій. 

8. Розкрийте зміст основних елементів внутрішнього середовища організації. 

10. Розкрийте зміст та вплив основних елементів зовнішнього середовища 

організації. 

 

 

ТЕСТИ 

ТЕМА 4: Організації як об'єкти управління 

 

1. Організація – це: 

А. група людей, діяльність яких свідомо координується для досягнення 

загальної мети або спільних цілей; 

Б. група людей, діяльність яких свідомо планується для досягнення загальної 

мети або цілей; 

В. група людей, діяльність яких свідомо мотивується для досягнення загальної 

мети або цілей; 

Г. група людей, діяльність яких свідомо контролюється для досягнення 

загальної мети або цілей. 

2.  До основних компонентів внутрішнього середовища організації 

відносяться: 

А. виробництво, дослідження та розробки, технологія, сировина,    матеріали, 

фінанси, працівники тощо; 

Б. постачальники, споживачі, конкуренти та інші економічні партнери; 

В. економічні, соціальні, політико–правові, технологічні, екологічні, міжнародні 

компоненти тощо; 

Г. стратегія, тактика, оперативне управління. 
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3. До основних функцій менеджменту відносяться функції: 

А. планування, організування, мотивування, контроль; 

Б. представництво, лідерство, мотивацію, контроль; 

В. професійні, особисті, ділові; 

Г.  динамічності, стабільності, гнучкості. 

4. Результативність – це: 

А. технологія управління;  

Б. ступінь досягнення цілей організації; 

В. співвідношення між вихідними результатами і вхідними ресурсами; 

Г. один з методів управління. 

5. Неформальні організації – це: 

А. групи людей, створені керівництвом для досягнення цілей організації; 

Б. групи людей, які стихійно об'єдналися для досягнення певних цілей та 

регулярно взаємодіють; 

В. група людей, діяльність яких свідомо направляється й координується для 

досягнення загальної мети; 

Г. ієрархічні взаємини між членами організації. 

6. Горизонтальний поділ праці – це: 

А. зосередженість на виконанні робочих завдань; 

Б. ієрархічні взаємини між членами організації; 

В. відокремлення роботи по координації дій від самих дій; 

Г. поділ всієї роботи на складові компоненти. 

7. Координація горизонтально розділеної управлінської роботи для        

досягнення організацією успіху у своїй діяльності – це: 

А. вертикальний поділ управлінської праці; 

Б. горизонтальний поділ управлінської праці; 

В. стратегічне планування; 

Г. цілеспрямована дія на об'єкт з метою змінити його стан або поведінку у 

зв'язку зі зміною обставин. 

8. Один з критеріїв успіху організації, який характеризується здатністю 

організації виробляти товари і послуги, що відповідають потребам 

споживачів –  

А. Результативність; 

Б. Ефективність; 

В. Продуктивність; 

Г. Адаптивність. 

9. Один з критеріїв успіху організації, який характеризується ступенем 

досягнення показників, що характеризують головні цілі діяльності 

організації –  

А. Результативність; 
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Б. Ефективність; 

В. Продуктивність; 

Г. Адаптивність. 

10. Один з критеріїв успіху організації, який характеризується прийняттям 

управлінських рішень, що реалізуються практично, тобто перетворюються 

в дії – результативно й ефективно: 

А. Результативність; 

Б. Практична реалізація рішень; 

В. Продуктивність; 

Г. Адаптивність. 

11. Один з критеріїв успіху організації, який характеризується здатністю 

організації швидко реагувати на зміни зовнішнього середовища: 

А. Результативність; 

Б. Практична реалізація рішень; 

В. Продуктивність; 

Г. Адаптивність. 

12. До основних компонентів внутрішнього середовища організації 

відносяться: 

А. виробництво, дослідження та розробки, технологія, сировина, матеріали, 

фінанси, працівники тощо; 

Б. постачальники, споживачі, конкуренти та інші економічні партнери 

(наприклад банки); 

В. економічна, соціальна, політико–правова, технологічна, екологічна, 

міжнародні компоненти тощо; 

Г. ієрархічні взаємини між членами організації. 

13. Зовнішнє середовище прямого впливу – це: 

А. виробництво, дослідження та розробки, технологія, сировина, матеріали, 

фінанси, працівники тощо; 

Б. постачальники, споживачі, конкуренти та інші економічні партнери 

(наприклад банки); 

В. економічна, соціальна, політико–правова, технологічна, екологічна, 

міжнародні компоненти тощо; 

Г. ієрархічні взаємини між членами організації. 

14. До основних компонентів середовища опосередкованого впливу 

відносяться: 

А. виробництво, дослідження та розробки, технологія, сировина, матеріали, 

фінанси, працівники тощо; 

Б. постачальники, споживачі, конкуренти та інші економічні партнери 

(наприклад банки); 
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В. економічна, соціальна, політико–правова, технологічна, екологічна, 

міжнародні компоненти тощо; 

Г. ієрархічні взаємини між членами організації. 

15. Співвідношення між вхідними ресурсами і вихідними результатами – 

це: 

А. ефективність; 

Б. результативність; 

В. економічність; 

Г. ієрархічність.  

 

Рекомендована література: 8, 9, 10, 11, 14, 17, 19.  

 

ТЕМА 5: Планування як функція менеджменту 

1. Сутність планування як функції управління. 

2. Сутність стратегічного планування. 

3. Формулювання стратегії. 

4. Надання стратегії конкретної форми. 

5. Планування роботи менеджера. 

 

Планування – процес визначення цілей організації та прийняття рішень 

щодо шляхів їх досягнення.  

Суть планування проявляється в конкретизації цілей розвитку всієї фірми 

та кожного підрозділу окремо на певний період, визначення господарських 

завдань, засобів їх досягнення, термінів та послідовності реалізації, виявлення 

матеріальних, трудових та фінансових ресурсів, які необхідні для вирішення 

поставлених завдань.  

Призначення планування полягає в намаганні завчасно врахувати всі 

внутрішні та зовнішні фактори, що забезпечують сприятливі умови для 

нормального функціонування і розвитку організації. 

На практиці існує багато критеріїв класифікації планів організації. 

Найчастіше з них використовують такі: 

1) за критерієм широти охоплюваної сфери розрізняють 

стратегічні й оперативні плани; 

2) за критерієм часового горизонту планування плани 

поділяють на довгострокові й короткострокові; 

3) за ступенем конкретизації виділяють завдання й орієнтири. 

Стратегічні плани – це плани, які визначають головні цілі організації, 

стратегію придбання та використання ресурсів для досягнення цих цілей. 
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Оперативні плани – це плани, у яких стратегія деталізується у 

розрахованних на короткий термін рішеннях щодо того: 

- що конкретно треба зробити, 

- хто повинен це зробити, 

- як це має бути зроблено. 

Короткострокові плани – це плани, які складаються на період до 1 року. 

Вони, як правило не мають змінюватися. 

Довгострокові плани – це плани розраховані на перспективу 3–5 років. Ці 

плани мають враховувати зміни у зовнішньому середовищі організації та вчасно 

реагувати на них. 

Завдання – це плани, що мають чіткі, однозначні, конкретно визначені цілі. 

Їх не можна тлумачити двозначно (збільшити виробництво на 3% за рік). 

Орієнтири – це плани, що носять характер напрямку дій. Їх використання 

доцільне за умов невизначенності середовища, великої ймовірності 

непередбачуванних змін, які вимагають гнучкості управління. Вони визначають 

курс дій, але не прив’язують управління до жорстких конкретних цілей, тобто 

вони надають у певних межах свободу для маневру (збільшити обсяги 

виробництва на 3–4% за рік). 

Є декілька способів складання планів, або методів планування: балансовий, 

нормативний, балансово–статистичний. 

Балансовий метод – ґрунтується на взаємозв’язку ресурсів, які мають бути 

в організації і їх потребою в межах планового періоду. При цьому складають 

баланс. 

Нормативний метод – в основу планових завдань закладаються норми 

витрат різних ресурсів на одиницю продукції закладають. Цей метод викор як 

основний і допоміжний щодо балансового. 

Математичні методи –   розрахунки проводяться за допомогою моделей 

( напр.. кореляційні моделі, які відображають взаємозв’язок двох змінних 

величин) 

У широкому розумінні стратегія – це взаємопов’язаний комплекс заходів 

щодо підвищення життєздатності організації.  

У практичному плані найчастіше використовується таке визначення 

стратегії. Стратегія – це генеральна довгострокова програма дій та порядок 

розподілу пріоритетів та ресурсів організації для досягнення її цілей. 

Як впливає розробка стратегії на результативність діяльності організації? 

Щоб вижити у світі бізнесу, необхідно завжди “озиратися” навкруги: 

спостерігати за змінами середовища, бачити, що роблять інші, та у разі 

необхідності вміти пристосуватися до змін. Чим частіше відбуваються зміни у 

зовнішньому середовищі організації, тим нагальнішою є потреба у розробці 

стратегії. Якщо в організації за таких умов відсутня єдина стратегія, не 
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виключено, що різні підрозділи організації прийматимуть суперечливі та 

неефективні рішення. Щоб уникнути такої ситуації і опрацьовується стратегія.  

Основними елементами стратегії є: 

- сфера стратегії; 

- розподіл ресурсів; 

- конкурентні переваги; 

- синергія. 

Сфера стратегії – це засоби адаптації організації до зовнішнього 

середовища. Це означає, що стратегією мають бути визначені такі засоби 

взаємодії організації з її зовнішнім середовищем, які враховували б як 

сприятливі можливості середовища, так і загрози, які виходять з нього; 

дозволяли б організації досягати за таких умов своїх цілей. 

Розподіл ресурсів – це вказівка на спосіб розподілу обмежених ресурсів 

організації між окремими підрозділами. Це означає, що стратегією мають бути 

визначені підрозділи організації, в які спрямовуються ресурси (перспективні 

підрозділи), а також від яких забираються ресурси (мало– або безперспективні 

підрозділи). Пропорції розподілу ресурсів визначаються вибором сфери 

стратегії. 

Конкурентні переваги – це визначення переваг організації у порівнянні з її 

конкурентами. Це означає, що стратегія має містити відомості щодо сильних 

сторін організації, на які вона може спиратися у своїй діяльності. Конкурентні 

переваги випливають зі сфери стратегії та відповідного до неї розподілу 

ресурсів організації. 

Синергія – це ефект цілісності. Синергія як елемент стратегії означає, що 

стратегія повинна враховувати можливості отримання додаткового ефекту за 

рахунок інтеграції всіх можливостей організації. Синергічний ефект виникає як 

результат інтегрованої реалізації всіх попередніх елементів стратегії. 

Вирізняють три основні рівні стратегій: 

1) загальнокорпоративна стратегія; 

2) стратегія бізнесу; 

3) функціональна стратегія. 

У спрощеному вигляді процес розробки стратегії охоплює декілька етапів, 

які реалізуються в певній логічній послідовності  

Стратегічне планування має сенс лише тоді, коли воно реалізується. На 

заключному етапі стратегічного планування організація втілює сформульовану 

стратегію у повсякденну діяльність шляхом розробки системи: тактичних 

планів, одноразових планів, планів, що повторюються.  

Окрім планування діяльності організації, важливим є планування діяльності 

роботи менеджера як її працівника, який відповідає за формування і реалізацію 

загальної стратегії розвитку. 
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Послідовність виконання етапів стратегічного планування 

 

При розробленні планів роботи менеджера першим етапом є постановка 

цілей, що означає погляд у майбутнє, концентрацію його сил та активності на 

тому, що повинно бути досягнуто. 

Процес постановки цілей роботи менеджера містить три фази: 

- перша фаза – визначення мети (чого я хочу?); 

- друга фаза – ситуаційний аналіз (що я можу?); 

- третя фаза – формулювання мети (до чого я конкретно 

прагну?) 

Основними принципами визначення і постановки цілей є їх ясність та 

реалістичність, для чого менеджеру необхідно встановлювати: 

1) конкретний кінцевий результат; 

2) чіткий часовий інтервал; 

3) підцілі та окремі завдання. 

Передумовою для розробки і втілення планів роботи менеджера є 

ситуаційний аналіз, який дозволяє виявити його сильні і слабкі сторони та 

визначити, які особисті та професійні якості він повинен розвивати чи 

удосконалювати. Основними етапами ситуаційного аналізу є складання 

особистого балансу успіхів і невдач, виявлення власних сильних і слабких 

сторін, конкретизація цілей із засобами їх досягнення. 
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Для складання балансу особистих успіхів менеджеру необхідно визначити, 

які здібності та знання зумовили досягнення його професійних та особистих 

успіхів, наприклад: 

- спеціальні знання, тобто знання менеджменту, економіки, 

технології виробництва, тайм–менеджменту; 

- особисті якості, тобто фізичні дані, уміння опановувати 

себе у критичних ситуаціях, логічне мислення, 

комунікабельність, уміння слухати, інтуїція, гнучкість; 

- вольові якості, тобто уміння переконувати, розподіляти 

обов’язки, уміння стимулювати і мотивувати працю 

окремих людей і колективу. 

У цьому аспекті важливим є визначення пріоритетів щодо черговості 

вирішення поставлених завдань. Для більшості менеджерів основні проблеми 

полягають у тому, що вони намагаються відразу виконати занадто великий 

обсяг роботи або розпорошують свої зусилля на окремі, часто несуттєві справи. 

З метою уникнення вищезазначених проблем менеджери повинні перевіряти 

значущість майбутніх професійних завдань, на основі цього складати їх 

щоденний список та дотримуватися його виконання. 

Визначення значущості виконання завдань полягає у визначенні їх 

пріоритетності, тобто прийнятті рішення про те, яким із завдань варто віддати 

першорядне, другорядне значення. Найвідомішим підходом для цього є 

принцип Парето, який описується співвідношенням 80:20. Стосовно 

визначення пріоритетності виконання завдань принцип Парето обумовлює, що 

80 % кінцевих результатів досягається тільки за 20 % витраченого часу, тоді як 

інші 20 % менш важливих завдань поглинають 80 % робочого часу. Отже, 

завдання менеджера полягає в тому, щоб знайти ті 20 % справ, що забезпечать 

80 % успіху. 

Для цього існують методи встановлення пріоритетів. Насамперед усі 

функціональні завдання менеджера аналізують відповідно до їх частки в 

підсумковому результаті, а потім розподіляють по категоріях А, Б, В, що 

означають три групи завдань відповідно до їх значущості з погляду досягнення 

професійних і особистих цілей. Найважливіші завдання категорії А складають 

приблизно 15 % кількості всіх професійних справ, якими зайнятий менеджер, а 

їх значущість щодо внеску в досягнення мети складає 65 %. На важливі 

завдання категорії Б припадає в середньому 20 % загальної кількості, а також 20 
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% значущості задач і справ керівника. Менш важливі і несуттєві задачі категорії 

В складають 65 % від загальної кількості завдань і мають приблизно 15 % ваги у 

загальній значущості усіх справ, що повинен виконати менеджер. Отже, спершу 

менеджер повинен виконувати завдання категорії А, щоб забезпечити більшу 

частину загального ефекту. 

Аналіз професійних завдань менеджера методом АБВ можна здійснювати в 

такий спосіб: 

- скласти список усіх майбутніх у відповідному періоді 

часу (місяць, день) завдань; 

- систематизувати їх за важливістю, встановити черговість 

справ відповідно до їх значення для професійної 

діяльності менеджера; 

- розподілити завдання відповідно до категорій А, Б, В. 

При цьому варто врахувати, що справи категорії А не підлягають 

делегуванню; Б – можуть бути передоручені для виконання іншим працівникам 

організації; В – у будь–якому випадку повинні бути делеговані. 

Таким чином, менеджеру необхідно розробляти часовий план, щоб час 

відповідав наступній значущості завдання: 65 % запланованого часу – завдання 

А, 20 % запланованого часу – завдання Б, 15 % запланованого часу – завдання 

В. 

Для правильного визначення завдань категорії А менеджер може поставити 

собі низку запитань: 

- завдяки виконанню яких завдань я найбільшою мірою 

наближаюся до виконання моїх головних цілей дня, 

тижня, місяця чи року? 

- чи можу я за рахунок виконання одного завдання 

вирішити відразу декілька інших? 

- завдяки виконанню яких завдань я можу зробити 

максимальний внесок у досягнення загальних цілей моєї 

організації? 

- невиконання яких завдань може мати максимально 

негативні наслідки? 

Існує також метод прискореного аналізу пріоритетності завдань, 

розроблений американцем Дуайтом Ейзенхауером, який використовується в тих 

випадках, коли треба швидко прийняти рішення та визначити, яким 
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професійним завданням потрібно віддати перевагу. Відповідно до цього методу 

пріоритети встановлюються за такими критеріями, як терміновість і важливість 

справ. 

Залежно від ступеня терміновості і важливості завдань, розрізняють 4 

варіанти їх виконання: 

1) термінові і важливі справи, за які варто братися негайно і самому їх 

виконувати; 

2) важливі, але менш термінові завдання, які менеджеру треба 

намагатися цілком або частково делегувати працівникам; 

3) термінові, але менш важливі справи повинні бути в будь–якому 

випадку делеговані, оскільки для їх виконання не потрібно яких–

небудь особливих професійних якостей; 

4) при першочерговому виконанні менш термінових і менш важливих 

справ у менеджера відбувається перевантаження та стрес, тому від 

таких несуттєвих і нетермінових справ йому варто утримуватися. 

При плануванні роботи менеджера важливим є складання особистого 

негативного балансу, де вказуються відповідно найбільші невдачі, а також ті 

здібності, яких бракує для успішної кар’єри та можливі варіанти їх подолання. 

Для виявлення сильних і слабких сторін треба згрупувати переваги і недоліки і 

виокремити 2–3 найважливіші сильні і слабкі сторони. На практиці це є дієвою 

передумовою для планування подальших заходів для досягнення цілей. 

Менеджеру періодично потрібно аналізувати і переглядати цілі професійної 

кар’єри через відповідь на низку питань: 

- якого рівня доходу і посади я хочу домогтися? 

- якими будуть ймовірні тенденції галузі, в якій я працюю, 

у наступні 10–20 років? 

- чи хотів би я, щоб мене пам’ятали в майбутньому, і, якщо 

так, то за що? 

Процес постановки цілей може завершуватися складанням особистого 

плану життя і кар’єри, у якому будуть визначені найважливіші особисті цілі і 

цілі кар’єри менеджера, а також проміжні цілі для досягнення головних 

життєвих цілей і терміни їх виконання. У цьому напрямку необхідно 

встановлювати конкретні короткострокові цілі, погоджені з довгостроковими 

цілями роботи менеджера. 

Використання вищезазначених підходів до планування власної роботи 
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допомагає менеджеру виконувати термінову роботу своєчасно, економити свій 

час та не допускати, щоб найважливіші справи перетворювались на термінові. 

Ключові слова: Планування. Стратегічне планування. Етапи розроблення 

стратегічних планів діяльності організації. Синергія. Ефективність. Методи 

планування. Техніки  планування. Процес управління за цілями. Планування 

роботи менеджера. 

 

Питання для самоконтролю: 

1. У чому полягає основне завдання планування діяльності організації? 

2. Охарактеризуйте принципи проектування і реалізації функції планування. 

3. Згрупуйте основні класифікаційні ознаки планів діяльності організації. 

4. Опишіть структурно–логічну схему цільового планування діяльності 

організації. 

5. Охарактеризуйте основні етапи процесу цільового планування. 

6. Охарактеризуйте особливості управління за цілями як новітньої 

концепції планування. 

7. Охарактеризуйте основні етапи та їх функціональний зміст процесу 

управління за цілями. 

8. Опишіть сферу застосування та інструменти реалізації менеджмент–

аудиту. 

9. Сформуйте основні обмеження щодо застосування стратегічного 

управління в діяльності організації. 

10. Охарактеризуйте зміст базових стратегій розвитку організацій. 

11. Охарактеризуйте логіку проведення ВРЮТ–аналізу. 

12. Опишіть доцільні дії організації згідно з матрицею можливостей за 

товарами і ринками. 

13. Сформуйте основні принципи визначення і постановки цілей роботи 

менеджера. 

14. Розкрийте суть застосування принципу Парето для визначення 

значущості виконання професійних завдань менеджера. 

15. Опишіть спосіб встановлення пріоритетів діяльності менеджерра за 

методом АБВ. 

16. Розкрийте логіку застосування методу прискореного аналізу 

пріоритетності за Д. Ейзенхауером. 
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ТЕСТИ 

 

ТЕМА 5: Планування як функція менеджменту 

 

1. Планування – це: 

А. Конкретизація цілей розвитку фірми; 

Б. Створення системи планових документів; 

В. Процес визначення цілей організації та прийняття рішень щодо шляхів їх 

досягнення; 

Г. Використання методів наукового аналізу для визначення кращих способів 

виконання завдання. 

2. Суть планування проявляється в: 

А. Конкретизації цілей розвитку всієї фірми та кожного підрозділу окремо на 

певний період, визначення господарських завдань, засобів їх досягнення, 

термінів та послідовності реалізації, виявлення матеріальних, трудових та 

фінансових ресурсів, які необхідні для вирішення поставлених завдань; 

Б. Намаганні завчасно врахувати всі внутрішні та зовнішні фактори, що 

забезпечують сприятливі умови для нормального функціонування і розвитку 

організації; 

В. створенні системи планових документів, які визначають зміст та певний 

порядок дій для забезпечення тривалого існування організації; 

Г. Встановленні цілей організації. 

3. Плани, які носять характер напрямку дій, називаються: 

А. Завданнями; 

Б. Орієнтирами; 

В. Направляючими; 

Г. Стратегічними. 

4. За критерієм широти охоплюваної сфери плани поділяють на:  

А. Стратегічні й оперативні; 

Б. Довгострокові й короткострокові; 

В. Організаційні і дивізіональні; 

Г. Завдання і орієнтири. 

5. За критерієм часового горизонту планування плани поділяють на:   

А. Стратегічні й оперативні; 

Б. Довгострокові й короткострокові; 

В. Організаційні і дивізіон альні; 

Г. Завдання і орієнтири. 

6. Плани  використання  яких доцільне за умов невизначенності 

середовища, великої ймовірності непередбачуванних змін, які вимагають 

гнучкості управління, називаються: 
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А. Завданнями; 

Б. Орієнтирами; 

В. Направляючими; 

Г. Стратегічними. 

7. Балансовий метод планування ґрунтується на: 

А. Взаємозв’язку ресурсів, які мають бути в організації і їх потребою в межах 

планового періоду;  

Б. Раціональному розподілі наявних ресурсів; 

В. Визначенні потреби в ресурсах; 

Г. Використанні математичних моделей. 

8. Нормативний метод складання планів полягає у:  

А. Закладенні в основу планування завдань норм витрат різних ресурсів на 

одиницю продукції; 

Б. Використанні методів лінійного програмування; 

В.Детальному розгляді усієї діяльності та її результатів, їх порівнянні; 

Г. Взаємозв’язку ресурсів, які мають бути в організації і їх потребою в межах 

планового періоду. 

9.Першою складовою планування є збільшення масштабу задач, їх 

комплексності, це означає, що:  

А. Кожна виконана робота привносить свою частку у вирішення задачі, а 

вирішення кожної задачі – у досягнення цілей організації.  

Б. Точність прогнозів залежить від повноти і достовірності інформації; 

В. Тактичне планування деталізує стратегічне; 

Г. Планування допомагає визначити потрібні робочі взаємодії і 

взаємовідносини. 

10. Загальне керівництво для дій і прийняття рішень, які полегшують 

досягнення цілей – це: 

А.Тактика; 

Б.Політика;  

В.Процедура; 

Г.Правило. 

11. Дії, які слід виконувати в конкретній ситуації, наприклад, інструкції з 

експлуатації автомобілів – це: 

А.Тактика; 

Б.Політика;  

В.Процедура; 

Г.Правило. 

12. Вказує на те, що слід зробити в специфічній одноразовій ситуації. Воно 

розраховане на конкретне і обмежене питання 

А.Тактика; 
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Б.Політика;  

В.Процедура; 

Г.Правило. 

13. Короткотермінова стратегія, яка розробляються з метою розробки 

стратегії, створюється на рівні середньої ланки управління, діє в коротший 

строк, ніж стратегії, називається: 

А.Тактикою; 

Б.Політикою;  

В.Процедурою; 

Г.Правилом. 

14. Стратегію розробляє: 

А.Вище керівництво; 

Б.Середнє керівництво;  

В.Нижче керівництво; 

Г.Колектив підприємства. 

15.Базовим принципом стратегічного планування є: 

А.Незмінність планів; 

Б.Адаптивність планів;  

В.Багатоваріфнтність рішень; 

Г.Узгодженість.  

 

Рекомендована література: 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 14, 17, 19, 20.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

57 
 

ТЕМА 6: Організація менеджменту 

 

1. Поняття організації. 

2. Делегування, повноваження та відповідальність. 

3. Поняття організаційної структури управління виробництвом. 

4. Основні типи структур управління виробництвом. 

 

 

Процес організації полягає у формуванні структури компанії. Основні цілі 

процесу організації: 

1. Розподіл роботи, яку необхідно виконати, по конкретних відділах і посадах. 

2. Визначення завдань, що відповідають конкретним посадам, і 

відповідальності по кожному робочому завданню. 

3. Координація різноманітних і різнотипних видів завдань організації. 

4. Об’єднання окремих видів робочих завдань у групи. 

5. Створення взаємозв’язку між окремими працівниками, групами й відділами. 

6. Визначення формального порядку підпорядкованості. 

7. Розподіл і розблокування ресурсів організації. 

Створення організаційної схеми передбачає ухвалення рішення щодо шести 

основних елементів організаційної структури: 

1. спеціалізації робочих завдань, 

2. департаменталізації, 

3. командного ланцюжка, 

4. норми керованості (вимірюється максимальною кількістю підлеглих в 

одного керівника), 

5. централізації й децентралізації, 

6. формалізації. 

Основні поняття 

Організація - це процес розміщення організаційних ресурсів для 

досягнення стратегічних цілей організації, що виражається в розподіленні 

праці як по горизонталі, так і по вертикалі, формуванні структури влади та 

механізмів координації робочих завдань. 

Організаційна структура - це формальна схема організації, 

відповідно до якої здійснюється розподілення організації по горизонталі й 

вертикалі, групування робочих завдань та їх координація. 

Організаційна схема - це візуальне уявлення структури організації. 
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Концепція спеціалізації робочих завдань 

Суть спеціалізації робочих завдань полягає в тому, що робота виконується 

не однією людиною, а розбивається на окремі етапи, на кожному з яких 

працюють різні люди. Таким чином, окремі працівники спеціалізуються на 

виконанні однієї певної частини роботи, а не всієї цілком. 

Департаменталізація 

Групування робіт для досягнення конкретних цілей організації 

проводиться за допомогою такої структурної характеристики організації, як 

департаменталізація. У кожної організації розроблений свій унікальний спосіб 

класифікації різних видів діяльності. Історично склалося так, що одним із самих 

популярних способів групування робіт стало об’єднання їх по функціях, або 

функціональна департаменталізація.  

Види діяльності можна також розбити по відділах по типу продукції, які 

виробляє організація, тобто використати спосіб продуктової 

департаменталізації.  

Департаменталізація може здійснюватися також за географічним або 

територіальним принципом; цей спосіб зветься географічною 

департаменталізацією.  

Департаменталізація по процесах, коли роботи групуються на основі 

просування продукції по ходу виробничого процесу або процесу 

обслуговування клієнтів.  

Департаменталізація по клієнтах – заснована на орієнтації на клієнтів 

певного типу, для яких працює організація.  

Командний ланцюг являє собою нерозривну лінію владних повноважень, 

що зв’язує верхні рівні організації з нижніми й визначальним порядком їхньої 

підзвітності.  

Владні повноваження – це властиве будь–якій управлінській посаді 

право віддавати накази й вимагати їхнього виконання. При цьому, коли комусь 

надається "право" зробити щось, він також приймає на себе відповідний 

обов’язок виконати доручену роботу. Цей обов’язок називається 

відповідальністю. Принцип єдиноначальності – в кожного працівника 

повинен бути один і тільки один керівник, якому він безпосередньо 

підпорядковується.  

Норма керованості визначає, скількома підлеглими може ефективно 

керувати той або інший менеджер.  

Централізація й децентралізація  

Поняттям централізація визначається, наскільки прийняття рішень 

концентрується на вищих рівнях організації. Якщо вищі керівники приймають 

основні рішення, а працівники низового рівня беруть участь у цьому процесі 

мало або не приймають участі зовсім, то організація вважається 



 

 

59 
 

централізованою. І навпаки, чим більше працівників низової ланки бере участь 

у процесі прийняття рішень або одержує реальне право приймати рішення, тим 

більше децентралізованою є організація.  

Формалізація визначає, наскільки роботи усередині організації 

стандартизовані й наскільки повсякденна діяльність працівників 

регламентована конкретними правилами й процедурами.  

Організаційну структуру управління визначають як категорію менеджменту, яка 

відображає організаційний бік відносин управління і ланок управління у їх 

взаємозв’язку. 

 

Фактори, що впливають на ступінь централізації в організації 

Тенденція до централізації Тенденція до децентралізації 

Зовнішня ситуація стабільна Зовнішня ситуація складна й 

невизначена 

Менеджери низової ланки не здатні 

приймати рішення або не мають 

подібного досвіду в порівнянні з 

менеджерами вищого рівня 

Менеджери низової ланки здатні 

приймати рішення й мають 

відповідний досвід 

Менеджери низової ланки не хочуть 

висловлювати свою думку при 

прийнятті рішень 

Менеджери низової ланки прагнуть 

висловлювати свою думку при 

прийнятті рішень 

Рішення дуже серйозні Рішення відносно незначні 

Організації загрожує криза або існує 

ризик банкрутства 

Для корпоративної культури 

характерна відкритість, що дозволяє 

менеджерам відкрито висловлювати 

свою думку із приводу того, що 

відбувається 

Компанія велика Компанія географічно розсіяна, 

розосереджена 

Ефективність реалізації стратегій 

компанії залежить від вирішального 

слова менеджера 

Ефективність реалізації стратегій 

компанії залежить від ступеня участі 

менеджерів і їхньої гнучкості при 

прийнятті рішень 

Ланка управління – відокремлений орган (працівник), наділений 

функціями управління, правами для їх реалізації, визначеною відповідальністю 

за виконання функцій та використання прав. 

Рівень управління – сукупність ланок управління на певному щаблі 

ієрархії. 

Основні елементи  організаційної структури управління є: 

1) склад та структура функцій управління; 
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2) кількість працівників для реалізації кожної управлінської функції. 

3) професійно–кваліфікаційний склад працівників апарату управління; 

4) кількість рівнів управління та розподіл працівників між ними; 

5) інформаційні зв’язки 

На побудову ОСУ впливає система факторів, яка стосується і об’єкта і суб’єкта 

управління. Серед факторів є група регульованих і нерегульованих, а також 

таких, що мають безпосередній чи опосередкований вплив. 

До найбільш вагомих факторів належать: 

- розміри виробничої діяльності фірми (середня, мала, крупна); 

- виробничий профіль фірми (спеціалізація на виробництві одного виду 

продукції або широкої номенклатури виробів різних галузей); 

- характер продукції, що виробляється та технологія її виробництва (продукція 

видобувних чи обробних галузей, масове чи серійне виробництво); 

- сфера інтересів фірми (орієнтація на місцевий, національний чи зовнішній 

ринок); 

- масштаби зарубіжної діяльності і форми її здійснення (наявність дочірніх 

підприємств за кордоном, в т.ч. виробничих, збутових); 

- характер об’єднання (АТ, корпорація, холдинг). 

Вимоги до ОСУ: 

1. Адаптивність – здатність пристосовуватись до змін, що відбуваються у 

зовнішньому середовищі. 

2. Гнучкість, динамізм – здатність чітко реагувати на зміну попиту, 

вдосконалення технології виробництва, появу інновацій. 

3. Адекватність – постійна відповідність параметрам керованої системи. 

4. Спеціалізація – функціональна замкнутість структурних підрозділів, 

обмеження та конкретизація сфери діяльності кожної ланки. 

5. Оптимальність – налагодження раціональних зв’язків між рівнями та ланками 

управління. 

6. Оперативність – недопущення безповоротних змін у керованій системі під час 

прийняття рішення. 

7. Надійність – гарантованість достовірності передачі інформації. 

8. Економічність – відповідність витрат на утримання органів управління 

можливостям організації. 

9. Простота – легкість для персоналу розуміння та пристосування до даної 

форми управління. 

В залежності від характеру зв’язків між підрозділами розрізняють 

бюрократичні і адаптивні ОСУ. 

Бюрократичні (механістичні) ОСУ характеризуються високим рівнем 

розподілу праці, розвинутою ієрархією управління, наявністю численних 

правил і норм поведінки персоналу, підбором кадрів за діловими та 
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професійними якостями. 

Особливості бюрократичних структур: 

- добре зарекомендували себе в стабільних, незмінних умовах; 

- кожний підрозділ вирішує свою задачу відособлено від задачі організації в 

цілому; 

- права і обов’язки кожного фахівця докладно, жорстко визначені і не 

змінюються; 

- зв’язки між підрозділами, розташованими на одному рівні ієрархії, 

здійснюється через вище керівництво; 

- формальна, регламентована сторона управлінської діяльності переважає над 

творчістю. 

Теорія і практика менеджменту виробила велику кількість варіантів 

побудови бюрократичних ОСУ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лінійна структура управління 

 

ЛІНІЙНИЙ ТИП ОСУ характеризується лінійними формами зв’язку між 

ланками управління і концентрацією всього комплексу функцій управління в 

одній ланці. Суть лінійного управління полягає в тому, що очолює кожний 

виробничий підрозділ керівник, який здійснює всі функції управління. Кожен 

працівник підрозділу безпосередньо підпорядковується тільки цьому керівнику, 

який підзвітний вищому органу. Вищий керівник не має права віддавати 

розпорядження робітникам, минаючи їх безпосереднього керівника. На цій 

основі створюється ієрархія даної системи управління. При цьому ланки 

лінійного управління в цілому відповідають ланкам виробництва. 

У практиці управління ОСУ лінійного типу використовується рідко, як 

Керівник організації 

Лінійний керівник № 1 Лінійний керівник № 2 

 

 Б 1 А 1 В 1 А 2 В 3 Б 2 
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правило, малими та середніми фірмами, які здійснюють нескладне виробництво 

однорідної продукції. 

Переваги лінійної ОСУ: 

1. Встановлення чітких і простих зв’язків між підрозділами. 

2. Єдність і чіткість розпорядництва. 

3. Підвищення особистої відповідальності керівника за результати діяльності 

очолюваного підрозділу. 

4. Оперативність у прийнятті рішень. 

Недоліки лінійних ОСУ: 

1. Високі вимоги до керівника, який повинен мати різнобічні знання і досвід з 

усіх функцій управління 

2. Перевантаження інформацією, великий потік документів, безліч контактів з 

підлеглими, вищими та суміжними організаціями 

3. Відсутність спеціалістів з окремих функцій управління. 

ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ ТИП ОСУ використовується при великій кількості 

спеціалізованих робіт в організації. Передбачає групування фахівців в 

підрозділи, що виконують окремі функції управління. При цьому виконання 

вказівок функціональних органів (відділів планування, обліку, обслуговування 

виробництва) у межах їхньої компетенції обов’язкова для виробничих 

підрозділів. Функціональна ОСУ націлена на постійно повторювані задачі, що 

не потребують оперативного прийняття рішень. Оптимальна у фірмах, що 

випускають обмежену номенклатуру продукції і діють у стабільних умовах. 

Переваги функціональних ОСУ: 

1. Висока компетентність спеціалістів, які відповідають за здійснення конкретних 

функцій. 

2. Розширення можливостей лінійних керівників у питаннях стратегічного 

управління виробництвом. 

3. Підвищує ефективність управління там, де завдання є повсякденними та 

повторюваними. 

4. Легко реагує на потреби практики створенням нових функціональних служб. 

Недоліки функціональних ОСУ: 

1. Труднощі у підтриманні постійних взаємозв’язків між різними функціональними 

службами. 

2. Відсутність взаєморозуміння та єдності дій між працівниками функціональних 

служб різних виробничих відділень фірми, можливість конфліктів. 

3. Порушення принципу єдиноначальності. 

ЛІНІЙНО–ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ (КОМБІНОВАНИЙ) ТИП ОСУ повинен 

усувати недоліки лінійного та функціонального типів структур управління: 

функціональні ланки позбавлені права безпосереднього впливу на виконавців; 

вони готують рішення для лінійного керівника, який здійснює прямий 



 

 

63 
 

адміністративний вплив на виконавців. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Функціональна структура управління 

 

Передбачається, що лінійному керівнику у виробленні конкретних питань і 

підготовці відповідних рішень, програм, планів допомагає спеціальний апарат, 

який складається із функціональних підрозділів. Функціональні служби 

здійснюють всю технічну підготовку виробництва, готують варіанти вирішення 

проблем, пов’язаних з керівництвом, процесом виробництва, звільняють 

лінійних керівників від планування, фінансових розрахунків. 

Переваги: 

1. Висока компетентність спеціалістів, які відповідають за здійснення конкретних 

функцій. 

2. Поєднання принципу спеціалізації управління з принципом єдиноначальності. 

Недоліки: 

1. Розбіжності у поглядах між лінійними і функціональними службами. 

2. Протидія лінійних менеджерів роботі функціональних керівників. 

3. Неправильне тлумачення інформації, переданої лінійним виконавцям 

функціональними менеджерами 

ДИВІЗІОНАЛЬНА (ВІДДІЛКОВА) ОСУ вперше була застосована в США 

наприкінці 20–х років 20 століття в автомобільній промисловості і у виробництві 

споживчих товарів. З 60–х років широко використовується в Європі.  

Причини появи: 

1. Великі фірми, що мали функціональну ОСУ досягли межі свого 

розвитку. При їхньому подальшому розширенні з’явилися серйозні проблеми в 

управлінні. 

2. Розширення географічних ринків, вихід на міжнародну арену великої 

кількості фірм. 

Керівник організації 

Функціональний  

керівник № 1 

Б 1 А 1 В 1 А 2 В 3 Б 2 

Функціональний  

керівник № 2 

Функціональний  

керівник № 3 
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Лінійно–функціональний тип організаційної структури управління  

 

Дивізіональна ОСУ буває таких типів: 

- по видах товарів чи послуг (продуктова); 

- по групах фахівців, ринках (ринкова); 

- по географічних регіонах (регіональна і глобальна). 

Продуктовий тип передбачає створення в структурі фірми самостійних 

господарських підрозділів – виробничих відділень, орієнтованих на 

виробництво та збут конкретних видів продуктів однієї групи або ж одного 

продукту. При цьому передбачається спеціалізація виробничих відділень в 

головній компанії за окремими видами або групами продуктів і надання їм 

повноважень управління виробничими та збутовими дочірніми компаніями, 

розташованими в своїй країні та за кордоном. Функціональні служби 

виробничих відділень одночасно підтримують тісні контакти з відповідними 

центральними службами, отримуючи від них вказівки з усіх питань проведення 

єдиної політики та координації діяльності в межах фірми в цілому. 

Продуктова організаційна структура широко поширилася в результаті 

переходу міжнародних фірм до децентралізації управління, коли знання 

продукту та розвиток виробництва в глобальному масштабі набули 

першочергового значення. 

При використанні регіонального типу організаційної структури 

передбачається, що відповідальність за всю діяльність компанії на 

внутрішньому і зовнішньому ринках розподіляється між самостійними 

регіональними підрозділами. Ці підрозділи за змістом і характером діяльності 

можуть бути як виробничі відділення і бути центрами прибутку, а можуть 

організовуватися в формі дочірніх компаній і бути центрами прибутку та 

центрами відповідальності. 

 

Лінійний керівник А 

Функціональна ланка В1 Функціональна ланка В2 

С1
 С2

 С3
 

ВИКОНАВЦІ 
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Продуктовий тип організаційної структури управління  

 

Переваги та недоліки продуктових організаційних структур управління 

Переваги Недоліки 

1. Створення логічних і дієвих 

засобів децентралізації влади. 

2. Чітка система підзвітності 

менеджерів підрозділів за прибутки 

(збитки). 

3. Здатність швидко реагувати на 

зміну умов конкуренції, технології, 

попиту. 

4. Поліпшення координації робіт. 

5. Наявність можливостей для 

підготовки менеджерів 

стратегічного рівня. 

1. Дублювання функцій на рівні 

корпорації і підрозділу. 

2. Збільшення витрат на утримання 

персоналу. 

3. Проблематичність встановлення 

оптимального рівня децентралізації. 

4. Автономія підрозділів може блокувати 

досягнення вигод стратегічного 

поєднання. 

5. Наявність випадків надмірної 

конкуренції між підрозділами за ресурси 

та увагу корпорації. 

 

В обох випадках регіональні підрозділи здійснюють координацію 

діяльності дочірніх збутових і виробничих компаній у своєму регіоні з всіх 

видів продукції міжнародної фірми. 

ПРЕЗИДЕНТ 

Штат корпорації: 

Генеральний менеджер 

продукту (напрямку) А 

Функціональні сфери 

 дослідження і розвиток; 

 фінанси та облік; 

 персонал; 

 маркетинг; 

 планування; 

 юридична 

служба; 

 public relation. 

Генеральний менеджер 

продукту (напрямку) В 

Генеральний менеджер 

продукту (напрямку) С 

Інженерна 

служба 

Виробництво Бухгалтерія Збут 
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Регіональний тип організаційної структури управління  

 

Очолює такий регіональний підрозділ віце–президент, який 

підпорядковується безпосередньо вищій адміністрації компанії і здійснює свою 

діяльність у тісному контакті з усіма центральними службами.  

 

Переваги та недоліки регіональних організаційних структур управління 

Переваги Недоліки 

1. Створення можливостей 

пристосування стратегії до 

потреб кожного ринку. 

2. Перенесення відповідальності 

за прибутки на нижчі рівні 

управління. 

3. Поліпшення функціональної 

координації всередині цільового 

ринку. 

4. Наявність можливостей для 

підготовки менеджерів 

стратегічного рівня. 

1. Проблематичність підтримки загального 

іміджу в умовах достатньої стратегічної 

свободи. 

2. Збільшення кількості рівнів управління. 

3. Можливість дублювання функцій на 

стратегічному і місцевому рівнях. 

4. Проблематичність формування політики 

одноманітності 

5. Труднощі в координації діяльності по країні 

та продукту. 

У деяких компаніях регіональні керівники мають у своєму 

ПРЕЗИДЕНТ 

Штат корпорації: 

 фінанси та облік; 

 персонал; 

 маркетинг; 

 планування; 

 НДДКР; 

 юристи. 

Менеджер 

центрального 
регіону 

МАРКЕТИНГ ІНЖЕНЕРНА 

СЛУЖБА 

ВИРОБНИЦТВО 

Менеджер 

північного 
регіону 

Менеджер 

східного 
регіону 

Менеджер 

південного 
регіону 

Менеджер 

західного 
регіону 

Регіональний штат 

 облік і контроль 

 персонал 
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підпорядкуванні управлінців по окремих країнах як проміжну ланку між 

регіональним підрозділом та місцевою дочірньою компанією. Регіональна 

структура управління використовується компаніями, які виробляють продукцію 

обмеженої номенклатури та орієнтовані на широкі ринки збуту і конкретного 

споживача (рис. 5.5 і табл. 5.3). 

Регіональна структура управління діяльністю компаній в цілому 

зустрічається рідко, хоча регіональний принцип управління закордонною 

діяльністю разом з управлінням по продукту досить поширений. 

Органічні (адаптивні) ОСУ 

Адаптивні ОСУ розробляються та впроваджуються з метою забезпечення 

можливостей реагувати на зміни зовнішнього середовища та впроваджувати 

нову науково містку  технологію. 

Починаючи з 60–х років деякі організації зіткнулися з такою ситуацією, 

коли зовнішні умови змінювалися дуже швидко, проекти ставали складними, а 

технологія розвивалася так бурхливо, що недоліки бюрократичних структур 

почали перевищувати їх позитивні риси. Тому організації почали розробляти та 

впроваджувати нові, більш гнучкі типи організаційних структур, які 

засновуються на припущеннях, що радикально відрізняються від 

бюрократичних. Однак адаптивні структури не можна в усіх ситуаціях вважати 

більш ефективними, ніж бюрократичні. Бюрократичні та адаптивні структури є 

крайнощами, а реальні структури реальних організацій знаходяться між ними і 

мають їхні ознаки в різних співвідношеннях. Крім того, часто зустрічаються такі 

ситуації, що різним підрозділам в одній організації властиві різні структури. 

Так, наприклад, керівництво крупної організації використовує у виробничих 

підрозділах бюрократичні структури, а в науково–дослідних – адаптивні. 

МАТРИЧНИЙ ТИП ОСУ – сучасний ефективний тип ОСУ, який 

створюється шляхом суміщення структур двох типів: лінійної та програмно–

цільової. 

Відповідно до лінійної структури (по вертикалі) будується управління 

окремими сферами діяльності: виробництво, збут, постачання. Відповідно до 

програмно–цільової структури (по горизонталі) організовується управління 

програмами, проектами, темами. 

Матричний тип структури використовується фірмами, продукція яких має 

відповідно короткий життєвий цикл і часто змінюється, тобто коли необхідно 

мати добру маневреність у питаннях виробництва та стратегії. 

Для забезпечення діяльності в межах матричної структури необхідно 

провести зміни в організаційній структурі: створити в основній компанії 

спеціальні цільові підрозділи, які б об’єднували провідних спеціалістів для 

спільного вироблення основних ідей програми. 

При матричній ОСУ керівник програми працює з безпосередньо не 
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підпорядкованими йому спеціалістами, які залежать від лінійних керівників. Він 

в основному визначає, що і коли повинно бути зроблено з конкретної програми. 

Лінійні керівники вирішують, хто і як буде виконувати ту чи іншу роботу. 

Переваги: 

1. Гнучкість і оперативність маневрування ресурсами при виконанні 

декількох програм у межах однієї фірми. 

2. Можливість сконцентрувати зусилля фахівців різного профілю на 

розробці певних проектів. 

3. Формування у співробітників способу мислення, при якому вони на 

перше місце ставлять інтереси фірми, а не власного підрозділу. 

Недоліки: 

1. Складність, громіздкість. 

2. Проблеми через відсутність принципу єдиноначальності в керуванні. 

3. Часті конфлікти через боротьбу за владу між керівниками 

функціональних відділів і керівниками проектів. 

 
Матричний тип організаційної структури управління виробництвом 

 

КОНГЛОМЕРАТИВНИЙ ТИП ОСУ. Така структура не є сталою та 

впорядкованою. У цьому випадку організація набуває форми, яка найкраще 

вирішує конкретну ситуацію. Керівництво вищої ланки корпорації відповідає за 

довгострокове планування, вироблення політики, а також за координацію та 

контроль в межах всієї  організації. Керівництво конгломерату дає можливість 

керівнику кожної фірми, що входить до його складу, вибирати ту структуру 

управління, яка йому найбільше підходить. Така структура дуже популярна в 

науково містких галузях, де потрібно швидко переходити на нові види продукції 

та швидко припиняти виробництво застарілої. 

Переваги:  

1. Високий рівень децентралізації влади. 

2. Можливість швидкої диверсифікації з мінімальним порушенням 

Загальне керівництво 
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Керівник 

групи А 

Технологічний 

відділ 

...Функціональні 

відділи 

Конструкторські 

відділи 

Керівник 

групи В 

Інженер-

конструктор 

Інженер-
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Інженер-

технолог 

Інженер-

технолог 

...Спеціалісти 

...Спеціалісти 
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існуючих у конгломераті зв’язків. 

3. Наявність мінімальної залежності між фірмами, що входять до складу 

конгломерату. 

Недоліки: 

1. Проблематичність дотримання загального іміджу в умовах достатньої 

стратегічної свободи. 

2. Автономія підрозділів може блокувати досягнення вигод стратегічного 

значення.  

Під делегування повноважень слід розуміти процес передачі керівником 

повноважень і відповідальності підлеглим, що покликаний забезпечити 

прийняття останніми на себе відповідальності й ефективне виконання завдань 

на найбільш доцільному рівні організаційної структури. Є чимало організацій, 

керівники яких мають настільки широке коло відповідальності, що не можуть 

виконувати всі завдання самі. А ця обставина примушує до коригування 

існуючої системи розподілу праці. Керівник не повинен виконувати роботу, яку 

може зробити його підлеглий. 

Ключові слова: Організаційна структура. Структура управління. Рівень 

управління. Ланка управління. Бюрокраимчні структури управління. Адапнивні 

структури управління. Делегування повноважень. 

 

 

 

Питання для самоконтролю: 

 

1. Поясніть відмінність між організаційною структурою і структурою 

управління підприємством. 

2. Охарактеризуйте матричний тип ОСУ? 

3. Порівняйте лінійну і функціональну структури управління, окресліть їх 

переваги і недоліки. 

4. Охарактеризуйте основні типи структур управління. 

 

 

ТЕСТИ 

ТЕМА 6. Організація менеджменту 

 

1. Практичним результатом виконання організаційної функції є:  

А. Затвердження структури виробництва; 

Б. Затвердження структури органів управління;  

В. Затвердження схеми взаємозв'язків між підрозділами;  

Г. Усі відповіді вірні. 
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2. Зобов'язання виконувати поставлені завдання та відповідати за їх 

позитивне вирішення це:   

А. Делегування; 

Б. Повноваження; 

В. Відповідальність; 

Г. Усі відповіді вірні.  

3. Найбільш доцільно використовувати делегування у таких ситуаціях:  

А. Керівник бачить і розуміє, що підлеглий може краще виконати функцію 

контролю за результатами;  

Б. Зайнятість не дає змоги керівнику самому вирішити проблеми. 

В. Керівник намагається сприяти зростанню професійної майстерності 

підлеглих; 

Г. Усі відповіді вірні.  

4. Реалізація принципу делегування повноважень має наступні переваги:  

А. Підвищується оперативність і поліпшується якість управлінських рішень;  

Б. У підлеглих розвиваються ініціатива, підприємливість, бажання самостійно 

працювати. 

В. Керівник звільняється від виконання другорядних, рутинних робіт. 

Г. Усі відповіді вірні.  

5. Не підлягають делегуванню такі функції і напрямки діяльності 

керівника, як:  

А. Встановлення цілей; прийняття рішень; контроль результатів;перспективне 

планування;  

Б. Керівництво робітниками; 

В. Завдання, які передбачають використання ресурсів організації; 

Г. Усі відповіді вірні.  

6. Внутрішня будова будь–якої системи, склад, взаємозв'язок і взаємодія її 

складових елементів, що забезпечує зберігання основних властивостей і 

організованість цієї системи – це: 

А. Організаційна структура підприємства; 

Б. Структура управління підприємства; 

В. Структура; 

Г. Організація. 

7. Організаційна структура повинна відповідати певним вимогам: 

А. Адаптивність. 

Б. Гнучкість, динамізм. 

В. Адекватність. 

Г. Усі відповіді вірні. 

8. Всі робітники апарату управління поділяються на: 

А. Керівників, спеціалістів і технічних виконавців.  
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Б. Лінійних, функціональних, оперативних. 

В. Керівників, спеціалістів. 

Г. Керівників, спеціалістів, лінійних, функціональних, оперативних виконавців.  

9. Принципи і процес побудови структур керування включають в себе: 

А. Принцип побудови кадрів.  

Б. Принцип розподілу праці.  

В. Принцип єдиноначальності. 

Г. Вірна відповідь відсутня.   

10. Принцип діапазону контролю означає, що:  

А.Існує оптимальна кількість робітників, безпосередньо підпорядкованих 

одному менеджеру. 

Б. Якщо темп роботи задається машинами. то робітники потребують меншого 

контролю.  

В. Норма керованості визначається власником підприємства; 

Г. Робітники з меншими здібностями та підготовкою потребують від свого 

керівника більшої уваги, ніж більш здібні та кваліфіковані підлеглі. 

11. Сукупність ланок управління на певному щаблі ієрархії – це: 

А. Ланка управління. 

Б. Рівень управління.  

В. Норма керованості; 

Г. Функції управління. 

12. Відокремлений орган (працівник), наділений функціями управління, 

правами для їх реалізації, визначеною відповідальністю за виконання 

функцій та використання прав – це: 

А. Ланка управління. 

Б. Рівень управління.  

В. Норма керованості; 

Г. Функції управління. 

13. Здатність пристосовуватись до змін, що відбуваються у зовнішньому 

середовищі – це: 

А. Адаптивність. 

Б. Гнучкість, динамізм.  

В. Адекватність; 

Г. Спеціалізація. 

14. Здатність чітко реагувати на зміну попиту, вдосконалення технології 

виробництва, появу інновацій – це: 

А. Адаптивність. 

Б. Гнучкість, динамізм.  

В. Адекватність; 

Г. Спеціалізація. 
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15. Структура управління, яка передбачає групування фахівців в 

підрозділи, що виконують окремі функції управління – має назву: 

А. Функціональна структура. 

Б. Лінійна структура.  

В. Матрична структура; 

Г. Адаптивна структура. 

 

Рекомендована література: 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 14, 17, 19, 20.  

 

 

ТЕМА 7: Мотивування як загальна функція менеджменту 

 

1.  Поняття та види мотивації. 

2.  Змістові теорії мотивації. 

3.  Процесні теорії мотивації. 

4.  Економічні мотиви діяльності людей. 

5.  Неекономічні методи мотивації. 

 

Мотивація – це готовність працівника прикласти значні зусилля для 

досягнення цілей організації й задовольнити в результаті певні індивідуальні 

потреби. Мотивація – це процес спонукання себе й інших до діяльності для 

досягнення особистих цілей або цілей організації. 

Потреба – конкретний внутрішній стан, що робить ті або інші результати 

діяльності індивідуума привабливими для нього. Первинні потреби є по своїй 

природі фізіологічними й, як правило, даними при народженні. Прикладами 

можуть служити потреби в їжі, воді, потреба дихати, спати й сексуальні 

потреби. Вторинні потреби по природі своїй психологічні.  

Винагорода – це все, що людина вважає цінним для себе. Внутрішню 

винагороду дає сама робота (почуття досягнення результату, змістовності й 

значимості виконуваної роботи, самоповаги, дружба й спілкування). Зовнішня 

винагорода виникає не від самої роботи, а дається організацією (зарплата, 

просування по службі, символи службового статусу й престижу (такі, як 

кутовий особистий кабінет, похвали й визнання, а також додаткові виплати 

(додаткова відпустка, службова автомобіль, оплата певних видатків і 

страховки). 

Методи і способи мотивації пройшли довгу історію еволюційного розвитку. 

Протягом багатьох років була домінуючою модель грубого фізичного примусу 

до праці, а вже потім моделі економічної необхідності і стимулювання праці 

відповідно до її продуктивності.  

До ранніх теорій мотивації належить теорія Адама Сміта, яка знайшла 
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відображення у його книзі “Дослідження про природу і причини багатства 

народу”. В ній була обгрунтована концепція “економічної людини”, в основі 

якої лежить твердження, що головним мотивом діяльності людини є 

своєкорисливий інтерес.  

Відомим прихильником Сміта про економічний мотив діяльності людини 

був засновник школи наукового управління Ф.Тейлор. Він сформулював 

правила ефективної діяльності, в основі яких лежить твердження, що за велику 

денну норму повинна бути висока оплата, а норма повинна бути збільшена 

настільки, щоб її міг виконати лише першокласний працівник. Недоліком теорії 

в тому, що поведінка робітника визначається лише економічними мотивами, а 

психологічні аспекти у формуванні ставлення людини до роботи не 

враховуються. 

Теорія Зігмунда Фрейда (австрійський невропатолог, психолог, засновник 

психоаналізу): проголошено ідею про роль сексуального як головного рушія 

поведінки людей, а також дослідив наявність у людини рівня несвідомого. 

Основним недоліком є те, що всі компоненти його теорії підпорядковані лише 

біологічним законам. 

Послідовником З.Фрейда був Карл Юнг. Згідно з розробленою ним 

теорією “аналогічної психології” психіка людини складається з таких рівнів: 

свідомого, особистого несвідомого і колективного несвідомого. К. Юнг заклав 

основи типології особистості людини і мотивації її поведінки, обгрунтував 

спрямованість людини на себе і на об’єкт.  Він розглядає мотивацію поведінки 

людини без урахування впливу навколишнього середовища.   

1. Теорії потреб 

Теорії потреб є чи не найбільш розробленими. Вчені стверджують, що ми 

поводимося певним чином тому, що в нас є внутрішні потреби, які ми 

намагаємось задовольнити. Ці теорії іноді називаються теоріями утримання 

мотивації, оскільки вони визначають, що саме мотивує індивідів (тобто утримує 

потреби). Далі буде проаналізовано чотири найвідоміші теорії потреб, в яких 

потреби людей розглядаються як мотиватори їх поведінки: теорія ієрархічних 

потреб, теорія існування, відношення і росту (ІВР), двофакторна теорія і теорія 

зустрічних потреб. 

Теорія потреб А.Маслоу 

Найбільш відомою теорією мотивації є теорія потреб Абрахама Маслоу. 

Створюючи свою теорію мотивації в 40–і роки, Маслоу визнавав, що люди 

мають безліч різних потреб і вважав також, що ці потреби можна розділити на 

п'ять основних категорій. 
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Ієрархія потреб по А. Маслоу 

 

1. Фізіологічні потреби є необхідними для виживання  (потреби в їжі, воді, 

притулку, відпочинку). 

2. Потреби в безпеці і впевненості в майбутньому (потреби в захисті від 

фізичних і психологічних небезпек з боку навколишнього світу і впевненість у 

тому, що фізіологічні потреби будуть задоволені в майбутньому).  

3. Соціальні потреби (потреби в причетності) – почуття приналежності до 

чого або кого–небудь, почуття, що тебе приймають інші, почуття соціальної 

взаємодії, прихильності й підтримки. 

4. Потреби в повазі – потреби в самоповазі, особистих досягнень, 

компетентності, повазі з боку оточуючих, визнанні. 

5. Потреби самовираження — потреба в реалізації своїх потенційних 

можливостей і росту як особистості. 

По теорії Маслоу всі ці потреби можна розташувати у вигляді чіткої 

ієрархічної структури, зображеної на рис. 7.1. Потреби нижніх рівнів 

вимагають задоволення і впливають на поведінку людини перш, ніж на 

мотивації почнуть позначатися потреби більш високих рівнів.  

Якщо керівник прагне мотивувати когось до праці, то відповідно до теорії 

потреб Маслоу, йому необхідно визначити, на якому щаблі ієрархії потреб 

знаходиться дана особа. Менеджери, які повірили в теорію Маслоу, намагались 

змінити свої організації і методи управління так, щоб забезпечити можливість 

задовольняти потреби працівників.  

Теорія існування, відносин і росту Критикуючи теорію ієрархії потреб 

Маслоу, дослідник мотивації К. Алдерфер запропонував альтернативу, відому 

як теорія ІВР: з комбінації п'яти потреб Маслоу створено три рівні потреб: 

існування, відношення і росту: 

Потреби в 

самореалізації 

Потреба в повазі  

Соціальні потреби 

Потреба в безпеці  

Фізіологічні потреби 
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1) Потреби існування включають різні форми матеріальних і фізіологічних 

бажань, таких як їжа і вода, а також оплата, привілеї, умови роботи.  

2) Потреби відносин стосуються зв'язків індивіда з важливими для нього 

людьми: сім'єю, друзями, робочими групами, професійними групами. Тут маємо 

справу з необхідністю бути прийнятими іншими, домаганням встановлення 

взаємовідносин з питань, які важливі для індивіда, і здійснити вплив на тих, з 

якими він невимушене спілкується.  

3) Потреби росту передбачають кмітливість і нововведення разом з 

бажанням мати продуктивний вплив на оточення. 

Крім того, що теорія ІВР фокусується на трьох рівнях потреб замість п'яти, 

вона ще відрізняється від ієрархії потреб і трьома моментами.  

По–перше, теорія Алдерфера стверджує, що людина може бути стурбована 

більш чим однією потребою одночасно.  

По–друге, теорія ІВР є більш гнучкою у визнанні, що деякі потреби людей 

можуть складатись в іншому порядку, ніж це передбачено схемою ІВР. 

По–третє, теорія ІВР включає регрессивно–розчарувальний принцип, за 

яким люди постійно розчаровуються у своїх спробах задовольнити потребу 

вищого рівня і можуть припинити турбуватись про цю потребу.  

Згідно з розчарувально–регресивним аспектом теорії менеджери повинні 

бути особливо стурбовані щодо забезпечення можливостей для задоволення 

потреб росту, коли працівники припиняють цікавитись ним. 

Двофакторна (мотиваційно–гігієнічна) теорія Ф. Херцберга 

Була запропонована фізіологом Ф. Херцбергом в кінці 1950–х років. На 

його думку, саме відношення людини до роботи визначає успіх або невдачу. 

Відповідно до висновків Ф. Херцберга, отримані відповіді можна полити на дві 

категорії, які він назвав «гігієнічними факторами» і «мотиваціями або 

мотиваторами» (табл. 7.1). 

Гігієнічні фактори пов'язані з навколишнім середовищем, у якому 

здійснюється робота, а мотивації – із самим характером і сутністю роботи. 

Згідно Херцбергу, при відсутності або недостатній присутності гігієнічних 

факторів у людини виникає незадоволення роботою.  

Однак, якщо вони достатні, то самі по собі не викликають задоволення 

роботою й не можуть мотивувати людину на що–небудь. На відміну від цього 

відсутність або неадекватність мотивацій не приводить до незадоволеності 

роботою. Але їхня наявність повною мірою викликає задоволення й мотивує 

працівників на підвищення ефективності діяльності.  

Таблиця 7.1 

Гігієнічні фактори Мотивації 

Політика фірми й адміністрації 

Умови роботи 

Успіх 

Просування по службі 



 

 

76 
 

Заробіток 

Міжособистісні відносини з 

керівниками, колегами й підлеглими 

Ступінь безпосереднього контролю 

за роботою 

Визнання й схвалення результатів 

роботи 

Високий ступінь відповідальності 

Можливості творчого й ділового 

росту 

Теорія зустрічних (трьох) потреб Д. Мак–Клелланда 

Теорія трьох потреб була запропонована Д. Мак–Клелландом і іншими 

дослідниками. Відповідно до неї, існує три основних мотиви або три потреби, 

які проявляються в робочих ситуаціях. 

1. Потреба в успіху: стимул перевершити інших, досягти певних стандартів, 

боротися за успіх. 

2. Потреба у владі: потреба спонукати інших поводитися так, як вони не стали 

б поводитися без цього примусу. 

3. Потреба в причетності: прагнення до дружніх і близьких міжособистісних 

відносин. 

Третя потреба, виділена Мак–Клелландом, являє собою потребу в 

причетності, що відображає прагнення людини до того, щоб оточуючі його 

любили, розуміли й приймали у своє коло. Ця потреба користується найменшою 

увагою дослідників. Індивідууми, для яких вона характерна, прагнуть до 

дружньої атмосфери; вони віддають перевагу ситуаціям, у яких можлива 

спільна, колективна робота, вони не прагнуть до суперництва й намагаються 

будувати відносини, засновані на взаєморозумінні. 

Пізнавальні теорії (процесуальні, процесійні) – встановлюють той чи 

інший нобор факторів, які взаємодіють між собою в процесі формування 

мотивів поведінки.  

 

Теорія сподівань В. Врума ґрунтується на посиланні, що мотивація 

працівника досягається винагородженням. При цьому сила прагнення до 

отримання винагороди залежить від трьох ситуаційних факторів  

По–перше, від наявності зв’язку між затратами праці робітника і 

досягнутими результатами, тобто від сподівання, що затрати праці дадуть 

бажані результати (З – Р). Якщо такий зв’язок відсутній, то мотивація слабшає. 

По–друге, від можливості (реальності) отримання винагороди, тобто 

очікування, що результати будуть винагородженні (Р – В). Якщо людина не 

буде відчувати зв’язку між результатами і винагородженням, то її мотивація 

буде слабшати. Навіть, якщо людина впевнена, що досягнуті результати будуть 

винагородженні, але за "розумних" зусиль їй цих результатів не досягти, то 

мотивація і в цьому випадку буде слабкою. 

По–третє, сила прагнення до отримання винагороди залежить від 

цінності винагороди з позицій конкретного працівника. Оскільки у кожної 
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людини власна система цінностей (різні побажання і потреби щодо винагороди), 

то конкретна винагорода може і не представляти для неї ніякої цінності. Іншими 

словами, мотивація залежить від сподівань щодо цінності винагороди (В – Ц). 

Негативні очікування щодо цінності винагороди призводять до низької 

мотивації працівників. Співвідношення зазначених трьох факторів і їхній вплив 

на рівень мотивації в цілому "теорія сподівань" тлумачить так . 

Якщо очікування високі, то сила спонукаючого мотиву зростає. Отриманий 

раніше позитивний досвід в аналогічних ситуаціях підкріплює сподівання. 

Отже, успіх посилює мотивацію. Навпаки, якщо очікування не справджуються, 

виникає відчуття марності зусиль, внаслідок чого зменшується мотивація. 

Позбавитися відчуття марності зусиль допомагає встановлення досяжних для 

даного конкретного працівника цілей діяльності й винагородження його таким 

способом, який він особисто цінує. 

Фактором, що спричиняє виникнення відчуття марності зусиль є брак 

власних здібностей працівника щодо виконання даного завдання. Внаслідок 

цього завдання виконується невдало, або взагалі не виконується. Наступного 

разу отримання аналогічного завдання демотивує працівника. Отже, складність 

завдань, які доводяться до конкретного працівника, повинна відповідати його 

кваліфікації, здібностям і майстерності. Тільки у такому випадку діяльність 

працівника буде мотивованою. 

Теорією справедливості Стейсі Адамса передбачається, що люди 

суб’єктивно оцінюють співвідношення отриманої ними винагороди за 

виконання певної роботи до зусиль, пов’язаних з її виконанням, і порівнюють 

таке співвідношення з тим, що отримали інші працівники. За результатами 

порівняння виникає відчуття справедливості або несправедливості  

В “теорії справедливості” вирізняють такі основні складові: 

працівник – співробітник організації, який оцінює співвідношення 

винагорода / зусилля і спроможний відчувати справедливість / 

несправедливість; 

об’єкт порівняння – будь–який інший співробітник даної організації, який 

використовується як база для порівняння коефіцієнтів виходу/входу; 

“входи” – індивідуальні властивості працівника, які він вкладає у 

виконувану ним роботу (освіта, досвід, кваліфікація здібності, зусилля, що 

прикладаються для виконання роботи тощо); 

“виходи” – все те що працівник отримує за виконання роботи (заробітна 

платня, премії, пільги, визнання заслуг, просування за службою тощо). 

Справедливість працівник відчуває у ситуації, коли його власний 

коефіцієнт виходу/входу приблизно дорівнює аналогічному коефіцієнту об’єкта, 

обраного для порівняння. Якщо баланс співвідношень вихід/вхід порушується, 

то у працівника виникає відчуття несправедливості. 
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Коли працівник відчуває несправедливість, виникає напруженість, відчуття 

внутрішньої суперечливості, які і примушують його діяти у бік коригування 

ситуації, досягнення відповідного балансу, забезпечення справедливості. 

Способами досягання справедливості при цьому можуть бути : 

 

Можливі типи реакцій працівника на несправедливість 

І ІІ ІІІ IV V VI 

Людина 

вирішує, 

що 

необхідн

о 

зменшит

и 

витрати 

зусиль. 

Результа

т: 

зниженн

я 

інтенсив

ності 

праці 

Людина 

робить 

спробу 

збільшити 

винагород

у. 

Методи: 

вимога 

підвищенн

я оплати, 

покращен

ня умов 

праці, 

просуванн

я за 

службою 

Людина 

проводить 

переоцінку 

своїх 

можливосте

й. 

Можливе 

зниження 

рівня 

впевненості 

в собі, 

зниження 

показників 

в роботі 

Людина 

може 

зробити 

спробу 

вплинути на 

організацію 

і на осіб з 

якими себе 

порівнює з 

метою 

домогтися 

збільшити 

їх зусилля 

або 

зменшити 

винагороду 

Людина 

може 

змінити 

об’єкт 

порівнянн

я, 

вирішуюч

и, що вона 

знаходитьс

я в 

особливих 

умовах, і 

знаходить 

більш 

вдалий 

об’єкт для 

порівнянн

я 

Людина 

може 

перейти 

працюват

и в інший 

підрозділ, 

або 

зовсім 

покинути 

організац

ію 

 

Висновки “теорії справедливості” для практики мотивування: 

- у своїх оцінках працівник концентрується не тільки на абсолютному 

винагородженні, яке він отримує за свої зусилля, але також і на 

відносному винагородженні, тобто винагородженні, яке отримують інші 

працівники за свій внесок; 

- сприйняття носить суб’єктивний характер; важливо, щоб працівники 

мали повну інформацію про те, хто, як і за що отримує винагородження; 

- люди орієнтуються на комплексну оцінку винагородження, в якій платня 

відіграє важливе, але не вирішальне значення; 
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- керівництво має регулярно проводити дослідження з метою визначення, 

як оцінюється винагородження працівниками, наскільки воно 

справедливе з їх точки зору. 

Модель Портера – Лоулера являє собою комплексну теорію мотивації і 

включає в себе елементи теорії очікувань і теорії справедливості. На думку її 

авторів мотивація є одночасно функцією потреб, очікувань і сприйняття 

працівниками справедливої винагороди.  

В моделі Портера–Лоулера фігурує 5 основних ситуаційних факторів: 

1) витрачені працівником зусилля; 

2) сприйняття; 

3) отримані результати; 

4) винагородження; 

5) ступінь задоволення. 

Зазначені фактори пов’язані між собою  

Модель Портера – Лоулера дозволяє зробити такі висновки: 

1) результативна праця призводить до задоволення, а не 

навпаки – задоволення призводить до досягнення високих 

результатів в праці; 

мотивація не є простим елементом. Для забезпечення її ефективності 

необхідно об’єднати в єдину систему: зусилля, здібності працівників, 

результати їх праці, винагороду і задоволення 

Суть економічних мотивів полягає в тому, що люди в результаті 

виконання вимог, які висуваються до них організацією, отримують певні 

матеріальні зиски, які підвішують їх добробут. Вони можуть бути прямими 

(грошовий доход) або непрямими, які полегшують отримання прямих 

(додатковий вільний час, який дозволяє заробити в іншому місці). 

Основними формами грошових доходів, які пов’язані з трудовою 

діяльністю, є заробітна плата, підприємницький прибуток, різного роду виплати 

та пільги. 

До неекономічних методів мотивації відносяться організаційні і 

морально–психологічні. 

Організаційні методи передбачають передусім залучення працівників до 

участі в справах організації, т. е. їм надається право голосу при рішенні ряду 

проблем (як правило, соціального характеру). 

Морально–психологічні методи мотивації містять наступні основні 

елементи: створення умов, при яких люди випробовували б професійну гордість 

за те, що краще за інших можуть справитися з дорученою роботою, причетність 

до неї, особисту відповідальність за її результати; відчували б цінність 
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результатів, конкретну їх важливість. Для того щоб робота приносила 

задоволення, завдання повинно містити відому частку ризику і можливість 

добитися успіху. Присутність виклику, забезпечення можливостей кожному на 

своєму робочому місці показати свої здібності, реалізувати себе в труді, 

довести, що він може щось зробити. Визнання, яке може бути особистим і 

публічним.  

Представники вищої ланки управління обов'язково повинні особисто 

брати участь в заохоченні співробітників, регулярно відвідувати підрозділи, хоч 

би по телефону контактувати з передовиками. Тільки в цьому випадку система 

заохочення буде ефективною. Атмосфера взаємної поваги, довір'я, заохочення 

розумного ризику і терпимості до помилок і невдач; уважне відношення з боку 

керівництва і колег.  

Велике значення в організації повсякденного морально–психологічного 

стимулювання повинне бути відведене найбільш авторитетним членам 

колективу. Похвала, схвалення, підтримка можуть вийти не тільки від 

керівника. Коли доводиться винести працівнику осуд, попередження, бажано 

спиратися на підтримку і ініціативу авторитетних членів колективу. Тоді ефект 

стимулу буде сильним: адже засуджують, критикують колеги, друзі. 

 

Ключові слова: Мотивація. Потреба. Стимулювання. Стиул. Внутрішнє 

винагородження. Зовнішнє винагородження. Процесні теорії мотивації. 

Змістовні теорії мотивації. Економічні мотиви. Неекономічні методи мотивації 

 

 

Питання для самоконтролю: 

1.  Поясніть різницю між; мотивацією, стимулюванням та 

підкріпленням. 

2.  Які методи – організаційні, моральні, економічні, – на ваш погляд,  найбільш 

ефективні?  

3. Покажіть модель мотивації поведінки людей через потреби. 

4. Яка суттєва відмінність між змістовними і процесними теоріями мотивації? 

5. Перерахуйте основні економічні і неекономічні методи мотивації. 

 

ТЕСТИ 

ТЕМА 7. Мотивування як загальна функція менеджменту 

 

1. Автором мотиваційно–гігієнічної теорії є: 

А. Дуглас Мак–Грегор; 

Б. Фредерік Герцберг; 
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В. Девід Мак–Клелланд; 

Г. Абрахам Маслоу. 

2. До змістовних теорій мотивації належать: 

А. теорія очікування; 

Б. теорія справедливості; 

В. модель Портера–Лоулера ; 

Г. теорія А.Маслоу. 

2. Теорія мотивації, в основі якої лежать два припущення відносно 

природи людини – негативне та позитивне, – що визначають її поведінку, 

називається: 

А. теорією Х та теорією Y; 

Б. мотиваційно–гігієнічною теорією; 

В. теорією трьох потреб; 

Г. теорією потреб. 

3. Теорія мотивації, в основі якої лежить твердження про те, що 

справедлива або несправедлива винагорода за витрачені зусилля визначає 

поведінку та дії працівників, називається: 

А. теорією розробки мотивуючих робочих завдань; 

Б. теорією підкріплення; 

В. теорією Х та теорією Y; 

Г. теорією справедливості. 

5. До внутрішніх винагород належать:  

А. почуття задоволення результатами роботи; 

Б. заробітна плата; 

В. службовий автомобіль; 

Г. заробітна плата та службовий автомобіль. 

6. Потреби поділяють на:  

А. Первинні і вторинні; 

Б. Вищого рівня ієрархії, середнього рівня, вищого рівня;  

В. Задоволені, частково задоволені, незадоволені; 

Г. Змістовні і процесні.  

7. Винагорода в менеджменті — це: 

А. Все, що людина вважає цінним для себе;  

Б. Все, що людина може отримати за свою роботу;  

В. Зарплата, відпустки, можливість кар'єрного зростання; 

Г.  Те, що людина може використати для покращення свого матеріального 

становища. 

8. Теорія мотивації розглядає дві основні групи концепцій: 

А. змістовні та процесуальні; 
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Б. змістовні та організаційні; 

В. процесуальні та матеріально–грошові; 

Г. змістовні та грошові. 

9. Найвідоміші змістовні теорії мотивації це: 

А.Теорія ієрархій потреб Абрахама Маслоу; теорія потреб Девіда МакКлеланда; 

теорія мотиваційної гігієни Фредеріка Герцберга; 

Б. Теорія ієрархій потреб Абрахама Маслоу; теорія потреб Девіда МакКлеланда; 

теорія мотиваційної гігієни Фредеріка Герцберга, теорі потреб нижчого рівня 

Дейла Карнегі; 

В. Теорія мотиваційної гігієни Фредеріка Герцберга; теорія очікувань 

(сподівань) В. Врума; теорія справедливості С. Адамса;модель Портера – 

Лоулера; 

Г. Вірна відповідь відсутня. 

10.Теорія очікувань В. Врума  ґрунтується на посиланні, що мотивація 

працівника досягається : 

А. Наданням додаткових повноважень; 

Б. Винагородженням; 

В. Моральним задоволенням; 

Г. Підвищенням рівня самооцінки.  

11. В теорії справедливості вирізняють такі основні складові: 

А. Затрати праці, досягнутий результат, реальність отримання винагороди, 

цінність винагороди; 

Б. Додаткові повноваження, винагородження, моральне задоволення, 

підвищення рівня самооцінки; 

В. Працівник, об’єкт порівняння; 

Г. Працівник, об’єкт порівняння, входи, виходи. 

12. Модель Портера–Лоулера – комплексна теорія мотивації, що містить 

елементи попередніх теорій. На думку авторів, мотивація є одночасно: 

А. Функцією потреб, очікувань і сприйняття працівниками справедливої 

винагороди; 

Б. Функцією сприйняття, винагородження, задоволення; 

В. Функцією потреб, очікувань і сприйняття працівниками справедливої 

винагороди, сприйняття, винагородження, задоволення; 

Г. Вірна відповідь відсутня. 

13.Відповідно до моделі Портера–Лоулера рівень зусиль, що витрачаються  

залежить: 

А. Від цінності винагороди, від впевненості в наявності зв’язку між витратами 

зусиль і винагородою; 

Б. Від впевненості в наявності зв’язку між витратами зусиль і винагородою; 

В. Від здібностей людини; 
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Г. Від рівня самоповаги. 

14.Складність завдань конкретного працівника повинна відповідати: 

А. Кваліфікації, здібностям і майстерності, працівника; 

Б. Моменту, коли надається завдання; 

В. Посаді працівника; 

Г. Стажу роботи працівника. 

15. Можливою реакцією працівника на несправедливість є: 

А. Підвищення продуктивності праці;. 

Б. Спроба збільшити винагороду об’єкту порівняння; 

В. Збільшення витрат зусиль; 

Г. Підвищення інтенсивності праці. 

 

Рекомендована література: 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 14, 17, 19, 20.  

 

 

 

 

ТЕМА 8: Контролювання, як загальна функція менеджменту 

 

1. Поняття контролю, об’єкт, виконавець, наслідки та завдання. 

2. Принципи контролю. 

3. Види контролю. 

 

 

Після планування, створення ОСУ і мотивації діяльності в організації 

виникає потреба в забезпеченні постійних спостережень за ходом виробничо–

господарських процесів та у виявленні проблем, які перешкоджають їх 

успішному здійсненню. 

Контроль – це обов'язкова функція менеджменту, що є заключною стадією 

управлінського процесу і відіграє роль зв'язуючої ланки між керуючою і 

керованою системами. 

Суть контролю полягає в замірах і аналізі здійснення певних операцій, 

пов'язаних з реалізацією планів та програм, використанні отриманої інформації 

для коригуючих дій. 

Суб'єктами контролю виступають державні, відомчі органи, громадські 

організації, колективні і колегіальні органи управління, лінійний і 

функціональний апарат управління. 

Об'єктами контролю є: місії, цілі і стратегії, процеси, функції і завдання, 

параметри діяльності, управлінські рішення, організаційні формування, їх 

структурні підрозділи та окремі виконавці, 
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Вимоги до контролю закладені у принципах його здійснення, таких як: 

постійність і оперативність, поєднання перевірки зверху і контролю знизу, 

об’єктивність, масовість, гласність, дієвість, плановість, економічність і 

науковість. 

Як важливу категорію менеджменту контроль класифікують за різними 

ознаками: 

1.  За змістом: фінансовий, виробничий, маркетинговий 

Фінансовий контроль це система спостережень, перевірок, досліджень 

ефективності функціонування та розвитку фінансових ресурсів. Він 

зорієнтований на фінансову сферу підприємств, фінансові системи інших 

суб'єктів управлінських рішень, правильність і своєчасність виявлення 

відхилень, визначення необхідності у корективах. 

Виробничий  контроль полягає в порівнянні показників виробничого 

планування із фактичними даними, а також в аналізі відхилень. Основними 

критеріями при цьому є строки виготовлення, якість продукції, ефективність 

використання виробничих потужностей, аналіз витрат виробництва. 

Маркетинговий – це комплекс дій та заходів, пов'язаних із перевіркою 

рівня реалізації маркетингової програми підприємства. Основними критеріями 

при цьому є ефективність рекламної кампанії, рівень конкурентоспроможності 

продукції, якість післяпродажного обслуговування споживачів, рівень витрат на 

збут і просування товару. 

2. За етапами виробничо – господарської діяльності: попередній, 

поточний та заключний. 

Попередній контроль – здійснюється до фактичного початку робіт, на 

основі встановлених правил, процедур, норм поведінки, тощо. Цей вид 

контролю використовують щодо людських, матеріальних, фінансових, 

інформаційних, енергетичних та ін. ресурсів.  

Поточний контроль реалізується в процесі виробничо–господарської 

діяльності. Найчастіше об'єктом поточного контролю є підлеглі співробітники. 

Регулярна перевірка праці підлеглих, обговорення проблем, що виникають та 

пропозиції щодо вдосконалення роботи дозволяють виключити відхилення від 

накреслених планів та інструкцій.  

У рамках заключного контролю зворотний зв’язок використовується після 

того, як робота виконана. Або відразу по завершенню контрольованої 

діяльності, або після закінчення визначеного заздалегідь періоду часу фактично 

отримані результати порівнюються з плановими. 

Хоча заключний контроль здійснюється занадто пізно, щоб відреагувати 

на проблеми в момент їх виникнення, він має дві важливі функції:  

1. Заключний контроль дає керівництву організації інформацію, необхідну 

для планування у випадку, якщо аналогічні роботи передбачається проводити в 
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майбутньому. Порівнюючи фактично отримані результати з очікуваними, 

керівництво має можливість краще оцінити, наскільки реалістичні були 

складені плани. Ця процедура дозволяє також одержати інформацію про 

виниклі проблеми й сформулювати нові плани так, щоб уникнути цих проблем 

у майбутньому.  

2.  Друга функція заключного контролю полягає в тому, щоб сприяти 

мотивації. Якщо керівництво організації зв’язує мотиваційні винагороди з 

досягненням певного рівня результативності, то, мабуть, що фактично 

досягнуту результативність треба вимірювати точно й об’єктивно. Вимірювати 

результативність і давати відповідні винагороди необхідно «для того, щоб 

сформулювати майбутні очікування про існування тісного зв’язку між 

фактичними результатами й винагородою». 

3. За рівнем централізації контролю: централізований та 

децентралізований. 

Централізований контроль – це цілеспрямована діяльність спеціалізованих 

контрольних служб, заснована на використанні суворих правил, інструкцій, 

жорстких нормативів. 

Децентралізований контроль ґрунтується на соціальних нормах, цінностях, 

традиціях, корпоративній культурі. Йому властива прозорість інформації про 

цілі, засоби, терміни проведення контролю. 

У процедурі контролю є три чітко помітних етапи: встановлення 

стандартів і критеріїв, зіставлення з ними реальних результатів і прийняття 

необхідних коригуючих дій.  

1. Встановлення стандартів 

Перший етап показує, наскільки поєднанні функції контролю й 

планування. Стандарти – це конкретні цілі, прогрес у відношенні яких 

піддається вимірюванню.  

Цілі, які можуть бути використані як стандарти для контролю, 

характеризуються двома дуже важливі особливостями. Вони характеризуються 

наявністю часових меж, у яких повинна бути виконана робота, та наявністю 

конкретного критерію, стосовно якого можна оцінити ступінь виконання 

роботи.  

2. Зіставлення досягнутих результатів із встановленими 

стандартами 

На цьому етапі менеджер повинен визначити, наскільки досягнуті 

результати відповідають його очікуванням та наскільки припустимі або 

відносно безпечні виявлені відхилення від стандартів. Ця діяльність полягає у 

визначенні масштабу відхилень, вимірі результатів, передачі інформації і її 

оцінка. 

3. Коригуючі дії 
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Після оцінки процес контролю переходить до однієї із трьох ліній 

поведінки: нічого не вживати, усунути відхилення або переглянути стандарти. 

НІЧОГО НЕ ВЖИВАТИ. Основна мета контролю полягає в тому, щоб 

домогтися такого положення, при якому процес управління змушував би її 

функціонувати відповідно до плану. Якщо система контролю показала, що в 

якомусь елементі організації все йде добре, необхідно продовжувати 

вимірювати результати, повторюючи цикл контролю. 

УСУНУТИ ВІДХИЛЕННЯ. Система контролю, що не дозволяє усунути 

серйозні відхилення перш, ніж вони переростуть у великі проблеми, не 

потрібна. Зміст коректування полягає в тому, щоб зрозуміти причини 

відхилення й домогтися повернення організації до правильних дій. 

ПЕРЕГЛЯД СТАНДАРТІВ. Не всі помітні відхилення від стандартів 

варто усувати. Іноді самі стандарти можуть виявитися нереальними, тому що 

вони ґрунтуються на планах, а плани – це лише прогнози майбутнього. При 

перегляді планів повинні переглядатися й стандарти. 

 

Ключові слова: Контроль. Попередній контроль. Поточний контроль. 

Заключний контроль. Фінансовий. Виробничий. Маркетинговий контроль. 

Централізований. Децентралізований контроль. 

 

Питання для самоконтролю: 

 

1. Дати визначення термінів «контроль», «попередній контроль», «поточний 

контроль», «заключний контроль». 

2.  Наведіть приклади попереднього, поточного та заключного контролю в 

навчальному закладі. 

3.  Назвіть найважливіші, на ваш погляд, принципи контролю та поясніть вашу 

думку. 

4.  Наведіть приклади, де система управління за відхиленнями доцільна, а де – 

ні. 

 

 

ТЕСТИ  

ТЕМА 8. Контролювання, як загальна функція менеджменту 

 

1. Суб'єкт контролю – це: 

А.Стан і поведінка об'єкта управління; 

Б. Те, що (хто) контролюється; 

В. Група людей або організація; 

Г.Загальні та конкретні завдання. 
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2. Об'єктами контролю є: 

А.Всі, без винятку, виробничі процеси; 

Б.Те, що (хто) контролюється; 

В.Група людей або організація; 

Г.Загальні та конкретні завдання. 

3. Розробка стандартів і критеріїв – це: 

А.Етап процесу контролю; 

Б.Завдання контролю;  

В.Принцип контролю; 

Г.Система контролю. 

4. Вид контролю, який здійснюється у ході проведення робіт має назву: 

А. Попередній; 

Б. Поточний; 

В. Заключний; 

Г. Проміжний. 

5.За змістом контроль поділяють на: 

А. Попередні, поточний, заключний; 

Б. Централізований, децентралізований, самоконтроль; 

В. Контроль ресурсів, контроль процесів; 

Г. Суцільний, вибірковий. 

6. Основною метою контролю є:  

А. достовірність звітних даних; 

Б. дотримання законодавства; 

В. забезпечення виконання управлінських рішень; 

Г. перевірка стану об’єкта на відповідність заданим параметрам. 

7. Бюрократичний контроль передбачає: 

А. застосування суворих правил та стандартів; 

Б. прозорість інформації та базування на корпоративній культурі; 

В. наявність спеціалізованих контрольних служб; 

Г. орієнтацію на групові норми та традиції. 

8. Для підвищення ефективності контролю необхідно: 

А. покращити  обмін інформацією між працівниками; 

Б. запровадити тотальний, прискіпливий контроль; 

В. здешевити його для організації; 

Г. запровадити тотальний, прискіпливий контроль та здешевити його для   

організації. 

9. Контроль – це: 

А. управлінська діяльність, завданням якої є кількісне та якісне оцінювання й 

облік результатів діяльності підприємства; 
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Б. управлінська діяльність, зв’язана з визначенням цілей діяльності 

підприємства; 

В. функція менеджменту, що забезпечує більш чітку координацію цілей 

підприємства; 

Г. функція менеджменту призвана забезпечити реалізацію поставленої мети у 

системі управління підприємства шляхом установлення пропорцій між 

елементами трудової діяльності в системі управління. 

10. Процес, що передує здійсненню дій, реалізується шляхом розроблення  і 

використанням правил і процедур управління – це: 

А. попередній контроль; 

Б. процес службового контролю; 

В. заключний контроль; 

Г. поточний контроль. 

11. До принципів контролю не належать:  

А. всеохоплюваність, постійність, оперативність; 

Б. об'єктивність і  безперервність; 

В. масовість і гласність; 

Г. дискретність та мінливість. 

12. Який вид контролю використовується при прийомі на роботу: 

А. безперервний; 

Б. попередній; 

В. поточний; 

Г. заключний. 

13. Кінцевою метою контролю є: 

А. ощадливість; 

Б. результативність; 

В. регулярність; 

Г. ретельність. 

14. Забезпечення ефективного та кваліфікованого виконання конкретних 

завдань належить до: 

А. підсумкового контролю; 

Б. стратегічного контролю; 

В. управлінського контролю; 

Г. оперативного контролю. 

15. Фінансовий контроль це: 

А. система спостережень, перевірок, досліджень ефективності 

функціонування та розвитку фінансових ресурсів. Він зорієнтований на 

фінансову сферу підприємств, фінансові системи інших суб'єктів 

управлінських рішень, правильність і своєчасність виявлення відхилень, 

визначення необхідності у корективах; 
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Б. це комплекс дій та заходів, пов'язаних із перевіркою рівня реалізації 

маркетингової програми підприємства. Основними критеріями при цьому є 

ефективність рекламної кампанії, рівень конкурентоспроможності продукції, 

якість післяпродажного обслуговування споживачів, рівень витрат на збут і 

просування товару; 

В. цілеспрямована діяльність спеціалізованих контрольних служб, заснована на 

використанні суворих правил, інструкцій, жорстких нормативів; 

Г. це комплекс дій та заходів, пов'язаних із оцінкою рівня продуктивності 

підприємства. 

 

Рекомендована література: 10, 11, 14, 17, 19, 20.  

 

 

ТЕМА 9. Управлінські рішення в менеджменті 

 

7. Поняття і моделі прийняття рішень. 

8. Процес прийняття рішень. 

9. Методи творчого пошуку альтернативних варіантів. 

10. Класифікація методів обґрунтування управлінських рішень. 

11. Інструменти обґрунтування управлінських рішень. 

12. Обґрунтування рішень в умовах невизначеності. 

 

 

Поняття і моделі прийняття рішень 

У науковій літературі зустрічається як розширене, так і вузьке розуміння 

процесу прийняття рішень в управлінні. 

У розширеному розумінні прийняття рішень ототожнюється з усім 

процесом управління. Розширене розуміння охоплює не тільки процес 

прийняття рішень, але і його виконання та контроль результатів його реалізації. 

Але це не відповідає уявленню, що кінцевим результатом прийняття рішення є 

саме рішення. 

У вузькому розумінні прийняття рішень розглядається лише як вибір 

кращого рішення з чисельних альтернатив. У процесі аналізу вузького 

розуміння необхідно враховувати, що альтернативні варіанти не виникають самі 

собою. Процес прийняття рішень складається не тільки з вибору кращого 

варіанту, але й з пошуку альтернатив, встановлення критеріїв оцінки, вибору 

способу оцінки альтернатив тощо. 

Зважаючи на це, можна запропонувати таке визначення категорії 

“прийняття управлінського рішення”: – це процес, який починається з 
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констатації виникнення проблемної ситуації та завершується вибором рішення, 

тобто вибором дії, яка спрямована на усунення проблемної ситуації. 

На процес прийняття управлінських рішень впливає безліч 

різноманітних факторів. До найважливіших з них належать: 

1) Ступінь ризику – розуміється, що завжди існує імовірність 

прийняття неправильного рішення, яке може несприятливо вплинути на 

організацію. Ризик – фактор, який менеджери враховують свідомо або 

підсвідомо при прийнятті рішення, оскільки він пов’язаний із зростанням 

відповідальності. 

2) Час, який відведений менеджерові для прийняття рішення. На 

практиці більшість керівників не мають можливості проаналізувати усі можливі 

альтернативи, відчуваючи дефіцит часу. 

3) Ступінь підтримки менеджера колективом – цей фактор 

враховує те, що нових менеджерів сприймають не відразу. Якщо порозуміння і 

підтримки інших менеджерів і підлеглих не вистачає, то проблему слід усувати 

за рахунок своїх особистих рис, які повинні сприяти виконанню прийнятих 

рішень. 

4) Особисті якості менеджера – один з найбільш важливих 

факторів. Незалежно від того, як менеджери приймають рішення і відповідають 

за них, вони повинні мати здібності до прийняття вірних рішень. 

5) Політика організації – у даному випадку враховується 

суб'єктивний фактор при прийнятті рішення. Статус, влада, престиж, легкість 

виконання – усе це може вплинути на прийняття того чи іншого рішення. 

Кінцевим результатом прийняття рішення є саме управлінське рішення, 

яке є первісним, базовим елементом процесу управління, що забезпечує 

функціонування організації за рахунок взаємозв’язку формальних та 

неформальних, інтелектуальних та організаційно–практичних аспектів 

менеджменту. 

Управлінське рішення є інструментом впливу на об’єкт управління та 

окремі його підсистеми, важливою ланкою формування та реалізації відношень 

управління в організації; складає основу реалізації кожної функції 

менеджменту. 

В теорії управління вирізняють три основні моделі прийняття рішень: 

- класична модель; 

- поведінкова модель; 

- ірраціональна модель. 

Класична модель спирається на поняття “раціональності” в прийнятті 

рішень. Передбачається, що особа, яка приймає рішення, повинна бути 

абсолютно об’єктивною і логічною, мати чітку мету, усі її дії в процесі 

прийняття рішень спрямовані на вибір найкращої альтернативи. 
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Основні характеристики класичної моделі полягають в тому, що 

особа, яка приймає рішення: 

– має чітку мету прийняття рішення; 

– має повну інформацію щодо ситуації прийняття рішення; 

– має повну інформацію щодо всіх можливих альтернатив і 

наслідків їх реалізації; 

– має раціональну систему впорядкування переваг за ступенем їх 

важливості; 

– завжди має на меті максимізацію результату діяльності 

організації. 

Отже, класична модель передбачає, що умови прийняття рішення 

повинні бути достатньо визначеними. Маючи повну інформацію, менеджери 

можуть вибирати альтернативу, яка щонайкраще відповідає потребам 

організації. 

Проте на практиці на процес прийняття рішень впливають численні 

обмежуючі та суб’єктивні фактори. Сукупність таких факторів у процесі 

прийняття рішень враховує поведінкова модель. 

Поведінкова модель. На відміну від класичної, основні характеристики 

поведінкової моделі полягають в тому, що особа, яка приймає рішення: 

– не має повної інформації щодо ситуації прийняття рішення; 

– не має повної інформації щодо всіх можливих альтернатив; 

– не здатна або не схильна (або і те, і інше) передбачити наслідки 

реалізації кожної можливої альтернативи. 

Враховуючи ці характеристики, Г. Саймон сформулював два ключових 

поняття поведінкової моделі:  

1) поняття “обмеженої раціональності”, яке означає, що люди 

можуть тільки намагатися прийняти раціональне рішення, але їх 

раціональність завжди буде обмеженою (теоретично завжди існує 

краще за прийняте рішення); 

2) поняття “досягнення задоволеності”. Оскільки досягти “повної 

раціональності” неможливо, менеджери прагнуть, щоб їх страх 

щодо прийняття не найкращого рішення пересилив бажання 

досягти оптимального рішення. Саме такий стан в момент, коли 

приймається рішення, Г. Саймон охарактеризував як “досягнення 

задоволеності”, розуміючи під цим вибір, який є достатньо 

вдалим за даних умов. 

Прагнення менеджерів досягти задоволеності може бути обумовлено 

кількома причинами: 

- небажання ігнорувати власні інтереси, тобто продовжувати пошук 

нових альтернатив, коли вже ідентифіковані декілька прийнятних; 
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- нездатність зважити та оцінити велику кількість альтернатив; 

- втручання в процес прийняття рішень особистих, суб’єктивних 

факторів. 

Ірраціональна модель ґрунтується на прийнятті рішення без 

дослідження альтернатив. Сфери використання ірраціональної моделі: 

- вирішення принципово нових, незвичайних рішень, таких, які 

важко піддаються вирішенню; 

- вирішення проблем в умовах дефіциту часу; 

- наявність у менеджера або групи менеджерів достатньої влади 

для нав’язування свого рішення. 

Процес прийняття рішень 

В теорії прийняття рішень виділяють два основних напрямки 

досліджень: нормативний та описовий. 

Представники нормативного підходу концентрують увагу на розробці 

організаційних, інформаційних та методологічних засад прийняття 

раціонального рішення. Нормативний підхід опрацьовує “правила руху” в 

управлінській роботі, дотримання яких має забезпечити прийняття 

раціонального рішення. 

Описовий підхід спрямований на емпіричне дослідження поведінки 

окремих осіб та груп людей в процесі прийняття рішень. Він має на меті 

визначити закономірності формування в процесі взаємодії вихідних параметрів 

проблеми, що вирішується, та характеристик суб’єкта, який приймає рішення. 

В рамках нормативного підходу, перш за все, досліджується процедура 

(загальна технологія) прийняття управлінських рішень. 

Найпростішою є інтуїтивна технологією прийняття рішень, яка у 

спрощеному схематичному вигляді представлена на рис. 9.1. 

 

 
 

Послідовність етапів інтуїтивної технології прийняття рішення 
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Зміна стану висуває проблему, необхідність усунення якої і вимагає 

прийняття рішення. За інтуїтивної технології накопичений менеджером досвід 

прийняття рішень в аналогічних (подібних) ситуаціях і визначає саме рішення. 

Отже, якщо накопиченого досвіду недостатньо, імовірність прийняття 

помилкового рішення зростає. 

Перевага інтуїтивної технології – швидкість прийняття рішень, а 

основний недолік – значна імовірність помилки. 

У наведеній моделі представлена логіка реалізації раціональної технології 

прийняття рішень, але не відображено конкретний порядок проходження 

окремих етапів. У процесі підготовки рішення часто виникає необхідність 

уточнення або коригування результатів попередніх етапів. 

Розглянемо докладніше зміст кожного з етапів, концентруючи увагу 

тільки на ключових (принципово важливих) аспектах їх реалізації. 

 

1. Діагноз проблеми включає наступні підетапи: 

– виявлення та опис проблемної ситуації (означає усвідомлення та 

відбиття у будь–якій формі протиріччя між змінами у середовищі 

функціонування організації та її можливостями забезпечити за таких умов 

досягнення своєї мети); 

– встановлення мети вирішення проблемної ситуації (визначення 

бажаного кінцевого результату); 

– ідентифікація критеріїв прийняття рішення (визначення ознак, на 

підставі яких буде проводитись оцінка вирішення проблемної ситуації, а також 

упорядкування цих ознак за ступенем важливості). 

 

2. Накопичення інформації про проблему означає збирання й обробку 

різноманітних відомостей щодо проблеми, яка розглядається. 

Якість вирішення проблеми залежить від якості інформації про неї. Якість 

інформаційних матеріалів у свою чергу оцінюється за допомогою таких 

критеріїв: 

1) об’єктивність – це інтегральний критерій, який поєднує у собі 

наступні часткові критерії: 

- повнота інформації (визначається наявністю відомостей, включаючи 

суперечливі, які необхідні та достатні для прийняття рішення); 

- точність інформації (ступінь відповідності інформації оригіналу); 

- несуперечливість інформації (окремі частини однієї і тієї самої 

інформації не повинні суперечити одна одній); 

- переконливість інформації (доведеність інформації, яка примушує 

вірити у її достовірність); 
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Послідовність етапів раціональної технології 

прийняття управлінських рішень 

 

2) лаконічність – це стислість та чіткість викладення інформації 

(досягається за рахунок високої згорнутості інформації без втрати її необхідної 

повноти); 

3) актуальність – це відповідність інформації об’єктивним 

інформаційним потребам; 

4) своєчасність – це здатність задовольняти інформаційну потребу у 

прийнятний для виконання строк; 

5) комунікативність – це властивість інформації бути зрозумілою. 

 

3. Розробка альтернативних варіантів означає розробку, опис та 

складання переліку усіх можливих варіантів дій, що забезпечують вирішення 

проблемної ситуації. 

В теорії прийняття рішень альтернативи розглядаються як екзогенні 

фактори. Проте складність управління полягає в опрацюванні щонайповнішої 

сукупності альтернатив, яка містить всі допустимі варіанти дій для досягнення 

встановленої мети. З іншого боку, збільшення кількості альтернатив ускладнює, 

збільшує вартість і розтягує у часі процес прийняття рішень. Тому обґрунтоване 
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зменшення кількості альтернатив є фактором підвищення ефективності процесу 

прийняття рішень. 

У процесі опрацювання варіантів розв’язання проблем необхідно 

враховувати вимоги до альтернатив, що обмежують їх чисельність: 

 взаємовиключеність альтернатив – випливає з визначення 

категорії “прийняття рішення” як акту вибору. Однозначний вибір можливий 

лише за умови, коли альтернативи виключають одна одну; 

 забезпечення однакових умов опису альтернатив (щоб 

забезпечити можливості порівняння альтернатив, їх необхідно описувати в 

одних і тих самих умовах: часових, ресурсних, зовнішніх обмежень тощо). 

Дотримання цієї вимоги гарантує однакові “стартові” умови для кожної 

альтернативи та враховує увесь комплекс результатів їх реалізації. 

 

4. Оцінка альтернативних варіантів. Зміст цього етапу полягає у 

перевірці кожної знайденої альтернативи за наступними критеріями: 

 реалістичність – можливість здійснення з урахуванням 

зовнішніх обставин, не залежних від організації. Зовнішні чинники часто 

обмежують кількість прийнятних альтернатив. До таких, зокрема, відносяться: 

- юридичні обмеження; 

- можливості існуючих технологій; 

- моральні та етичні норми тощо. 

 відповідність ресурсам, які має у своєму розпорядженні 

організація; 

 прийнятність наслідків реалізації альтернатив. Результат 

реалізації альтернативи у загальному випадку – це багатомірне явище. 

Реалізація альтернативи призводить до наслідків як пов’язаних, так і не 

пов’язаних з досягненням встановленої мети. Якщо в процесі прийняття 

рішення не прийматимуться до уваги такі наслідки, можна отримати результат, 

який повністю нейтралізує очікуваний ефект. Тому в процесі виявлення 

можливих наслідків реалізації кожної альтернативи необхідно враховувати: 

- як основні (пов’язані з досягненням мети), так і побічні результати; 

- як безпосередній період реалізації альтернативи, так і майбутні 

періоди. 

5. Прийняття рішення. На цьому етапі здійснюється порівняння 

альтернатив за очікуваними ефектами їх реалізації та вибір кращої альтернативи 

на підставі критеріїв, ідентифікованих на етапі діагнозу проблеми. При цьому 

слід зауважити, що на етапі прийняття рішення менеджер має доповнити 

результат формалізованого аналізу (найкращий варіант) неформальними 

знаннями про об’єкт управління. Ці знання випливають з досвіду та інтуїції 

менеджера. 
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В практиці прийняття рішень часто виникає питання про доцільність 

застосування групового або індивідуального підходу до процедури прийняття 

рішень. Модель, спрямована на вирішення цього питання, розроблена Ріком 

Роскіним, має форму дерева рішень і містить 4 змінних фактори: 

 часовий фактор; 

 ступінь довіри менеджера до підлеглих; 

 важливість прийняття правильного рішення; 

 важливість отримати згоду підлеглих виконати рішення. 

Модель вимагає від менеджера зважити кожну з цих змінних і визначити 

в залежності від цього стиль прийняття рішення: індивідуальний чи груповий. 

Коли критичним фактором є час, рішення повинно бути прийнято 

індивідуально у формі наказу. Менеджер самостійно приймає рішення та 

повідомляє підлеглим про його зміст. 

Коли час не є критичним фактором, необхідно прийняти до уваги 

наступний фактор – ступінь довіри менеджера до підлеглих: 

- якщо він є достатньо високим, менеджер може використати стиль 

“консультації”, тобто демонструвати зацікавленість у думках підлеглих щодо 

вирішення проблеми; 

- якщо ступінь довіри є низьким, тоді необхідно брати до уваги відразу 

два наступні фактори: потрібної якості рішення і ступеня згоди підлеглих 

виконувати рішення. Вплив типу проблеми на вибір стилю прийняття рішення 

Методи творчого пошуку альтернативних варіантів 

Одним з найскладніших етапів раціональної технології прийняття рішень 

є пошук альтернативних варіантів. В управлінській практиці використовуються 

різноманітні методи творчого пошуку альтернативних варіантів, які умовно 

поділяють на три групи: 

 методи індивідуального творчого пошуку: 

- метод аналогії; 

- метод інверсії; 

- метод ідеалізації); 

 методи колективного творчого пошуку: 

- метод “мозкового штурму”; 

- метод конференції ідей; 

- метод колективного блокноту); 

 методи активізації творчого пошуку: 

- метод контрольних запитань; 

- метод фокальних об'єктів; 

- метод морфологічного аналізу). 
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Дерево стилів рішень 

 

Метод аналогії – передбачає використання відомих схожих рішень з 

інших сфер діяльності, наприклад, «підказаних», технічною, економічною або 

художньою літературою, спостереженнями за явищами природи тощо. 

Метод інверсії – специфічний метод, що передбачає підходи до пошуку 

варіантів рішення проблеми від протилежного: перевернути звичайне рішення 

«догори ногами»; вивернути на виворіт; поміняти місцями тощо. 

Метод ідеалізації – базується на пошуку альтернативи шляхом 

ініціювання уявлення про ідеальне вирішення проблеми, яке може наштовхнути 

на нові варіанти дій. 

Порівняно з індивідуальними колективні методи є більш ефективними. 

Метод «мозкового штурму» – зводиться до творчої співпраці певної 

групи спеціалістів заради вирішення проблеми шляхом, наприклад, проведення 

дискусії. Щоб “мозковий штурм” не перетворився на звичайну нараду, слід 

дотримуватись певних правил: 

- заборона критицизму і негативних коментарів; 

- ідеї та пропозиції, що висуваються, не засуджуються; 

- заохочення вільного творчого мислення; 

- забезпечення висування якомога більшої кількості ідей; 

- заохочення комбінування ідей, розвитку ідей на підставі інших тощо. 
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Метод конференції ідей відрізняється від методу «мозкового штурму» 

тим, що припускає доброзичливу критику у формі реплік або коментарів. 

Вважається, що така критика може підвищити цінність ідей, що висуваються. 

Всі висунуті ідеї фіксуються в протоколі анонімно. Не рекомендується залучати 

до конференції ідей осіб, які скептично налаштовані щодо можливостей 

вирішення даної проблеми. 

Метод колективного блокноту поєднує індивідуальне незалежне 

висування ідей з їх колективною оцінкою. При цьому кожний учасник групи 

отримує блокнот, у якому викладена сутність проблеми. Впродовж певного 

періоду часу (звичайно 2 тижні) кожний учасник групи записує до блокноту 

власні ідеї щодо вирішення даної проблеми. Потім блокноти збирає керівник 

групи для узагальнення та систематизації інформації. Реалізація методу 

завершується творчою дискусією всієї групи та обговоренням 

систематизованого матеріалу. 

З метою активізації процесу творчого пошуку альтернативних варіантів 

використовується третя група методів. 

Метод контрольних запитань. Його сутність полягає у стимулюванні 

пошуку ідей за допомогою універсальних запитань. На практиці часто 

використовується перелік універсальних запитань, складений Алексом 

Осборном: 

- яке нове застосування об’єкту можна запропонувати? 

- які модифікації об’єкту можливі, якщо його обертати, скручувати, 

змінювати функції, колір, форму тощо? 

- що можна на об’єкті збільшити (зменшити): розміри, міцність, 

кількість елементів тощо? 

- що можна на об’єкті замінити? і т. і. 

Метод фокальних об’єктів рекомендує перенесення ознак випадково 

вибраних об’єктів на об’єкт, що удосконалюється. Внаслідок цього можливо 

отримати нові, оригінальні варіанти вирішення проблеми удосконалення даного 

об’єкту. Метод фокальних об’єктів реалізується у наступній послідовності: 

а) вибирається фокальний об’єкт та встановлюється мета його 

удосконалення; 

б) навмання вибирається декілька випадкових об’єктів; 

в) складаються списки ознак випадкових об’єктів; 

г) ознаки випадкових об’єктів приєднуються до фокального об’єкту; 

д) отримані сполучення розвиваються шляхом вільних асоціацій; 

ж) отримані варіанти оцінюються та відбираються раціональні рішення. 

Метод морфологічного аналізу ґрунтується на застосуванні 

комбінаторики, тобто на системному дослідженні всіх теоретично можливих 

варіантів, які випливають із закономірностей побудови (морфології) об'єкта, що 
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аналізується. Синтез охоплює як відомі, так і нові, незвичайні варіанти. Шляхом 

комбінування варіантів можна отримати рішення, які можуть мати практичний 

інтерес. 

Класифікація методів обґрунтування управлінських рішень 

У сучасній літературі з теорії прийняття рішень існують різні підходи 

щодо класифікації методів обґрунтування управлінських рішень.  

Кількісні методи (або методи дослідження операцій) застосовують, коли 

фактори, що впливають на вибір рішення, можна кількісно визначити та 

оцінити. 

Якісні методи використовують, коли фактори, що визначають прийняття 

рішення, не можна кількісно охарактеризувати або вони взагалі не піддаються 

кількісному вимірюванню. До якісних методів належать в основному експертні 

методи. 

Кількісні методи залежно від характеру інформації, яку має особа, що 

приймає рішення, поділяються на: 

1) методи, що застосовуються в умовах однозначної визначеності 

інформації про ситуацію прийняття рішення: 

- аналітичні методи; 

- частково методи математичного програмування); 

2) методи, що застосовуються в умовах імовірнісної визначеності 

інформації про ситуацію прийняття рішення: 

- статистичні методи; 

- частково методи математичного програмування); 

3) методи, що застосовуються в умовах невизначеності інформації 

про ситуацію прийняття рішення – теоретико–ігрові методи, які залежно від 

того, що спричиняє невизначеність ситуації: об’єктивні обставини або свідомі 

дії противника, поділяються на методи теорії статистичних рішень та 

методи теорії ігор. 

Нижче наведено загальну характеристику кожної із зазначених груп 

методів. 

Аналітичні методи встановлюють аналітичні (функціональні) 

залежності між умовами вирішення задачі (факторами) та її результатами 

(прийнятим рішенням). До аналітичних належить широка група методів 

економічного аналізу діяльності фірми (наприклад, побудова рівняння 

беззбитковості і знаходження точки беззбитковості). 

Статистичні методи ґрунтуються на збиранні та обробці статистичних 

матеріалів. Характерною рисою цих методів є врахування випадкових впливів 

та відхилень. Статистичні методи включають методи теорії ймовірностей та 

математичної статистики. В управлінні широко використовують наступні з цієї 

групи методів: метод платіжної матриці, метод "дерева рішень", кореляційно–
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регресійний аналіз; дисперсний аналіз; факторний аналіз; кластерний аналіз; 

методи статистичного контролю якості і надійності та інші. 

Методи математичного програмування. Математичне програмування – 

це розділ математики, який містить теорію та методи рішення умовних 

екстремальних задач з кількома змінними. В задачах математичного 

програмування необхідно вибрати значення змінних (тобто параметрів 

управління) так, щоб забезпечити максимум (або мінімум) цільової функції за 

певних обмежень. Найбільш широко методи математичного програмування 

застосовуються в сферах планування номенклатури і асортименту виробів; 

визначенні маршрутів виготовлення виробів; мінімізації відходів виробництва; 

регулюванні запасів; календарному плануванні виробництва тощо. 

Методи теорії статистичних рішень використовуються, коли 

невизначеність ситуації обумовлена об'єктивними обставинами, які або 

невідомі, або носять випадковий характер. 

Теорія ігор використовується у випадках, коли невизначеність ситуації 

обумовлена свідомими діями розумного суперника. Докладніше теоретико–

ігрові методи розглядаються наприкінці теми. 

Інструменти обґрунтування управлінських рішень 

Конкретним інструментом обґрунтування управлінських рішень, що 

широко використовується на практиці є прогнозування. 

Під прогнозом розуміють обґрунтоване твердження про можливий стан 

об'єкту в майбутньому, про альтернативні шляхи досягнення такого стану. 

Прогнозування управлінських рішень тісно пов'язано з плануванням. Прогноз в 

системі управління є передплановою розробкою багатоваріантних моделей 

розвитку об'єкта управління. 

Метою прогнозування управлінських рішень є одержання науково 

обґрунтованих варіантів тенденцій розвитку проблемних ситуацій. 

У науковій літературі наводяться різні класифікації методів 

прогнозування. Практичне застосування тих чи інших методів визначається 

такими факторами, як об'єкт прогнозу, точність прогнозу, наявність вихідної 

інформації. Серед методів прогнозування управлінських рішень виокремлюють 

кількісні та якісні. 

До першої групи відносять: нормативний метод; параметричний метод; 

метод екстраполяції; індексний метод. 

До другої групи методів відносять: експертний метод; функціональний 

метод; метод оцінки технічних стратегій. 

Метод платіжної матриці дозволяє дати оцінку кожної альтернативи 

як функції різних можливих результатів реалізації цієї альтернативи. 

Основними умовами застосування методу платіжної матриці є: 

 наявність кількох альтернатив вирішення проблеми; 
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 наявність декількох ситуацій, які можуть мати місце при 

реалізації кожної альтернативи; 

 можливість кількісно виміряти наслідки реалізації 

альтернатив. 

В концепції платіжної матриці ключовим є поняття "очікуваного ефекту". 

Очікуваний ефект – це сума можливих результатів ситуацій, які можуть 

виникнути в процесі реалізації альтернативи, помножених на імовірність 

настання кожної з них. В методі платіжної матриці критично важливим є точна 

оцінка ймовірностей виникнення ситуації в процесі реалізації альтернатив. 

Метод дерева рішень передбачає графічну побудову різних варіантів дій, 

які можуть бути здійснені для вирішення існуючої проблеми. Компоненти 

графіку “дерева рішень”: 

1) три поля, які можуть повторюватися в залежності від складності самої 

задачі: 

а) поле дій (поле можливих альтернатив). Тут перераховані всі можливі 

альтернативи дій щодо вирішення проблеми; 

б) поле можливих подій (поле ймовірностей подій). Тут перелічені 

можливі ситуації реалізації кожної альтернативи та визначені імовірності 

виникнення цих ситуацій; 

в) поле можливих наслідків (поле очікуваних результатів). Тут кількісно 

охарактеризовані наслідки (результати), які можуть виникнути для кожної 

ситуації; 

2) три компоненти: 

а) перша точка прийняття рішення. Вона звичайно зображена на графіку 

у вигляді чотирикутника та вказує на місце, де повинно бути прийнято 

остаточне рішення, тобто на місце, де має бути зроблений вибір курсу дій; 

б) точка можливостей. Вона звичайно зображується у вигляді кола та 

характеризує очікувані результати можливих подій; 

в) "гілки дерева". Вони зображуються лініями, які ведуть від першої точки 

прийняття рішення до результатів реалізації кожної альтернативи. 

Ідея методу "дерева рішень" полягає у тому, що просуваючись гілками 

дерева у напрямку справа наліво (тобто від вершини дерева до першої точки 

прийняття рішення): 

а) спочатку розрахувати очікувані виграші по кожній гілці дерева; 

б) порівнюючи ці очікувані виграші, зробити остаточний вибір найкращої 

альтернативи. 

Використання цього методу передбачає, що вся необхідна інформація про 

очікувані виграші для кожної альтернативи та імовірності виникнення всіх 

ситуацій була зібрана заздалегідь. Метод "дерева рішень" застосовують на 
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практиці у ситуаціях, коли результати одного рішення впливають на подальші 

рішення, тобто, для прийняття послідовних рішень. 

Обґрунтування рішень в умовах невизначеності 

Теоретико–ігрові методи.. В більшості випадків для прийняття 

управлінських рішень використовується неповна і неточна інформація, яка і 

утворює ситуацію невизначеності. Для обґрунтування рішень в умовах 

невизначеності використовують: 

1) методи теорії статистичних рішень (ігри з природою); 

2) методи теорії ігор. 

Модель задачі теорії статистичних рішень можна описати так: 

якщо існує S = (S1, S2, . . . SN) – сукупність можливих станів природи, 

а X = (X1, X2 , . . XM) – сукупність можливих стратегій, 

складемо матрицю, кожний елемент якої Rij – є результатом і–ої стратегії 

за j–ого стану природи. 

 

 

 

 

Графік "дерева рішення" у задачі інвестування коштів фірми 

 

В процесі прийняття рішення необхідно на основі наявних відомостей 

вибрати таку стратегію, яка забезпечить максимальний виграш за будь–яких 
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станів природи. Отже, в задачах теорії статистичних рішень вже існує оцінка 

реалізації кожної стратегії для кожного стану природи. Проте зовсім невідомо, 

який із станів природи реально виникатиме. Для розв’язання таких задач 

використовуються наступні критерії: 

1. Критерій песимізму (критерій Уолда).  

2. Критерій оптимізму.  

3. Критерій коефіцієнта оптимізму (критерій Гурвіца).  

4. Критерій Лапласса.  

5. Критерій жалю (критерій Севіджа). Експертні методи 

прийняття рішень застосовуються у випадках, коли для прийняття 

управлінських рішень неможливо використати кількісні методи. Найчастіше на 

практиці застосовують: 

1) метод простого ранжирування; 

2) метод вагових коефіцієнтів. 

Метод простого ранжування (або метод надання переваги) полягає у 

тому, що кожний експерт позначає ознаки у порядку надання переваги. Цифрою 

“1” позначається найбільш важлива ознака, цифрою “2” – наступна за ступенем 

важливості і т.д.Оцінки ознак (aij ), отримані від кожного експерта, зводяться в 

таблицю такого виду: 

Ознаки 
Експерти 

1 2 ... m 
x1 a11 a12 ... a1m 

x2 a21 a22 ... a2m 

... ... ... ... ... 
xn an1 an2 ... anm 

Далі визначається середній ранг, тобто середнє статистичне значення Si 

за і–тою ознакою за формулою: 

 





m

1j

iji m/)a(S
 

де aij – порядок надання переваги і–тій ознаці j–им експертом; 

j – номер експерта; 

і – номер ознаки; 

m – кількість експертів. 

Чим меншим є значення Si , тим вагомішою є ця ознака. 

Метод вагових коефіцієнтів (оцінювання) полягає у наданні всім 

ознакам вагових коефіцієнтів. Воно може здійснюватися двома способами: 

1) усім ознакам призначають вагові коефіцієнти так, щоб сума всіх 

коефіцієнтів дорівнювала 1 або 10, або100; 
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2) найважливішій з усіх ознак призначають ваговий коефіцієнт, який 

дорівнює певному фіксованому числу, а решті ознак – коефіцієнти, які 

дорівнюють часткам цього числа. 

Узагальнену думку експертів Si за і–ою ознакою розраховують за 

формулою: 

 





m

1j

iji m/)a(S
 

 

де aij – ваговий коефіцієнт, який призначив j–ий експерт і–ій ознаці; 

j – номер експерта; 

і – номер ознаки; 

m – кількість експертів, які оцінюють і–ту ознаку. 

Чим більшою є величина Si, тим більш вагомою є ця ознака. 

 

Ключові слова: Управлінське рішення. Ознаки управлінських рішень. Вимоги 

до управлінських рішень. Методи прийняття управлінських рішень. 

 

Питання для самоконтролю: 

 

1. Дайте визначення поняттю «управлінське рішення», розкрийте його функції.  

2. Доведіть роль управлінських рішень у досягненні цілей організації.  

3. Які вимоги висуваються до управлінських рішень?  

4. Наведіть відмінності між запрограмованими та незапрограмованими 

рішеннями.  

5. Наведіть відмінності між рішеннями що базуються на судженнях та 

раціональними рішеннями.  

6. Охарактеризуйте моделі прийняття рішень.  

7. Які фактори впливають на процес прийняття управлінських рішень?  

8. Поясніть впливу людського та організаційного факторів на процес прийняття 

рішення.  

9. Визначте вплив фактора часу на процес прийняття рішення.  

10. Охарактеризуйте основні етапи раціональної технології прийняття рішень.  

11. Охарактеризуйте методи творчого пошуку альтернативних варіантів рішень.  

12. Критерії за допомогою яких порівнюються варіанти рішень.  

13. Охарактеризуйте методи обґрунтування управлінських рішень.  
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14. Побудова “дерева рішень” і вибір оптимального варіанта.  

15. Кількісні та якісні методи обґрунтування управлінських рішень.  

16. Наведіть відмінності у прийнятті управлінських рішень і рішень у 

повсякденному житті.  

 

 

ТЕСТИ 

ТЕМА 9. Управлінські рішення в менеджменті 

 

1. Вимоги до управлінських рішень менеджера: 

А. Цілеспрямованість, вибір головної проблеми, об'єктивність, своєчасність, 

компетентність, комплексність дієвість та конкретність; 

Б. Цілеспрямованість,  об'єктивність, своєчасність; 

В. Плановість, безкомпромісність; 

Г. Обґрунтованість, достовірність, своєчасність. 

2. За довготривалістю дії управлінські рішення поділяються на: 

А. Стратегічні (перспективні); 

Б. Тактичні (середньострокові); 

В. Оперативні (короткострокові); 

Г. Усі відповіді вірні. 

3. Рішення пов’язані з конкретною розстановкою сил і ресурсів у кожному 

періоді (рік, сезон, технологічний процес тощо), мають назву: 

А. Стратегічні (перспективні); 

Б. Тактичні (середньострокові); 

В. Оперативні (короткострокові); 

Г. Рішення за аналогією. 

4. За способом розробки і прийняття всі управлінські рішення поділяться 

на:  

А. Колегіальні (колективні), одноосібні. 

Б. Рішення за аналогією, рішення, що приймаються автоматично, творчі; 

В. Загальні, локальні; 

Г. Адміністративні, технологічні, економічні. 

5. За характером і змістом управлінські рішення діляться на три групи: 

А. Колегіальні (колективні), одноосібні. 

Б. Рішення за аналогією, рішення, що приймаються автоматично, творчі; 

В. Загальні, локальні; 

Г. Адміністративні, технологічні, економічні. 

6. За сферою дії управлінські рішення поділяються на такі групи: 

А. Колегіальні (колективні), одноосібні; 
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Б. Рішення за аналогією, рішення, що приймаються автоматично, творчі; 

В. Загальні, локальні; 

Г. Адміністративні, технологічні, економічні. 

7.  За функціональними відзнаками відрізняють такі управлінські рішення: 

А. Колегіальні (колективні), одноосібні; 

Б. Рішення за аналогією, рішення, що приймаються автоматично, творчі; 

В. Загальні, локальні; 

Г. Адміністративні, технологічні, економічні. 

8. В теорії управління вирізняють: 

А. Три основні моделі прийняття рішень; 

Б. Чотири основні моделі прийняття рішень; 

В. Дві основні моделі прийняття рішень; 

Г. Десять основних моделей прийняття рішень. 

9. Класична модель прийняття управлінських рішень: 

А. Спирається на поняття “раціональності” в прийнятті рішень. Передбачається, 

що особа, яка приймає рішення, повинна бути абсолютно об’єктивною і 

логічною, мати чітку мету, усі її дії в процесі прийняття рішень спрямовані на 

вибір найкращої альтернативи; 

Б. Грунтується на прийнятті рішення без дослідження альтернатив; 

В. Грунтується на тому, що особа, яка приймає рішення не має повної 

інформації щодо ситуації прийняття рішення; 

Г. Грунтується на тому, що що особа, яка приймає рішення не здатна або не 

схильна (або і те, і інше) передбачити наслідки реалізації кожної можливої 

альтернативи. 

10. Ірраціональна модель прийняття управлінських рішень: 

А. Спирається на поняття “раціональності” в прийнятті рішень. Передбачається, 

що особа, яка приймає рішення, повинна бути абсолютно об’єктивною і 

логічною, мати чітку мету, усі її дії в процесі прийняття рішень спрямовані на 

вибір найкращої альтернативи; 

Б. Грунтується на прийнятті рішення без дослідження альтернатив; 

В. Грунтується на тому, що особа, яка приймає рішення не має повної 

інформації щодо ситуації прийняття рішення; 

Г. Грунтується на тому, що що особа, яка приймає рішення не здатна або не 

схильна (або і те, і інше) передбачити наслідки реалізації кожної можливої 

альтернативи. 

11. Основні характеристики поведінкової моделі полягають в тому, що особа, 

яка приймає рішення: 

А. Не має повної інформації щодо ситуації прийняття рішення; 

Б. Не має повної інформації щодо всіх можливих альтернатив; 
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В. Не здатна або не схильна (або і те, і інше) передбачити наслідки реалізації 

кожної можливої альтернативи. 

Г. Усі відповіді вірні. 

12. Методи творчого пошуку альтернативних варіантів включають в себе: 

А. Методи індивідуального творчого пошуку; 

Б. Методи колективного творчого пошуку; 

В. Методи активізації творчого пошуку. 

Г. Усі відповіді вірні. 

13. Метод аналогії передбачає: 

А. Використання відомих схожих рішень з інших сфер діяльності, наприклад, 

«підказаних», технічною, економічною або художньою літературою, 

спостереженнями за явищами природи тощо; 

Б. Підходи до пошуку варіантів рішення проблеми від протилежного: 

перевернути звичайне рішення «догори ногами»; вивернути на виворіт; 

поміняти місцями тощо; 

В. Пошук альтернативи шляхом ініціювання уявлення про ідеальне вирішення 

проблеми, яке може наштовхнути на нові варіанти дій. 

Г. Творчу співпрацю певної групи спеціалістів заради вирішення проблеми 

шляхом, наприклад, проведення дискусії. 

14. Метод ідеалізації передбачає: 

А. Використання відомих схожих рішень з інших сфер діяльності, наприклад, 

«підказаних», технічною, економічною або художньою літературою, 

спостереженнями за явищами природи тощо; 

Б. Підходи до пошуку варіантів рішення проблеми від протилежного: 

перевернути звичайне рішення «догори ногами»; вивернути на виворіт; 

поміняти місцями тощо; 

В. Пошук альтернативи шляхом ініціювання уявлення про ідеальне вирішення 

проблеми, яке може наштовхнути на нові варіанти дій. 

Г. Творчу співпрацю певної групи спеціалістів заради вирішення проблеми 

шляхом, наприклад, проведення дискусії. 

15. Метод інверсії передбачає: 

А. Використання відомих схожих рішень з інших сфер діяльності, наприклад, 

«підказаних», технічною, економічною або художньою літературою, 

спостереженнями за явищами природи тощо; 

Б. Підходи до пошуку варіантів рішення проблеми від протилежного: 

перевернути звичайне рішення «догори ногами»; вивернути на виворіт; 

поміняти місцями тощо; 

В. Пошук альтернативи шляхом ініціювання уявлення про ідеальне вирішення 

проблеми, яке може наштовхнути на нові варіанти дій. 

Г. Творчу співпрацю певної групи спеціалістів заради вирішення проблеми 
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шляхом, наприклад, проведення дискусії. 

 

 

Рекомендована література: 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 14, 17, 19, 20.  

 

ТЕМА 10. Внутрішньоорганізаційний обмін  інформацією. Комунікації в 

менеджменті 

1.  Інформаційне забезпечення управлінської праці. 

2. Поняття і роль комунікації 

3. Ділові наради – важливий елемент управлінської діяльності менеджера. 

4.  Методика проведення ділових нарад. 

5.  Форми проведення нарад. 

 

У вузькому розумінні комунікація – це процес обміну інформацією 

(фактами, ідеями, поглядами, емоціями тощо) між двома або більше особами. 

Проте сам факт обміну інформацією ще не свідчить про комунікацію, оскільки 

інформація, що передається, може бути незрозуміла для того, хто її отримує. 

В теорії управління під комунікацією розуміють процес обміну 

інформацією між двома або більше особами, який забезпечує їх 

взаєморозуміння. 

У процесі комунікації вирізняють наступні етапи: 

1) формування концепції обміну інформацією; 

2) кодування та вибір каналу; 

3) передача повідомлення через канал; 

4) декодування; 

5) усвідомлення змісту ідеї відправника; 

6) зворотній зв’язок. 

 

Розглянемо детальніше зміст кожного з етапів процесу комунікації. 

 

1. На етапі формулювання концепції обміну інформацією відправник 

вирішує, яку саме інформацію він бажає зробити предметом комунікації. При 

цьому відправник має: 

а) знати мету комунікації (чого він намагається досягти); 

б) усвідомлювати відповідність концепції комунікації конкретній ситуації 

(доречність обміну інформацією з іншою особою). 

2. Кодування – процес перетворення концепції комунікації у повідомлення 

за допомогою слів, інтонацій голосу, рисунків, жестів, виразів обличчя тощо. 

Повідомлення є реальним продуктом процесу кодування інформації.  
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3. Передача повідомлення по каналу є доставка повідомлення від 

відправника до одержувача. На цьому етапі суттєвим є вплив перешкод 

("шумів"). Перешкоди – це все, що спотворює (викривлює) сутність або зміст 

повідомлення. Вони практично завжди супроводжують комунікації. Діяльність 

менеджера з управління комунікаціями багато в чому пов’язана із з’ясуванням 

причин шумів і послабленням їх впливу на комунікацію. 

4. Декодування означає переклад отриманого повідомлення у форму, 

зрозумілу для одержувача. Коли символи, обрані відправником, мають одне і те 

саме значення для одержувача повідомлення, останній зрозуміє, що мав на увазі 

відправник. На практиці одержувач частіше тлумачить сутність та зміст 

повідомлення інакше, ніж відправник. До того ж слід враховувати вплив 

перешкод (шумів). Усе це, зрештою вимагає здійснення п’ятого етапу процесу 

комунікації. 

5. Заключний етап комунікації – це зворотній зв’язок – процес, в якому 

відправник і одержувач міняються місцями (одержувач повідомляє відправника 

про те, як він зрозумів зміст повідомлення). При цьому одержувач: 

- кодує інформацію про сприйняття повідомлення; 

- обирає відповідний канал комунікації; 

- передає це повідомлення відправнику. 

Відправник, у свою чергу: 

- декодує це повідомлення; 

- порівнює інформацію відправника із власною концепцією 

комунікації і визначає ступінь їх взаєморозуміння. 

Безумовно, наявність зворотного зв’язку збільшує тривалість комунікації, 

ускладнює процес, але підвищує його ефективність, забезпечує впевненість у 

правильності інтерпретації концепції комунікації. 

Міжособові та організаційні комунікації 

В загальному випадку процес комунікації стосується взаємодії між людьми 

взагалі. Для характеристики процесів комунікації між двома та більше особами 

застосовують термін “міжособові комунікації”. 

У організації працівники грають певні ролі, діють в умовах ієрархії влади. 

Це вносить суттєві зміни в характер комунікації, ускладнює їх. Тому для 

позначення процесів комунікації у межах організації використовують поняття 

“організаційні комунікації”. 

Вирізняють 3 основні методи міжособових комунікацій: 

1) усна комунікація; 

2) письмова комунікація; 

3) невербальна комунікація. 
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Усна комунікація – найбільш поширений метод обміну інформацією між 

людьми. До популярних форм усної комунікації відносяться: промови, групові 

дискусії, розмови по телефону, розповсюдження чуток тощо. 

Переваги усної комунікації: 

1) швидкість обміну інформацією; 

2) хороший зворотній зв’язок завдяки безпосередньому 

контакту (можливість поставити запитання, уточнити повідомлення, виявити 

згоду чи незгоду тощо); 

3) простота здійснення комунікації. 

Недоліки усної комунікації: 

1) використання для повідомлення неадекватних слів; 

2) можливість пропустити у повідомлені суттєві деталі; 

3) велика ймовірність забування почутої слухачем інформації; 

4) викривлення повідомлення при його подальшій передачі. 

Формами письмової комунікації виступають: накази; розпорядження, 

листи, звіти та інші засоби комунікації, які використовують письмові символи. 

Переваги письмової комунікації: 

1) незмінність впродовж тривалого часу, може зберігатися; 

2) матеріальність, помітність; 

3) спроможність піддаватись перевірці; 

4) ретельне формулювання, обміркованість, логіка і точність. 

Письмові комунікації використовують, насамперед, за потреби найточніше 

передати зміст складної та об’ємної інформації. 

Невербальна комунікація – це обмін інформацією без використання слів 

(натомість застосовуються різні символи). Функціями невербальної комунікації 

є: доповнення й заміна мови; відображення емоційного стану партнерів по 

комунікаційному процесу. 

Формальні комунікації є наслідком ієрархії влади в організації, 

відповідають прямому ланцюгу команд і є частиною комунікацій, необхідних 

для виконання певної роботи в організації. 

1) Неформальні комунікації виникають спонтанно. Вони не 

санкціоновані менеджментом, підтримують формальні комунікації, заповнюють 

розриви у формальних комунікаціях.  

Наради, засідання, збори являють собою різні форми участі персоналу 

організації у розгляді, обговоренні, вирішенні будь–яких питань. 

 

Причини неефективних комунікацій: недостатнє розуміння керівниками 

важливості комунікацій; несприятливий психологічний клімат у колективі; 

особистісні характеристики – до думки оточуючих; неповнота інформації, яка 

сприймається; погана структура повідомлень; відсутність зв’язку.  
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Оскільки будь–яка організація є відкритою системою, то успішність її 

функціонування у зовнішньому середовищі значною мірою залежить від уміння 

налагоджувати контакти з діловими партнерами, інвесторами, кредиторами, 

постачальниками, споживачами тощо. При цьому важливу роль відіграє 

здатність та уміння працівників організації результативно та інформативно 

насичено проводити ділові переговори з зовнішніми контрагентами. 

Нарада – це форма управлінської діяльності, змістом якої є спільна 

робота певної кількості учасників управлінського процесу. Нарада – одна з 

найдієвіших форм залучення членів трудового колективу до розв'язання 

встановлених перед ним завдань, управління організацією. Вона дає змогу 

керівнику впливати через її учасників на весь колектив підприємства. 

Засідання – це форма організації роботи постійно діючого органу 

(комітету, колегії, ради, комісії, групи). 

Збори – це спільна присутність у певному місці людей, об'єднаних 

конкретною метою (збори працівників підприємства, підрозділу, членів 

товариства та ін.). 

У практиці управлінської діяльності переважають наради. 

Наради мають як позитивні, так і негативні сторони. До позитивних 

сторін ділової наради належать: можливість оперативно та у короткий термін 

одержати потрібну інформацію, ознайомитися з різними точками зору на 

проблему і шляхи її вирішення; прийняття колегіальних рішень. До негативних 

сторін ділової наради належать: їх висока вартість; невизначеність колективної 

відповідальності. 

У роботі керівника, пов'язаній з організацією нарад, можна виділити три 

етапи: підготовка наради, проведення наради, підведення підсумків наради. 

Підготовка наради включає: планування наради, підготовку доповіді і 

проекту рішення, підготовку документів і приміщення. 

Проведення наради включає: відкриття наради, оголошення доповіді, 

відповіді на запитання, обговорення доповіді. 

Підведення підсумків наради включає: прийняття рішення, підписання 

протоколу, контроль за виконанням прийнятих рішень. 

Метою інструктивної наради є передавання її учасникам вказівок і 

розпоряджень, роз'яснення і деталізація їх щодо конкретних умов роботи, 

встановлення методів і строків виконання вказівок, визначення завдань 

підрозділів і виконавців. 

Оперативна нарада відрізняється від інших стабільним складом учасників, 

постійним місцем і часом проведення, відсутністю заздалегідь підготовленого 

порядку денного, відносною нетривалістю. Основне завдання такої наради – 

одержання інформації "знизу" про стан справ. 
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За допомогою наради методом "мозкової атаки" дістають кількісні оцінки 

і дані за умови чіткого формулювання проблеми. Особливості методу 

полягають у тому, що він дає змогу мобілізувати учасників наради, зосередити 

їхню увагу на розв'язанні одного завдання, виробити рішення, яке б 

задовольняло усіх учасників і свідомо приймалося ними. 

Нарада без наради проводиться в три етапи: керівник формулює у 

письмовому вигляді проблему, яка вимагає колективного рішення; 

підбираються необхідні дані і вихідні матеріали для рішення проблеми, а також 

складається–список осіб, які можуть взяти участь у пошуку оптимальних 

рішень, їм висилають бланки з письмовим формулюванням проблеми і 

вказівкою місцезнаходження матеріалів для її можливого рішення; кожен з 

учасників повинен виробити свою точку зору і письмово викласти її на тому ж 

бланку. Один з учасників обговорення, призначений керівником, збирає 

заповнені бланки, знайомиться з їх змістом, розмовляє з кожним учасником, 

уточнюючи пропозиції та приймає остаточне рішення щодо вирішення 

проблеми. 

Поєднання можливостей телефону, телебачення та обчислювальної 

техніки дало змогу створити новий тип комунікацій, що набув значного 

поширення, – телеконференції. 

Ключові слова: Комунікації. Усні комунікації. Письмові комунікації. 

Комунікаційні барєри. Формальні комунікації. Неформальні комунікації. 

Наради. Збори. 

 

Питання і завдання для самоконтролю 

1. Розкрийте сутність і роль комунікаціного процесу. 

2. Назвіть позитивні і негативні сторони ділової наради 

3. Розкрий те суть підготовки ділової наради 

4. Назвіть причини неефективних комунікацій. 

5. Розкрийте значення комунікацій в менеджменті 

Аналітична вправа 

І. Вихідні дані: 

Із розвитком інформаційних технологій, комунікації мають величезне 

значення для успіху діяльності підприємства. Цілями комунікації є 

забезпечення ефективного обміну інформацією між суб’єктами і об’єктами 

управління, удосконалення міжособистісних відносин під час обміну 

інформацією, створення інформаційних каналів для обміну інформацією між 

окремими працівниками і групами та координації їх завдань і дій, регулювання і 

раціоналізація інформаційних потоків підприємства тощо. Дослідження 
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свідчать, що менеджери 50–90% робочого часу витрачають на комунікаційні 

процеси. Керівники різних рівнів займаються цим постійно, щоб реалізувати 

свою роль у міжособистісних відносинах, інформаційному обміні, в процесах 

прийняття рішень, в плануванні, організації, мотивації й контролі. 

ІІ. Завдання до ситуації: 

У таблиці поміщені ключові поняття та їхні визначення. Встановіть, 

якому поняттю ліворуч відповідає наведене праворуч визначення, вказавши 

потрібний номер. 

 

ІІІ. Інформаційне забезпечення задачі: 

Таблиця 1 

Поняття № Визначення 

Інформація  1.  Процес  висвітлення  ідеї,  яку  намагається  

донести  до  одержувача комунікатор в 

символах, або перетворення ідей в символи. 

Канали передачі  2.  Процес,  за  допомогою  якого  одержувач  

перетворює  одержані символи  в  конкретну  

інформацію  шляхом  перетворення  символів  у 

значення. 

Відгук  3. Комунікації, що здійснюються зверху вниз і 

знизу вгору. 

Декодування  4.  Комунікації,  які  є  у  формі  планової  та  

звітної  документацій, пам'ятних записок, 

доповідей, оголошень, довідників, фірмових 

газет. 

Зворотний  

зв'язок 

 5.  Телефонні  розмови,  публічні  виступи,  

наради,  безпосереднє спілкування тощо. 

Комунікаційний  

процес 

 6. Засоби для передачі сигналів від джерела до 

одержувача. 

Кодування  7. Реакція на інформацію, що була прочитана, 

побачена й почута. 

Усні комунікації  8.  Обмін  інформацією  між  двома  або  більше  

людьми,  основна  мета якого  полягає  в  

забезпеченні  розуміння  інформації,  яка  є  

предметом обміну, тобто повідомлень. 

Вертикальні  

комунікації 

 9. Сукупність  реакції  одержувача  

повідомлення  після  ознайомлення  з його 

змістом. 

Комунікація  10. Процес обміну  інформацією та змістовим 

значенням між двома чи більше людьми. 
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ТЕСТИ 

ТЕМА 10. Внутрішньоорганізаційний обмін  інформацією. Комунікації в 

менеджменті 

1. Процес обміну інформацією (фактами, ідеями, поглядами, емоціями 

тощо) між двома або більше особами. Проте сам факт обміну інформацією 

ще не свідчить про комунікацію, оскільки інформація, що передається, 

може бути незрозуміла для того, хто її отримує, це –  

А. дискусія; 

Б. комунікація; 

В. конфлікт. 

Г. творча співпраця. 

2. Кодування – це:  

А. основна функція управління; 

Б. метод менеджменту; 

В. форма управління; 

Г. процес перетворення концепції комунікації у повідомлення за допомогою 

слів, інтонацій голосу, рисунків, жестів, виразів обличчя тощо. Повідомлення є 

реальним продуктом процесу кодування інформації. 

3. Передача повідомлення – це:  

А. основна функція управління; 

Б. переклад отриманого повідомлення у форму, зрозумілу для одержувача; 

В. доставка повідомлення від відправника до одержувача; 

Г. процес перетворення концепції комунікації у повідомлення за допомогою 

слів, інтонацій голосу, рисунків, жестів, виразів обличчя тощо.  

4. Декодування – це:  

А. основна функція управління; 

Б. переклад отриманого повідомлення у форму, зрозумілу для одержувача; 

В. доставка повідомлення від відправника до одержувача; 

Г. процес перетворення концепції комунікації у повідомлення за допомогою 

слів, інтонацій голосу, рисунків, жестів, виразів обличчя тощо.  

5. Зворотній зв’язок  – це:  

А. процес, в якому відправник і одержувач міняються місцями (одержувач 

повідомляє відправника про те, як він зрозумів зміст повідомлення); 

Б. переклад отриманого повідомлення у форму, зрозумілу для одержувача; 

В. доставка повідомлення від відправника до одержувача; 

Г. процес перетворення концепції комунікації у повідомлення за допомогою 

слів, інтонацій голосу, рисунків, жестів, виразів обличчя тощо.  
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6. Заключний етап комунікації – це зворотній зв’язок – процес, в якому 

відправник і одержувач міняються місцями (одержувач повідомляє 

відправника про те, як він зрозумів зміст повідомлення). При цьому 

одержувач: 

А. кодує інформацію про сприйняття повідомлення, обирає відповідний канал 

комунікації; передає це повідомлення відправнику; 

Б. декодує повідомлення; 

В. доставка повідомлення від відправника до одержувача; 

Г. порівнює інформацію відправника із власною концепцією комунікації і 

визначає ступінь їх взаєморозуміння.  

7. Заключний етап комунікації – це зворотній зв’язок – процес, в якому 

відправник і одержувач міняються місцями (одержувач повідомляє 

відправника про те, як він зрозумів зміст повідомлення). При цьому 

одержувач: 

А. кодує інформацію про сприйняття повідомлення, обирає відповідний канал 

комунікації; передає це повідомлення відправнику; 

Б. декодує повідомлення; 

В. доставка повідомлення від відправника до одержувача; 

Г. порівнює інформацію відправника із власною концепцією комунікації і 

визначає ступінь їх взаєморозуміння.  

8. Вирізняють такі методи міжособових комунікацій: 

А. усна комунікація; письмова комунікація; 

Б. усна комунікація; письмова комунікація; невербальна комунікація; 

В. електронний лист; повідомлення в соціальних мережах, використання дошки 

оголошень;  

Г. електронний лист; повідомлення в соціальних мережах, використання дошки 

оголошень; усна комунікація; письмова комунікація; невербальна комунікація.  

9. Переваги усної комунікації: 

А. швидкість обміну інформацією; 

Б. хороший зворотній зв’язок завдяки безпосередньому контакту (можливість 

поставити запитання, уточнити повідомлення, виявити згоду чи незгоду тощо); 

В. простота здійснення комунікації;  

Г. усі відповіді вірні. 

10. Переваги письмової комунікації: 

А. незмінність впродовж тривалого часу, може зберігатися; 

Б. матеріальність, помітність; 

В. спроможність піддаватись перевірці;  

Г. усі відповіді вірні. 

11. Обмін інформацією без використання слів (натомість застосовуються 

різні символи). Функціями невербальної комунікації є: доповнення й 
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заміна мови; відображення емоційного стану партнерів по 

комунікаційному процесу – це: 

А. невербальна комунікація; 

Б. формальні комунікації; 

В. письмова комунікація;  

Г. неформальні комунікації. 

12. Комунікації, які виникають спонтанно. Вони не санкціоновані 

менеджментом, підтримують формальні комунікації, заповнюють розриви 

у формальних комунікаціях– це: 

А. невербальна комунікація; 

Б. формальні комунікації; 

В. письмова комунікація;  

Г. неформальні комунікації. 

13. Комунікації, які наслідком ієрархії влади в організації, відповідають 

прямому ланцюгу команд і є частиною комунікацій, необхідних для 

виконання певної роботи в організації, мають назву: 

А. невербальна комунікація; 

Б. формальні комунікації; 

В. письмова комунікація;  

Г. неформальні комунікації. 

14. Нарада – це:  

А. форма управлінської діяльності, змістом якої є спільна робота певної 

кількості учасників управлінського процесу;  

Б. форма організації роботи постійно діючого органу (комітету, колегії, ради, 

комісії, групи); 

В. спільна присутність у певному місці людей, об'єднаних конкретною метою 

(збори працівників підприємства, підрозділу, членів товариства та ін.); 

Г. усі відповіді вірні. 

15. Засідання – це:  

А. форма управлінської діяльності, змістом якої є спільна робота певної 

кількості учасників управлінського процесу;  

Б. форма організації роботи постійно діючого органу (комітету, колегії, ради, 

комісії, групи); 

В. спільна присутність у певному місці людей, об'єднаних конкретною метою 

(збори працівників підприємства, підрозділу, членів товариства та ін.); 

Г. усі відповіді вірні. 

16. Обмін інформацією, її змістом між двома і більше особами 

(працівниками) прийнято називати:  

А. комунікаціями;  

Б. адаптацією; 
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В. інтеграцією; 

Г. ідентифікацією. 

17.  Комунікаційний процес передбачає наступну послідовність етапів: 

А. зародження ідеї, кодування, вибір каналу, передача, декодування, зворотній 

зв’язок; 

Б. зародження ідеї, кодування, вибір каналу, декодування, передача; 

В. зародження ідеї, кодування, передача, вибір каналу, декодування; 

Г. зародження ідеї, передача, зворотній зв’язок. 

18. Комунікаційні бар’єри в підприємстві можуть виникати внаслідок: 

А. семантичних бар’єрів; 

Б. інформаційного перевантаження; 

В. поганого зворотного зв’язку; 

Г. всі відповіді вірні. 

19. Комунікації, що здійснюються між менеджером і його робочою групою 

називають:  

А. міжособистісними;  

Б. неформальними; 

В. організаційними; 

Г. інтуїтивними. 

20. Комунікації, які створюються керівництвом організації для досягнення 

її цілей та забезпечення взаємодії між структурними ланками називають:  

А. міжособистісними;  

Б. неформальними; 

В. формальними; 

Г. інтуїтивними. 

21. За способом здійснення комунікації поділяють на:  

А. вербальні та невербальні;  

Б. формальні та неформальні; 

В. організаційні та міжособистісні;  

Г. вертикальні та горизонтальні. 

22. Комунікації, які здійснюються через розмови, усні заяви, повідомлення 

тощо називають:  

А. міжособистісними;  

Б. вербальними; 

В. формальними;  

Г. інтуїтивними. 

23. Якість і модуляція голосу, його діапазон, грамотність, темп та 

повільність мови – все це елементи :  

А. невербальної комунікації;  

Б. формальної комунікації; 
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В. міжособистісної комунікації; 

Г. горизонтальної комунікації. 

24. За способом передачі інформації комунікації розрізняють:  

А. вербальні та невербальні;  

Б. формальні та неформальні; 

В. організаційні та міжособистісні; 

Г. вертикальні та горизонтальні. 

25. Що слід розуміти під шумом у комунікаційному процесі? 

А. те, що деформує зміст повідомлення. 

Б. те, що вносить помилки в деякі види повідомлення.  

В. те, що вносить корективи в певні види повідомлення. 

Г. те, що заважає збирати необхідну інформацію. 

26. Комунікації між рівнями управління називають:  

А. горизонтальними;  

Б. вертикальними; 

В. боковими; 

Г. вербальними. 

27. Документовані або публічно оголошені відомості про ставлення 

окремих громадян і соціальних груп до суспільних подій і явищ, процесів, 

фактів тощо називають: 

А. соціологічною інформацією;  

Б.  правовою інформацією;  

В. статистичною інформацією;  

Г. інформацією про особу.  

28.  Передбачена законом матеріальна форма одержання зберігання, 

використання і поширення інформації шляхом фіксації на папері, 

магнітній, кіно–, відео–, фотоплівці або на іншому носієві називають:  

А. інформацією;  

Б. органіграмою; 

В. документом; 

Г. топограмою. 

29. Процес, пов'язаний зі складанням документів, їх обробкою, 

проходженням, зберіганням тощо називається:  

А. документологією;  

Б. діловодством; 

В. діалоговим процесом; 

Г. документообігом. 

30. Краще сприйняття інформації, яка відповідає потребам її отримувача, 

мотивації, досвіду та іншим особистим характеристикам називають:  

А. фільтрацією;  
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Б. інформаційним перевантаженням; 

В. вибірковим сприйняттям; 

Г. культурними відмінностями. 

 

Рекомендована література: 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 14, 17, 19, 20.  

 

 

 

ТЕМА 11. Управління групами і командами 

 

 

1. Типи груп і команд в організації 

2. Сучасні моделі управління формальними і неформальними групами 

3. Управління конфліктами в організації 

4. Активізація роботи груп і команд 

 

На практиці існують декілька різновидів груп: умовні, реальні, великі, 

малі, формальні, неформальні, цільові, референтні. Умовні групи створюються 

та об’єднуються за певними ознаками (стать, вік, професія, рівень освіти тощо), 

члени яких не мають прямих міжособистісних відносин, можуть нічого не знати 

один про одного і ніколи не зустрічатися один з одним. Реальні групи існують 

як спільноти в певному просторі і часі та характеризуються тим, що її члени 

пов’язані між собою об’єктивними відносинами і різняться за величиною, 

призначенням і суспільним значенням. Особливістю таких груп є те, що її члени 

певним чином усвідомлюють свою приналежність до цього утворення. Реальні 

групи можуть бути поділені на великі і малі. До великих груп належать 

короткочасно існуючі публіки, аудиторії та довгостроково існуючі, історично 

зумовлені, стійкі утворення, такі, як класи, етнічні групи, нації, професійні, 

вікові та інші соціальні групи. Під впливом великих груп формуються норми, 

цінності і спрямованість певних малих груп. Малі групи – це реально існуючі 

групи людей, які вступають у безпосередні міжособистісні контакти, мають 

спільну мету, усвідомлення своєї належності до цієї групи і загальні норми їх 

взаємодії. 

Цільові групи формує вищий менеджмент при виникненні серйозної 

проблеми, що потребує негайного вирішення, оскільки вона може призвести до 

негативних наслідків для всієї організації або окремої виробничої лінії. До 

групи входять висококваліфіковані фахівці, які відбираються для вивчення і 

вирішення конкретної проблеми. Як правило, їх тимчасово звільняють від 

основної роботи для виконання обов’язків членів цільової групи. 
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Після вирішення однієї конкретної проблеми фахівці повертаються на 

своє штатне робоче місце. Цільова група відповідає за оперативну реалізацію 

рішення, а також за вироблення плану остаточного вирішення проблеми. 

Цільові групи не вважаються ефективним засобом покращення роботи через 

короткостроковість своєї діяльності. Вони вирішують першочергові завдання, 

які вимагають постійної уваги вищого менеджменту і надійної взаємодії всіх 

підрозділів. Як правило, менеджерам подаються щоденні звіти про хід 

виконання робіт, і можливі альтернативні рішення відкрито обговорюються з 

вищим менеджментом до моменту їх остаточної оцінки. 

Референтною або еталонною групою є група, цінності якої її член поділяє 

і належність до якої намагається зберегти. Як правило, член цієї групи 

ототожнює себе з референтною групою як з еталоном. На норми, думки, 

цінності і оцінки цієї групи він орієнтується у своїй поведінці та самооцінці. 

Ключовим інструментом для ефективної господарської та управлінської 

діяльності організації в сучасному ринковому середовищі стають команди. 

Команда в організації — це невелика кількість працівників зі спеціальними 

навичками, знаннями та вміннями, які реалізують спільні цілі виконання, 

взаємодіють між собою та підзвітні один одному. Команди мають потенціал, 

щоб відразу накопичити ресурси, організувати діяльність, виконати поставлену 

роботу і самоліквідуватися. Команди відрізняються від груп тим, що їх члени 

орієнтовані на загальну мету, а використовуючи знання, вміння та навички своїх 

учасників, можуть створити якісно новий продукт. В організації команди є 

робочими групами, які створюються для вирішення певних завдань; вони 

отримують усі необхідні ресурси і повноваження для досягнення кінцевого 

результату, за який вони, відповідно, несуть певну відповідальність. 

Кожна команда встановлює власні цілі, які створюються для виконання 

завдань, що стоять перед нею для підтримки місії організації. Зусилля команди і 

командні цілі можуть бути розподілені на частини: 

– визначення робочого процесу або рішення, відповідного 

організаційного бачення, або їх вдосконалення; 

– розробка рекомендацій по виконанню цих процесів, рішень і шляхів 

вдосконалень; 

– виконання рекомендацій. 

Команда може бути створена для будь–яких цілей. У деяких випадках 

команди мають взаємозалежні цілі: одна команда виконує свою частину роботи 

тільки після того, як інша виконає свою частину. Виділяють чотири категорії 

команд залежно від поставлених цілей: дорадча (рада, «круглий стіл», групи, 

займаються залученням працівників у процес управління); виробнича 

(виробничі бригади, ремонтні бригади, групи обробки даних); проектна 



 

 

121 
 

(дослідна група, група планування, інженерна група, цільова група); група дій 

(спортивна команда, група для розваг, експедиція, команда на переговорах). 

Ефективна робота команди сприяє покращенню продуктивності праці в 

організації, поліпшує якісні характеристики кінцевого результату, сприяє 

розвитку інновацій та творчості, покращує мотивацію і самовіддачу 

працівників. 

Зарубіжні теоретики менеджменту розрізняють крос–функціональні і 

інтактні команди. Крос–функціональна команда формується з представників 

різних підрозділів організації і відображає їх інтереси. Для команд цього типу 

характерна наявність конкретного, одноразового завдання, що окреслює 

результат, проблему або можливість. Тривалість існування команди 

визначається завершеністю завдання. Для членів команди робота над завданням 

є вторинною стосовно їх основної роботи. 

Інтактна команда є структурним підрозділом або робочою групою, що 

займається проектуванням, розробкою технічних та економічних характеристик 

нового продукту, має керівника, який, не будучи членом команди, забезпечує 

порядок і координацію робіт, що дозволяє її членам фокусувати зусилля на 

поставлених завданнях. Інколи команда може мати керівника, який є членом 

команди, який також проводить організаційні заходи і координує взаємозв’язки 

команди з іншими групами. Досить розвинені, зрілі, самокеровані, інтактні 

команди можуть бути автономними та функціонувати як окремі організації. 

Дж. Катценбах і Д. Сміт виокремлюють такі команди відповідно до виду 

діяльності, яку виконує в організації група: 

– ті, що займаються підготовкою рекомендацій; 

– виробничі команди; 

– керуючі команди. 

Кожна з команд може знаходитися на одному з рівнів розвитку групової 

активності залежно від командних зусиль – ефективності взаємодії членів: 

робоча команда; псевдокоманда; потенційна команда; реальна команда; 

високоефективна команда. 

Робоча команда — це група, у якої немає потреби у підвищенні 

ефективності спільної праці чи немає можливості стати командою. Члени групи 

взаємодіють між собою насамперед для того, щоб обмінятися інформацією, 

досвідом роботи або для визначення перспективи і прийняття рішень, щоб 

допомогти кожному працювати в межах його функціональних обов’язків. 

Псевдокоманда – це група, у якої є потреба в підвищенні ефективності 

спільної праці, є можливість стати командою, але вона не зосередилась на 

колективному виконанні роботи і не намагається це робити. Члени команди не 

виявляють інтересу до визначення і формулювання загальних цілей діяльності 

організації, хоча при цьому група може називати себе командою. 



 

 

122 
 

Потенційна команда — це група, у якої є суттєва потреба в підвищенні 

ефективності спільної праці, і вона намагається це робити. Однак, як правило, 

такій команді не вистачає чіткого визначення цілей та процесу виконання 

роботи. 

Реальна команда – це невелике об’єднання людей з 

взаємодоповнювальними навичками, які віддані загальним цілям і діяльності та 

відчувають себе взаємно відповідальними. 

Високоефективна команда — це реальна команда, члени якої несуть 

повну відповідальність за виконання власної роботи, що сприяє ефективності 

організації загалом та успіху кожного члену зокрема. 

Існують також функціональні команди, команди з вирішення проблем, 

міжфункціональні та самокеровані команди. 

Функціональні команди існують у межах функціональних  

підрозділів організації, зокрема маркетингу, виробництва, фінансів, 

аудиту, кадрів, та об’єднують працівників, що працюють разом над поточними і 

взаємопов’язаними завданнями організації. 

Команди з вирішення проблем займаються специфічними питан¬нями для 

вирішення конкретних поточних та стратегічних проблем і часто уповноважені 

діяти у визначених межах. 

Міжфункціональні команди об’єднують фахівців різнобічних знань і 

навичок для вирішення спільних проблем і складаються з членів декількох 

функціональних підрозділів організації. Ці команди є найбільш ефективні в 

ситуаціях, що вимагають від організації швидкого присто¬сування до запитів 

ринкового середовища її функціонування. 

Самокеровані команди складаються з працівників, які відповідно до 

власних посадових обов’язків повинні щоденно взаємодіяти разом та 

кооперуватися з метою продукування кінцевого результату. 

Формальні групи – це групи, створені вищим менеджментом організації 

як її структурні підрозділи із формально призначеним керівником, структурою 

посад і позицій, а також із закріпленням чітких функцій і завдань. 

Неформальна група – це спонтанно створена група людей, які регулярно 

вступають у взаємодію для досягнення певної мети. 

Конфлікт – це ситуація, певний набір обставин, при якому виникає: 1) 

зіткнення протилежних сторін, сил чи поглядів; 2) відсутність згоди між двома 

чи більше суб'єктами; 3) внутрішній дискомфорт однієї особи. 

У конфліктній ситуації кожна зацікавлена сторона прагне відстоювати та 

досягати реалізації власних мети, цілей, думок, завдань, точки зору, при цьому 

наводить аргументи на свою користь, перешкоджає опонентові чинити так само, 

використовує всі прийнятні у даній ситуації заходи та форми впливу та 

намагається здолати опір іншої сторони. 



 

 

123 
 

Першоджерелом конфлікту або умовою його виникнення вважається 

конфліктна ситуація – тобто, ситуація, у якій одна із складових змінює свої 

кількісні чи якісні значення, що призводить до загострення стосунків між 

конфліктуючими сторонами. Конфліктна ситуація, що вимагає вирішення, 

передбачає існування кількох обов'язкових елементів:  учасників конфлікту (дві 

або більше сторони, що переслідують несхожі чи прямо протилежні цілі);  

об'єкт  конфлікту  (конкретне явище,  причина,  стан  справ,  навколо  якого 

розгортається суперечка); рушійну силу – інцидент (факт зіткнення 

протилежних сил). 

Усі конфліктні ситуації розподіляються за ознакою результатів на 

функціональні (позитивні) та дисфункціональні (небажані). 

Існують чотири основних типи конфліктів: внутрішньо–особисті–

сний; міжособистісний; між; особистістю і групою; міжгруповий. 

Міжособистісна конфліктність тобто несумісності характерів, 

інтересів, поглядів, коли зіткнення між людьми відбуваються через найменший 

привід або навіть без будь–якої причини. 

внутріиіньоособистісний конфлікт, – люди на самоті із собою 

сумніваються в правильності своїх позицій і стоять перед необхідністю вибору 

альтернативних рішень. 

Конфлікт між особистістю і групою. Неформальні групи 

встановлюють свої норми поведінки, спілкування. Кожен член такої групи 

повинен їх дотримуватися. Порушення прийнятих норм група розуміє як 

негативне явище, виникає конфлікт між особистістю і групою. Інший 

поширений конфлікт – конфлікт між групою і керівником. Найбільш тяжкі 

конфлікти протікають при авторитарному стилі керівництва. 

Міжгруповий конфлікт може виникнути між керівництвом і 

виконавцями, між працівниками різних підрозділів, між неформальними 

групами тощо. На жаль, частим прикладом міжгрупо–вого конфлікту служать 

розбіжності між вищим і нижчим рівнем управління, тобто лінійним і штатним 

персоналом.  

Причини конфліктів досить різні, з них виділяють основні. 

1.  Розподіл ресурсів. Навіть у найбільш великих і багатих організаціях 

ресурси завжди обмежені. Необхідність розподіляти їх неминуче призводить до 

конфліктів. Люди завжди хочуть отримувати не менше, а більше, і власні 

потреби завжди здаються більш обґрунтованими. 

2. Взаємозалежність завдань. Можливість конфліктів існує всюди, де 

одна людина або група залежить від іншої у виконанні завдання. Наприклад, 

керівник виробничого підрозділу може пояснити низьку продуктивність праці 

своїх підлеглих нездатністю ремонтної служби швидко й якісно ремонтувати 
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обладнання. Керівник ремонтної служби, в свою чергу, звинувачує відділ кадрів 

в тому, що не прийняті нові працівники, яких так потребують ремонтники. 

3. Відмінності в цілях. Можливість цих конфліктів в організаціях зростає 

в міру збільшення організації, коли вона розбивається на спеціалізовані 

підрозділи. Наприклад, відділ маркетингу може наполягати на виробництві 

більш різноманітної продукції, виходячи із попиту (потреб ринку); при цьому 

виробничі підрозділи зацікавлені у збільшенні обсягу випуску продукції при 

мінімальних витратах, що забезпечується випуском простої однорідної 

продукції. Окремі працівники також, як відомо, переслідують власні цілі, що не 

збігаються з цілями інших. 

4. Відмінності у способах досягнення цілей. У керівників і безпосередніх 

виконавців можуть бути різні погляди на шляхи та способи досягнення 

загальних цілей, тобто при відсутності суперечливих інтересів. Навіть, якщо всі 

хочуть підвищити продуктивність праці, зробити працю більш цікавою, але про 

шляхи, як цього досягти, люди можуть мати різні уявлення. Проблему можна 

вирішити по–різному, і кожний вважає, що його рішення найкраще. 

5. Незадовільні комунікації. Конфлікти в організаціях дуже часто 

пов'язані із незадовільними комунікаціями. Неповна, неточна передача 

інформації або відсутність потрібної інформації взагалі є не тільки причиною, 

але й дисфункціональним наслідком конфлікту. Погана комунікація 

перешкоджає управлінню конфліктами. 

6. Відмінності в психологічних особливостях. Кожна нормальна людина 

володіє певним темпераментом, характером, потребами, установками, звичками 

тощо. Кожна людина своєрідна й унікальна. Інколи психологічні відмінності 

учасників спільної діяльності такі великі, що заважають її здійсненню, 

підвищують імовірність виникнення конфліктів різних типів і видів. У цьому 

випадку можна говорити про психологічну несумісність. Ось чому в теперішній 

час менеджери дедалі більше уваги приділяють підбору і формуванню 

«злагоджених команд». 

Моделі розв'язування конфліктів 

Управління конфліктами містить різні способи розв'язування конфліктних 

ситуацій. Учасники конфліктної ситуації опиняються перед необхідністю 

вибору однієї з трьох принципових можливостей своїх дій за обставин, що 

склалися. Відомий російський конфліктолог Н. В. Гришина описує їх таким 

чином: 

–    шлях «боротьби» спрямований на те, щоб усіма доступними засобами 

добитися бажаного; 

–       обхід конфлікту; 

– ведення переговорів з метою знайти прийнятне рішення виниклої 

проблеми. 
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Всі вони, по суті, лежать в основі стилів розв'язування онфліктів. Кожна з 

цих можливостей передбачає відповідні стратегії поведінки учасників 

конфлікту. 

Обравши шлях «боротьби», ви, звичайно, маєте добрі шанси задовольнити 

саме власні інтереси в результаті конфлікту. Але якщо прислів'я «мета 

оправдовує всі засоби» стало вашим життєвим девізом, то навряд чи у вас 

складуться нормальні, добрі стосунки з оточуючими. А чи не втратите ви після 

цього більше? Часто цей обраний шлях стає сходинкою до наступних 

конфліктів. І де впевненість, що людина, з якою ви будете конфліктувати, не 

буде користуватися саме цим методом? Тому шлях «боротьби» потрібно 

застосовувати дуже обережно і в крайніх випадках. 

Взагалі іноді найбільш дієвим і ефективним рішенням є обхід. Обхід 

потрібен, тільки коли прийнятне для обох сторін розв'язання конфлікту 

неможливе. Наприклад, із всіх стилів супротивник обрав для себе стиль 

конкуренції, забувши про ваші інтереси. Ви у відповідь теж не зважаєте на 

інтереси суперника. Результат такої поведінки обох партнерів прийнято 

описувати формулою «поразка» – «поразка». Бо так чи інакше менше всього 

увага приділяється самій проблемі. 

Як правило, щоб здійснити обхід, потрібна участь третьої сторони 

Здійснити його можна такими способами: 

«Ізоляція». Один або декілька учасників ізолюються, тим самим 

позбавляються будь–якої потреби контактувати. Наприклад, це переведення 

працівника в іншу філію підприємства. 

«Обмеження можливості». Один або декілька учасників конфлікту 

позбавляються влади, потрібної для реалізації своїх інтересів. 

"Введення штрафних санкцій». Сторони змушені припинити конфлікт у 

результаті прийняття реальних або можливих адміністративних заходів, 

наприклад, позбавлення 20% зарплати у випадку продовження сварок,  

Зміна напрямку енергії». Сторонам, що конфліктують, пропонується 

спільно здійснити новий проект, який ніяк не пов'язаний з тим ,що викликав 

розбіжності 

Витискання В цьому випадку конфлікт просто ігнорується, в надіі, що 

ситуація вирішиться сама собою 

«Співіснування». Відмова учасників розв'язати конфлікт пр0, диктована 

розумінням пріоритету загальних цілей або просто то. лерантною позицією. 

Начальники відділів можуть в окремих питаннях мати розбіжності, але 

вважають за краще не псувати стосунків, які потрібні їм для вирішення інших, 

більш важливих проблем. Якщо ваші співробітники настільки мудрі, що здатні 

сам скористатися останнім методом – вам можна тільки позаздрити 
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Фактичне розв'язання конфліктів – це повне або часткове задоволення 

інтересів обох сторін. Варіантів розв'язування існує д0. сить багато. 

«Придушення». Сторони, що конфліктують, в основному за участю 

третьої, яка і застосовує певні заходи впливу, досягають перемоги однієї із 

сторін з придушенням інтересів іншої. Метод досить негуманний. Якщо ж ви 

вирішили скористатися ним, вам потрібно буде взяти в руки «жорстокі 

інструменти»: підрив репутації, дискредитацію, пониження в посаді, звільнення 

тощо. Це також іноді потрібно, але... 

«Вирок». У цьому випадку рішення досягається голосуванням, 

арбітражним висновком ( для оцінки ситуації залучається третя, незацікавлена 

сторона ) або просто жеребкуванням. 

Ключ до отримання взаємовигідного вирішення проблеми полягає в тому, 

щоб задовольнити найважливіше для людини бажання, а натомість досягти 

поступок в інших, не дуже важливих для неї питаннях. Тому доцільно у 

вирішенні конфліктів використовувати переговори з метою знайти прийнятне 

рішення виниклої проблеми. Така модель розв'язування конфліктів має певну 

схему:  

Крок 1. Контролювання емоцій 

Крок 2. Встановлення основних правил переговорів 

Крок 3. З'ясування позицій 

Крок 4. Визначення прихованих потреб та інтересів Тепер ви  

Крок 5  Висування альтернативних варіантів  

Крок 6. Згода за найкращими взаємовигідними варіантами 

Для того, щоб діловий конфлікт не перетворився на між особистісний 

треба: 

1.  Слідування етиці субординації. Особи з більш високим статусом не 

підкреслюють своєї переваги, намагаються вислуховувати думку іншої сторони, 

визнають її право на власну точку зору Особи з менш високим статусом повинні 

усвідомлювати не тільки право на власну думку, але й бути відповідальними за 

її аргументацію. 

2.  Потрібно взаємно прагнути слухати, правильно інтерпретувати 

отриману інформацію; забути про особисті упередження проти співрозмовника; 

аналізувати його думки, а не особистість. 

3.  У ході дискусії потрібно турбуватися не тільки про логічну 

обґрунтованість думок, але й про поважне ставлення до протилежної точки 

зору. 

4.  Співрозмовник має право знехтувати думкою, висловленою іншою 

стороною, і в коректній формі запропонувати свою точку зору. 
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5.  Критика повинна бути діловою, тобто спрямованою не проти 

особистості людини, яку критикують, а на те, щоб допомогти справі. Той, хто її 

висловлює, повинен чітко давати собі звіт про свої мотиви. 

6.  Той, кого критикують, повинен прийняти до уваги не форму, а смисл 

ділової критики. 

Дотримання цих умов допоможе вирішити два основних завдання: 

1.  Реалізувати позитивну роль конфлікту. 

2.  Попередити, звести до мінімуму негативну роль конфлікту. У наш час, 

коли можливості особистості розширюються і 

відповідно збільшуються вимоги до неї, навички ефективної комунікації 

(володіння словом, мистецтво ведення бесіди, навички ведення переговорів, у 

тому числі і з вирішення спірних проблем) вважаються природними та 

обов'язковими для будь–якої вихованої та освіченої людини, а для багатьох й 

професійно  потрібними. 

Основними причинами пасивності груп та команд є: 

1. Працівники вважають нововведення довгостроковою інвестицією, 

однак вони завантажені поточною діяльністю, що об’єктивно не дозволяє їм 

займатися їх реалізацією. У цьому напрямку працівники організації можуть 

вважати, що нововведення є цікавими і корисними для організації, однак у них 

немає на це часу. 

2. Працівники не отримали належної організаційної підтримки, 

інструментів чи системи навчання щодо реалізації нового процесу чи 

діяльності. 

3. Працівники можуть вважати пропоновані нововведення т. зв. 

факультативними завданнями, оскільки за їх невиконання не передбачаються 

адміністративні стягнення. 

4. Нова діяльність йде врозріз із основними положеннями наявної 

організаційної культури організації. 

5. Якщо зміни торкаються міжособистісних відносин у колективі, 

працівники можуть не знати раціональних методів їх вирішення, оскільки 

володіють лише професійними знаннями. 

6. Працівники не бачать прозорої необхідності у змінах, оскільки не 

існує тиску з боку 5–ти конкурентних сил за Портером. 

7. Працівники розглядають нову діяльність як запасний варіант 

виконання своїх функціональних обов’язків та планують використати його 

лише при певних умовах. 

8. Працівники розуміють необхідність активізації власної роботи, 

однак не мають достатньо навиків та вмінь щодо її реалізації. 
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Ключові слова: Умовні групи. Реальні групи. Цільові групи. Високоефективна 

команда. Моделі управління формальними і неформальними групами. 

Конфлікти. Причини конфліктів. Наслідки конфліктів. Моделі розвязування 

конфліктів. Наслідки конфліктів. Стилі та методи розвязування конфліктів. 

 

 

Питання для самоконтролю: 

1. Розкрийте зміст та призначення груп в організації. 

2. Сформуйте перелік основних різновидів груп в організації та окресліть їх 

спільні та відмінні риси. 

3. Що є характерною ознакою команди в організації? 

4. Охарактеризуйте команду в організації з позиції її цілеутворення. 

5. У чому полягає відмінність між крос–функціональними та інтактними 

командами? 

6. Сформуйте перелік та охарактеризуйте зміст діяльності команд залежно 

від рівня розвитку групової активності. 

7. Охарактеризуйте доцільні дії менеджера при керівництві формальними 

групами. 

8. Які фактори є спільними для ефективної роботи формальних та 

неформальних груп в організації? 

9. Опишіть специфіку управління неформальними групами. 

10. Змоделюйте взаємозв’язок предмета, об’єкта та суб’єкта конфлікту на 

прикладі конкретної управлінської ситуації. 

11. Охарактеризуйте основні типи конфліктів за причинами їх виникнення. 

12. Опишіть загальний алгоритм протікання конфліктної ситуації. 

13. Сформуйте перелік та опишіть управлінський вплив основних засобів 

вирішення конфлікту. 

14. Вкажіть, що є основними причинами пасивності груп і команд? 

 

 

 

ТЕСТИ 

ТЕМА 11.Управління групами і командами 

 

1. Конкретне явище,  причина,  стан  справ,  навколо  якого розгортається 

суперечка, це: 

А. причина конфлікту; 

Б. рушійна сила конфлікту; 

В. об'єкт  конфлікту; 
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Г. суб’єкт конфлікту. 

2. Дві або більше сторони, що переслідують несхожі чи прямо протилежні 

цілі: 

А. причина конфлікту; 

Б. рушійна сила конфлікту; 

В. об'єкт  конфлікту; 

Г. учасники конфлікту. 

3. Конфлікти, які сприяють прийняттю обґрунтованих рішень і розвитку 

взаємовідносин називають:  

А. дисфункціональними; 

Б. функціональними; 

В. позитивними; 

Г. негативними. 

4. Конфлікт, який може виникнути між керівництвом і виконавцями, між 

працівниками різних підрозділів, між неформальними групами тощо, має 

назву: 

А. реалістичними (предметними) або нереалістичними (безпредметними). 

Б. конфлікт між особистістю і групою; 

В. міжгруповий конфлікт; 

Г. внутрішньоособистісний. 

5. Причини конфліктів: 

А. розподіл ресурсів; 

Б. взаємозалежність завдань; 

В. відмінності в цілях; 

Г. усі відповіді вірні. 

6. Як правило, щоб здійснити обхід, потрібна участь третьої сторони 

здійснити його можна за допомогою методу «Ізоляція», при цьому: 

А. один або декілька учасників конфлікту позбавляються влади, потрібної для 

реалізації своїх інтересів; 

Б. один або декілька учасників ізолюються, тим самим позбавляються будь–якої 

потреби контактувати. Наприклад, це переведення працівника в іншу філію 

підприємства; 

В. сторони змушені припинити конфлікт у результаті прийняття реальних або 

можливих адміністративних заходів, наприклад, позбавлення 20% зарплати у 

випадку продовження сварок; 

Г. сторонам, що конфліктують, пропонується спільно здійснити новий проект, 

який ніяк не пов'язаний з тим ,що викликав розбіжності. 

7. Як правило, щоб здійснити обхід, потрібна участь третьої сторони 

здійснити його можна за допомогою методу «Обмеження можливості», при 

цьому: 
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А. один або декілька учасників конфлікту позбавляються влади, потрібної для 

реалізації своїх інтересів; 

Б. один або декілька учасників ізолюються, тим самим позбавляються будь–якої 

потреби контактувати. Наприклад, це переведення працівника в іншу філію 

підприємства; 

В. сторони змушені припинити конфлікт у результаті прийняття реальних або 

можливих адміністративних заходів, наприклад, позбавлення 20% зарплати у 

випадку продовження сварок; 

Г. сторонам, що конфліктують, пропонується спільно здійснити новий проект, 

який ніяк не пов'язаний з тим ,що викликав розбіжності. 

8. Як правило, щоб здійснити обхід, потрібна участь третьої сторони 

здійснити його можна за допомогою методу «Введення штрафних санкцій», 

при цьому: 

А. один або декілька учасників конфлікту позбавляються влади, потрібної для 

реалізації своїх інтересів; 

Б. один або декілька учасників ізолюються, тим самим позбавляються будь–якої 

потреби контактувати. Наприклад, це переведення працівника в іншу філію 

підприємства; 

В. сторони змушені припинити конфлікт у результаті прийняття реальних або 

можливих адміністративних заходів, наприклад, позбавлення 20% зарплати у 

випадку продовження сварок; 

Г. сторонам, що конфліктують, пропонується спільно здійснити новий проект, 

який ніяк не пов'язаний з тим ,що викликав розбіжності. 

9. Як правило, щоб здійснити обхід, потрібна участь третьої сторони 

здійснити його можна за допомогою методу «Зміна напрямку енергії», при 

цьому: 

А. один або декілька учасників конфлікту позбавляються влади, потрібної для 

реалізації своїх інтересів; 

Б. один або декілька учасників ізолюються, тим самим позбавляються будь–якої 

потреби контактувати. Наприклад, це переведення працівника в іншу філію 

підприємства; 

В. сторонам, що конфліктують, пропонується спільно здійснити новий проект, 

який ніяк не пов'язаний з тим ,що викликав розбіжності; 

Г. сторонам, що конфліктують, пропонується спільно здійснити новий проект, 

який ніяк не пов'язаний з тим ,що викликав розбіжності 

10. Як правило, щоб здійснити обхід, потрібна участь третьої сторони 

здійснити його можна за допомогою методу «Витискання», при цьому: 

А. один або декілька учасників конфлікту позбавляються влади, потрібної для 

реалізації своїх інтересів; 
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Б. один або декілька учасників ізолюються, тим самим позбавляються будь–якої 

потреби контактувати. Наприклад, це переведення працівника в іншу філію 

підприємства; 

В. сторонам, що конфліктують, пропонується спільно здійснити новий проект, 

який ніяк не пов'язаний з тим ,що викликав розбіжності; 

Г. в цьому випадку конфлікт просто ігнорується, в надіі, що ситуація 

вирішиться сама собою. 

11. Як правило, щоб здійснити обхід, потрібна участь третьої сторони 

здійснити його можна за допомогою методу «Співіснування», при цьому: 

А. відмова учасників розв'язати конфлікт про диктована розумінням пріоритету 

загальних цілей або просто толерантною позицією. Начальники відділів можуть 

в окремих питаннях мати розбіжності, але вважають за краще не псувати 

стосунків, які потрібні їм для вирішення інших, більш важливих проблем; 

Б. один або декілька учасників ізолюються, тим самим позбавляються будь–якої 

потреби контактувати. Наприклад, це переведення працівника в іншу філію 

підприємства; 

В. сторонам, що конфліктують, пропонується спільно здійснити новий проект, 

який ніяк не пов'язаний з тим ,що викликав розбіжності; 

Г. в цьому випадку конфлікт просто ігнорується, в надіі, що ситуація 

вирішиться сама собою. 

12. Як правило, щоб здійснити обхід, потрібна участь третьої сторони 

здійснити його можна за допомогою методу «Придушення», при цьому: 

А. відмова учасників розв'язати конфлікт про диктована розумінням пріоритету 

загальних цілей або просто толерантною позицією. Начальники відділів можуть 

в окремих питаннях мати розбіжності, але вважають за краще не псувати 

стосунків, які потрібні їм для вирішення інших, більш важливих проблем; 

Б. сторони, що конфліктують, в основному за участю третьої, яка і застосовує 

певні заходи впливу, досягають перемоги однієї із сторін з придушенням 

інтересів іншої. Метод досить негуманний. Якщо ж ви вирішили скористатися 

ним, вам потрібно буде взяти в руки «жорстокі інструменти»: підрив репутації, 

дискредитацію, пониження в посаді, звільнення тощо; 

В. сторонам, що конфліктують, пропонується спільно здійснити новий проект, 

який ніяк не пов'язаний з тим ,що викликав розбіжності; 

Г. в цьому випадку конфлікт просто ігнорується, в надіі, що ситуація 

вирішиться сама собою. 

13. Як правило, щоб здійснити обхід, потрібна участь третьої сторони 

здійснити його можна за допомогою методу «Вирок», при цьому: 

А. відмова учасників розв'язати конфлікт про диктована розумінням пріоритету 

загальних цілей або просто толерантною позицією. Начальники відділів можуть 
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в окремих питаннях мати розбіжності, але вважають за краще не псувати 

стосунків, які потрібні їм для вирішення інших, більш важливих проблем; 

Б. сторони, що конфліктують, в основному за участю третьої, яка і застосовує 

певні заходи впливу, досягають перемоги однієї із сторін з придушенням 

інтересів іншої. Метод досить негуманний. Якщо ж ви вирішили скористатися 

ним, вам потрібно буде взяти в руки «жорстокі інструменти»: підрив репутації, 

дискредитацію, пониження в посаді, звільнення тощо; 

В. сторонам, що конфліктують, пропонується спільно здійснити новий проект, 

який ніяк не пов'язаний з тим ,що викликав розбіжності; 

Г. в цьому випадку рішення досягається голосуванням, арбітражним висновком 

(для оцінки ситуації залучається третя, незацікавлена сторона) або просто 

жеребкуванням. 

14. Ситуація, коли люди на самоті із собою сумніваються в правильності 

своїх позицій і стоять перед необхідністю вибору альтернативних рішень 

спричиняє: 

А. міжгруповий конфлікт; 

Б. конфлікт між особистістю і групою; 

В. внутрішньоособистісний конфлікт; 

Г. міжособистісна конфліктність. 

15. Несумісність характерів, інтересів, поглядів, коли зіткнення між 

людьми відбуваються через найменший привід або навіть без будь–якої 

причини, викликає: 

А. міжгруповий конфлікт; 

Б. конфлікт між особистістю і групою; 

В. внутрішньоособистісний конфлікт; 

Г. міжособистісна конфліктність. 

 

Рекомендована література: 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 14, 17, 19, 20.  

 

ТЕМА 12. Влада і лідерство в менеджменті 

1. Влада і відповідальність 

2. Типи влади 

3. Типи лідерства в менеджменті 

 

Керівниицтво можна визначити «як процес використання влади задля 

досягнення впливу на людей» 

Влада (англ. Authority) – це можливість менеджера (або групи менеджерів) 

розпоряджатися ресурсами, впливати на дії і поведінку людей, за допомогою 

певних засобів – волі, авторитету, права, насильства (батьківського, державного, 
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економічного і ін.). Можна вести мову про пряму владу, що спрямовується на 

те, щоб вирішувати (підвищення, заохочення і т. п.) і зворотну владу, яка 

направлена на те, щоб стримувати (влада заборони). 

Інше визначення розглядає адміністративне керівництво як "процес 

управління та впливу на спільну діяльність членів групи"1. Як бачимо, тут вже 

запроваджуються елементи керівництва: 

1) керівництво передбачає наявність підлеглих; 

2) існує певний розподіл влади, впливу чи управління керівника підлеглими; 

3) керівники вказують, що і як слід робити. 

Проте це визначення стосується лише адміністративного керівництва. Тому 

постає питання: менеджери і керівники — це люди, що виконують аналогічні дії 

або однакові функції чи між ними існує певна розбіжність? Згідно з поглядами 

Мургеда й Ґріффіна "...управління спирається на формальну можливість влади 

впливати на людей, тим часом як керівництво є використанням непримусового 

впливу з тим, щоб координувати й узгоджувати діяльність членів групи для 

досягнення мети". 

У стосунках між керівником та підлеглими в процесі використання влади 

існує пряма пропорційна залежність (так званий баланс влади): влада керівника 

над підлеглими тим більша, ніж вища залежність підлеглих від керівника, і 

навпаки. Ця залежність може набувати різних форм прояву – прямо чи 

опосередковано підлеглі залежать від управлінських рішень керівника (у 

питаннях ресурсного забезпечення, розподілу та отримання винагород, послуг, 

інформації тощо). В свою чергу, підлеглі активно впливають на керівника, адже 

це вони реалізують на практиці всі його рішення, вказівки, накази та 

розпорядження, і саме виконання дорученої роботи залежить від них. 

Щоб керувати, необхідно мати для цього досить підстав, тобто володіти 

інструментами впливу, а щоб впливати – слід мати основу влади (аби змусити 

підлеглих підкорятись розпорядженням). Здоровий глузд підказує, що для 

реалізації влади необхідно дещо мати під своїм контролем. Це "дещо" повинно 

бути суттєвим для виконавця і на його основі створюється залежність від 

керівника. Залежність — це ситуація, при якій виконавець змушений діяти саме 

так, як того бажає керівник. 

Донедавна переважала думка, що між поняттями "керівництво", 

"лідерство" та "влада" немає суттєвої відмінності, оскільки особа, яка 

наділена повноваженнями здійснювати керуючі функції, автоматично 

вважається лідером колективу і має владу над підлеглими. Однак на практиці ці 

три складові управлінського впливу не обов'язково зосереджені в одних руках. 

Якщо керівництво полягає у праві особи давати офіційні доручення і 
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розпорядження підлеглим і вимагати їх виконання, то реальна влада залежить 

від особистих якостей і ситуації, у якій перебуває керівник. 

Розрізняють формальний, особистий і повний авторитет. 

Формальний авторитет керівника випливає з його прав як посадової 

особи розпоряджатися підлеглими, спрямовувати, мотивувати і контролювати їх 

працю та поведінку. 

Особистий авторитет керівника ґрунтується на його особистих якостях 

як людини (наприклад, толерантність, товариськість, компетентність, рішучість, 

ініціативність, здоровий глузд, логічність дій та ін.). 

Повний авторитет керівника, або авторитет лідера, виявляється при 

поєднанні формального та особистого авторитету особи, яка обіймає керівну 

посаду. 

Розподіл влади відбувається між членами групи за рішенням її керівника 

(лідера). Цей процес має назву делегування або децентралізації.  

Існує сім основних форм влади : 

1. Влада, що заснована на примусі, штрафних санкціях та загрозі покарань. 

2. Влада, що засова на винагородах. 

3. Експертна влада. 

4. Еталонна влада (харизматичний вплив). 

5. Законна або традиційна влада. 

6. Влада, заснована на участі. 

7. Інформаційна влада. 

Існує багато засобів впливу на інших людей. Внаслідок цього закономірно 

виникає запитання: які засоби впливу є найбільш ефективними у процесі 

спрямування людей на досягнення цілей організації? У дослідженнях із цього 

питання можна вирізнити три підходи: 

1) підхід із позиції особистих якостей керівника; 

2) поведінковий підхід; 

3) ситуаційний підхід. 

Підхід із позицій особистих якостей керівника. В основу теорії 

особистості покладено ідею, що кращі з керівників мають певну сукупність 

загальних для них особистих якостей. Отже, основними завданнями підходу з 

позиції особистих якостей є: 

1) визначення сукупності особистих якостей, які забезпечують успіх в 

управлінні; 

2) визначення способів виховання таких особистих якостей. 

В межах підходу з позицій особистих якостей були проведені численні 

дослідження різних якостей, що демонстрували успішні керівники: рівень 

інтелекту; рівень спеціальних знань; здоровий глузд; відповідальність; 
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ініціативність; упевненість у собі тощо. Проте результати досліджень 

засвідчили, що: 

1) не існує певної сукупності особистих якостей, які притаманні 

усім успішним керівникам; 

2) один і той самий керівник демонстрував у різних ситуаціях 

різні (протилежні) особисті якості. 

На підставі цього дійшли висновку, що людина не стає успішним 

керівником лише завдяки тому, що має певну сукупність особистих 

якостей. 

Керівництво грунтується переважно на формальних аспектах діяльності, 

тоді як лідерство – на неформальних. Тому воно спроможне деякою мірою 

компенсувати формальне управління колективом, доповнюючи недостатній 

розвиток його окремих елементів. 

Лідерство (англ. Leadership) – це процес діяльності людини, яка веде групу 

до наміченої мети, сприяє формуванню групових цілей, виражаючи потреби і 

прагнення людей в організації. 

Лідерство стало об'єктом дослідження багатьох вчених, і нині 

сформульовано три основних теоретичних підходи до розуміння лідерства. 

1. Харизматична дія (від "харизма" – благодать) ствердїжує, що лідером 

може стати лише людина, що має певний набір особистих якостей, здатність 

спонукати інших до високопродуктивної праці. Починаючи з теорії "великої 

людини" (зародилась ще в древніх греків і римлян), яка стверджує, що лідерами 

народжуються, а не стають, робились спроби визначити фізичні, розумові та 

індивідуальні риси різних лідерів. 

2. Ситуаційна теорія визначає, що люди стають лідерами не стільки в силу 

своєї особистості, скільки завдяки різним ситуаційним факторам і відповідності 

взаємозв'язку між лідером і ситуацією. На думку американського вченого 

Фідлера, існують три критичні ситуації, які впливають на найбільш ефективне 

лідерство: 1) вплив посади – лідер, що має більше посадових повноважень, 

може значно легше вести за собою, ніж той, хто не володіє такими 

повноваженнями; 2) структура задач, або чіткість, з якою поставлені задачі 

можуть бути описані у порівнянні із ситуаціями; 3) взаємовідносини між 

лідером і членами групи, в тому числі — наскільки колектив довіряє лідеру і 

готовий іти слідом за ним. 

3. Синтетична теорія розглядає лідерство як процес організації 

міжособових відносин у групі, а лідера – як суб'єкта управління цим процесом. 

Основний зміст цього підходу у тому, що сам феномен лідерства розглядається 

як сумісна групова діяльність. 

Нині лідерство як складний соціально–психологічний процес групового 

розвитку диференціюється за різними ознаками. 
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1. За змістом діяльності: лідер натхненник, що пропонує програму 

поведінки; лідер виконавець, що забезпечує виконання вже прийнятої програми; 

лідер, який одночасно є і натхненником, і організатором. 

2. За характером діяльності: універсальний, що постійно проявляє свої 

якості лідера; ситуаційний — якості лідера проявляються лише в певних, 

специфічних ситуаціях. 

3. За стилем лідерства: авторитарний, демократичний, ліберальний. 

 

Ключові слова: Влада. Відповідальність. Форми влади. Лідерство. Якості 

керівника. Формальний авторитет. Повний авторитет. 

 

Питання для самоконтролю: 

1. Як ви розумієте керівництво? 

2. Суть лідерства. 

3. Основні якості лідера та менеджера. 

4. Шість елементів ефективного керівництва. 

5. Необхідність влади в управлінні. 

6. Поясніть, що означає влада підлеглих. 

7.  Поясніть, які сили діють на менеджера, на підлеглих і на ситуацію? 

8.  Поняття       відповідальності. Зв'язок  влади   та відповідальності. 

9. Форми влади та впливу. 

10. Характеристика лідера та його чотири моделі. 

 

 

Ситуаційне завдання 

І. Застосування менеджером демократичних методів керівництва має 

багато переваг з погляду керівництва виробництвом. Однак ці методи можуть 

мати приховані недоліки. В якому із нижченаведених прикладів можна 

побачити ці недоліки?  

А. Завдяки тому, що керівники уважно прислуховуються до думки 

підлеглих і враховують її у своїй діяльності, між ними встановлюються довірчі 

стосунки. Однак при цьому в підлеглих розвивається сильне почуття залежності 

і не виховується самостійність.  

Б. Якщо керівник вислуховуватиме думку кожного підлеглого, він 

витрачатиме багато часу на переконання та урегулювання різних питань. Це 

може призвести до того, що в екстремальній ситуації керівник буде не в змозі 

вжити необхідних заходів.  

В. Якщо керівник занадто часто прислухатиметься до думки підлеглих, то 

останнім це врешті–решт набридне і вони стануть уникати перших, радитися зі 
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старшими за віком колегами, спілкування з якими “зручніше” за спілкування з 

керівництвом.  

ІІ.  На підприємство, де ви є керівником, заплановано завезти нове 

устаткування. Ви зібрали відповідальних осіб і обговорюєте з ними питання 

вибору фірми–постачальника устаткування. Думки розійшлися, право приймати 

остаточне рішення належить вам.  

Яку з наведених нижче позицій ви, як керівник, займете?  

А. Оскільки практичну роботу з використання верстатів фактично 

виконують рядові працівники, то варто продовжити обговорення цього питання 

з ними і вести справу до того, щоб в їхньому середовищі склалася остаточна 

думка.  

Б. Необхідно уважно вислухати думку обох сторін і після цього самому 

прийняти остаточне рішення, а потім роз’яснити всім, з яких причин воно було 

прийняте. В разі потреби переконати тих, хто не згоден. 

В. Глибоко розібратися в перевагах і недоліках обох думок, потім докласти 

про це вищому керівництву і звернутися з проханням прийняти рішення. 

 

ТЕСТИ 

ТЕМА 12. Влада і лідерство в менеджменті 

1. Можливість менеджера (або групи менеджерів) розпоряджатися 

ресурсами, впливати на дії і поведінку людей, за допомогою певних засобів 

– волі, авторитету, права, насильства (батьківського, державного, 

економічного і ін.) – це: 

А. влада; 

Б. лідерство; 

В. стиль управління; 

Г. технологія управління. 

2. Формальний авторитет керівника –  

А. ґрунтується на його особистих якостях як людини (наприклад, толерантність, 

товариськість, компетентність, рішучість, ініціативність, здоровий глузд, 

логічність дій та ін.); 

Б. випливає з його прав як посадової особи розпоряджатися підлеглими, 

спрямовувати, мотивувати і контролювати їх працю та поведінку; 

В. виявляється при поєднанні формального та особистого авторитету особи, яка 

обіймає керівну посаду; 

Г. ґрунтується на його моральних якостях. 

3. Можливість чинити вплив на поведінку підлеглих керівнику людей – це: 

А. ознака менеджменту; 

Б. ознака контролю; 
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В. ознака влади; 

Г. ознака функції організація. 

4. Який стиль керівництва найбільш прийнятний за будь–яких змін в 

організації: 

А. авторитарний; 

Б. ліберальний; 

В. демократичний; 

Г. адаптивний. 

5. Стиль керівництва – це: 

А. сукупність засобів впливу керівника на підлеглих, яка обумовлена специфікою 

завдань організації, взаємовідносинами керівника з підлеглими, обсягом його  

повноважень, особовими якостями всіх членів колективу. 

Б. це манера поведінки керівника з підлеглими; 

В. це манера поведінки спеціалістів апарату управління; 

Г. це манера поведінки керівника в процесі виконання своїх функцій. 

6. Підґрунтям законної влади є: 

А. переконання підлеглого у праві менеджера давати розпорядження, які він 

зобов'язаний виконувати; 

Б. право менеджера організовувати виконання певних завдань; 

В. право менеджера давати певні вказівки підлеглим щодо виконань окремих 

видів робіт; 

Г. право менеджера давати вказівки. 

7. Лідерство в управлінні – це: 

А. здатність впливати на окремих людей; 

Б.  здатність впливати на менеджерів підрозділів і на окремих працівників; 

В. здатність впливати на колектив і досягати певних цілей; 

Г. здатність впливати на окремі групи людей. 

8. Тип влади, який формується на засадах харизми та на особистих якостях та 

здібностях лідера – це: 

А. примусу; 

Б. експертна; 

В. еталонна; 

Г.  законна. 

9. Традиційно виділяють два види груп в організації: 

А. формальні і неформальні; 

Б. цільові групи і групи вдосконалення процесів; 

В. гуртки якості і групи вдосконалення діяльності підрозділів; 

Г. групи за інтересами. 

10. Формальні групи утворюються в організації в результаті: 

А. вертикального та горизонтального поділу праці; 
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Б. аналізу зовнішнього середовища; 

В. спільного проведення людьми вільного часу; 

Г. спільного здійснення певних видів діяльності. 

11. До формальних груп організації відносять: 

А. неформальних лідерів; 

Б. клуб шанувальників шахів; 

В. директора банку; 

Г. начальника цеху та його заступників. 

12. Неформальні групи утворюються в організації: 

А. у результаті горизонтального поділу праці; 

Б. у результаті вертикального поділу праці; 

В. спонтанно; 

Г. за бажанням керівництва організації. 

13. Різновид групи, якій організація делегує виконання конкретного 

завдання  це: 

А. цільова виробнича група; 

Б. неформальна група; 

В. командна група; 

Г. група за інтересами. 

14.  Характерними рисами ліберального стилю керівництва: 

А. накази, розпорядження, зберігання дистанції під час спілкування з 

підлеглими; 

Б. постійне підвищення кваліфікації та врахування критики на свою адресу; 

В. керівник віддає ініціативу підлеглим; 

Г. рівна манера поведінки, постійний самоконтроль. 

15. Характерними рисами авторитарного стилю керівництва є: 

А. пластичність поведінки керівника; 

Б. орієнтування в діяльності лише на перевірені раніше методи та форми 

роботи; 

В. свідоме обмеження контактів з підлеглими, небажання прислухатись до їх 

думки; 

Г. правильне реагування на критику підлеглих. 

16. Лідерство – це:  

А. здатність розпоряджатися всіма ресурсами підприємства;  

Б. здатність завдяки особистим  якостям здійснювати вплив на поведінку 

окремих осіб та груп працівників з метою зосередження їх зусиль на 

досягненні цілей організації; 

В. здатність впливати на менеджерів підрозділів і на окремих працівників; 

Г. здатність впливати на людей для отримання запланованих прибутків. 
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17.  Вид управлінської діяльності, який на засадах лідерства та влади 

забезпечує виконання функцій менеджменту, формування методів 

менеджменту та їх трансформацію в управлінські рішення через 

використання комунікацій називають: 

А. впливом; 

Б. лідерством; 

В. керівництвом; 

Г. владою примусу. 

18. Можливість впливати на поведінку інших людей з допомогою 

формальних повноважень називають: 

А. владою; 

Б. лідерством; 

В. керівництвом; 

Г. владою примусу. 

19. Вплив – це:  

А. поведінка одного працівника, яка вносить з міни в поведінку, відносини, 

почуття іншого працівника;  

Б. здатність завдяки особистим  якостям здійснювати вплив на поведінку 

окремих осіб та груп працівників з метою зосередження їх зусиль на 

досягненні цілей організації; 

В. здатність впливати на менеджерів підрозділів і на окремих працівників; 

Г. здатність впливати на людей для отримання запланованих прибутків. 

20. Недоліком дисциплінарної влади – є:  

А. можливі обмеження законодавчими актами, положеннями, політикою фірми;  

Б. пригнічення ініціативності та креативності працівників; неактуальність та 

невідповідність норм, критеріїв, нормативів, інструкцій поточній ситуації в 

організації тощо; 

В. те, що не завжди можна з'ясувати ставлення працівника до винагороди; 

Г. самовпевненість керівника, можливість його відмови від інших видів влади. 

21. Вплив через страх – :  

А. дисциплінарна влада;  

Б. експертна влада; 

В. еталонна влада.  

Г. влада примусу. 

22. Влада, що формується на особистих якостях керівника (енергійність, 

впливова зовнішність, незалежність характеру, добрі ораторські здібності, 

освіченість, інтелігентність, достойні манери поведінки, впевненість і т.і. – :  

А. дисциплінарна влада;  

Б. експертна влада; 

В. влада прикладу (еталонна).; 
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Г. влада примусу. 

23. Підходи до керівництва, які допомагають керівнику визначитися із 

засобами впливу та стилем поведінки для зосередження зусиль працівників 

на досягненні цілей організації :  

А. дисциплінарний та ситуаційний;  

Б. дисциплінарний та з позицій особистих якостей; 

В. ситуаційний та неформальний; 

Г. ситуаційний, з позицій особистих якостей та поведінки. 

24. Стиль керівництва залежить від:  

А. жорсткого регламентування обов’язків;  

Б. обсягу делегованих повноважень, використовуваних форм влади, турботи про 

людські стосунки, виконання завдань організації тощо; 

В. структури організації; 

Г. спрямованості на результат. 

25. Для якого стилю керівництва є характерними такі особливості: 

беззаперечне єдиновладдя, одноосібне прийняття рішень, бюрократичний 

контроль, установлення дистанції у спілкуванні з підлеглими, неприйняття 

ініціативи підлеглих ? 

А. авторитарний; 

Б. демократичний;  

В. ліберальний; 

Г. комбінований. 

26. Перевагами якого стилю керівництва є: сприятливий соціально–

психологічний клімат у колективі, високий рівень самореалізації та 

самовираження, творча атмосфера, оцінювання роботи кожного 

працівника відповідно до отриманих результатів та стимулювання на цих 

засадах тощо:  

А. авторитарного; 

Б. демократичного;  

В. автократичного; 

Г. комбінованого. 

27. За Р. Лайкертом стиль керівництва може бути орієнтованим на:  

А. місію організації;  

Б.  на роботу або на людину;  

В. обов’язки підлеглих;  

Г. довіру до підлеглих.  

28.  Поведінковий підхід до управління ґрунтується на: 

А. дослідженні манери поведінки менеджерів і досвідчених спеціалістів щодо 

підлеглих; 

Б. дослідженні манери поведінки керівників вищої ланки щодо підлеглих; 
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В. дослідженні поведінки менеджерів щодо досвідчених спеціалістів; 

Г. дослідженні манери поведінки менеджерів щодо підлеглих. 

29. Що покладено в основу ситуаційного підходу до управління? 

А. особисті якості персоналу; 

Б. особисті якості керівників і спеціалістів; 

В. особисті якості спеціалістів; 

Г. визначення стилів поведінки і особистих якостей, що найбільше відповідають 

конкретним ситуаціям. 

30. Інформаційна влада ґрунтується на:  

А. використанні широкого спектра інформації, якою володіє тільки менеджер;  

Б. впливі через «розумну» віру; 

В. використанні потенціалу працівника; 

Г. культурних відмінностях. 
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