
Тема 6. Групова динаміка і колектив 
Лекція  

План  
1. Поняття про групу. Види груп за статусом, характером взаємодії, рівнем розвитку.  

2. Згуртованість. Інтеграція та диференціація. Чинники, що впливають на ефективність 

діяльності групи.  

3. Трудовий колектив. Структура трудового колективу.  

4. Формування та розвиток трудового колективу. 

5. Керівництво як об’єднувальна функція менеджменту.  

6. Основи керівництва: вплив, лідерство, влада.  

7. Форми впливу та влади.  

8. Теорії лідерства. Типологія лідерів.  

9. Поняття, характеристика та класифікація стилів керівництва.  

10. Управління робочим часом (тайм-менеджмент). Самоменеджмент.  

11. Організація робочого місця менеджера. Чинники ефективного керівництва.  

 

Ключові поняття: група, згуртованість, інтеграція, диференціація, трудовий колектив. 

керівництво, вплив, лідерство, влада, стиль керівництва, тайм-менеджмент, самоменеджмент.  

 

 

Питання 1. Поняття про групу. Види груп за статусом, характером взаємодії, рівнем 

розвитку  

 

Група – це дві чи більше осіб, які взаємодіють одна з одною таким чином, що кожна особа чинить 

вплив на інших і водночас перебуває під їхнім впливом.  

За статусом розрізняють такі групи:  

 формальні;  

 неформальні.  

 

Формальні групи утворені за волею керівника і можуть бути трьох типів:  

 командні групи керівників (керівник і його безпосередні підлеглі (заступники), які своєю 

чергою також є керівниками (президент і віце-президент);  

 виробничі групи (складаються з осіб, які разом працюють над одним завданням);  

 комітети (групи всередині організації, яким делегуються повноваження для виконання певного 

завдання або комплексу завдань).  

 

Комітети підрозділяються на спеціальні та постійні. 

Спеціальний комітет – це тимчасова група, що формується для досягнення певної мети, 

вивчення конкретних проблем.  

Постійний комітет – це перманентно наявна в організації група, яка має конкретну мету (рада 

директорів, правління).  

У формальній групі працівники пов'язані службовими відносинами, які регламентуються 

відповідними організаційно-розпорядчими документами, та функціональними обов'язками, мають 

права й обов'язки, які повинні виконувати.  

Неформальна група утворюється за бажанням самих членів трудового колективу і формується за 

різноманітними ознаками (виробнича, збіг інтересів, взаємні симпатії й антипатії тощо). Це 

відбувається стихійно, і кожна неформальна структура має свого лідера.  

Неформальні групи більшою чи меншою мірою взаємо-діють із формальними, але їхні інтереси не 

завжди збігаються, тому важливо пам'ятати, що неформальні групи впливають на результати 

роботи формальної структури.  

За характером взаємодії розрізняють такі групи:  
 реальні (контактні);  



 умовні.  

 

Реальна група – це об’єднання осіб, ґрунтоване на реальних стосунках – ділових чи особистісних. 

У контактних (реальних) групах взаємодія відбувається безпосередньо між членами групи.  

Умовна група об’єднує осіб за якоюсь умовною ознакою – віком, статтю, національністю та ін. 

Члени умовної групи не підтримують між собою реальних контактів і навіть можуть не знати один 

одного. В умовних групах взаємодія між членами групи відбувається опосередковано (через газети, 

листи, виступи на радіо та телебаченні).  

За рівнем розвитку розрізняють такі групи:  

 дифузні;  

 асоціації;  

 корпорації;  

 

 колективи.  

Найнижча форма існування групи – дифузна. Найвища форма розвитку – колектив.  

Дифузною називають групу осіб, випадково об'єднаних на короткий проміжок часу.  

Асоціація – складніше утворення. Це група, у якій відсутня діяльність, що її об'єднує, організація 

та управління. Ціннісні орієнтації членів асоціації проявляються в умовах групового спілкування.  

Колектив – це група осіб, які об’єднані спільною діяльністю та мають єдині цілі, підпорядковані 

цілям суспільства.  

 

Питання 2. Згуртованість. Інтеграція та диференціація. Чинники, що впливають на 

ефективність діяльності групи  

 

Згуртованість показує ступінь прихильності до групи її членів.  

Показники згуртованості:  

 рівень взаємної симпатії у міжособистісних стосунках (що більше членів групи подобаються 

один одному, то більша її згуртованість);  

 кількість осіб, які задоволені своїм перебуванням у групі (що вищий цей показник, то вищий 

ступінь її згуртованості).  

Інтеграція – це тенденція до зміцнення психологічної єдності членів групи, стабілізації та 

впорядкування міжособистісних стосунків.  

Ця тенденція є головною умовою збереження єдності групи відповідно до певних норм поведінки 

для тих, хто до неї належить.  

Диференціація – це тенденція, що проявляється у певній спеціалізації та виокремленні 

пріоритетних ділових й емоційних стосунків у малій групі. Члени малої групи несвідомо 

присвоюють певні рейтинги своїм колегам: із ким вони добровільно  спілкуватимуться частіше і з 

яких питань, а з ким лише вимушено. Диференціація є стимулом до розвитку групи, але водночас, 

занадто посилившись, може призвести до порушення дружніх стосунків, що були притаманні 

членам неформальної групи.  

Коли дружні стосунки погіршуються, група має багато шансів припинити своє існування.  

Співіснування інтеграції та диференціації передбачає як можливість розвитку групи, так і 

можливість її деградації.  

 

Питання 3. Трудовий колектив. Структура трудового колективу  

 

Одна з найважливіших проблем сучасного бізнесу – проблема керівництва. Концепція лідерства 

вміщує і розглядає питання організації змін. У всіх дослідженнях, що стосуються цієї теми, 

виокремлюють три аспекти: люди, вплив і мета. Керівник завжди так чи інакше має справу з 

людьми, із працівниками компанії та членами інших організацій, прагне здійснити на них вплив 

для того, щоб спонукати їх до певних вчинків. І все це спрямоване на досягнення організаційної 

мети.  



Трудовий колектив – це соціальна група, що об'єднує осіб, зайнятих вирішенням конкретних 

завдань, ґрунтується на спільності інтересів, принципів співпраці, поєднанні індивідуальних і 

групових інтересів та працює на одному підприємстві.  

Ознаки трудового колективу:  
1. Усвідомлення належності до колективу і відмінності від решти людей.  

2. Єдність цілей.  

3. Структурованість.  

4. Ідейна спільність.  

5. Співробітництво.  

6. Керівні органи.  

7. Демократизм.  

8. Постійність взаємодій. 

Види колективів:  

 офіційні – оформляються юридично і діють у межах правового кола;  

 неофіційні – створюються на основі співпраці людей, яку ніде не зафіксовано;  

 формальні – відносини в колективі пов'язані з виконанням функціональних обов'язків і 

повноважень;  

 неформальні – колективи формуються на основі міжособистісних стосунків та інтересів;  

 утворені стихійно;  

 організовані свідомо;  

 тимчасові – сформовані для реалізації конкретного проекту на певний час;  

 постійні – функціонують, поки існує організація;  

 орієнтовані на досягнення певної мети;  

 орієнтовані на реалізацію спільного інтересу;  

 орієнтовані на спілкування;  

 малі (до 20 осіб);  

 великі (понад 20 осіб).  

 

Найважливішими вважають такі різновиди структур трудового колективу:  

 функціональна – це зв'язки між особами, групами щодо обміну діяльністю, зумовлені 

технологією виробництва, системою робочих місць, посадовими інструкціями працівників;  

 професійно-кваліфікаційна структура – сукупність зв'язків між групами працівників, які 

розрізняються за ознаками професії і кваліфікації. Кожна професія має свій діапазон 

кваліфікаційних груп: некваліфікована, малокваліфікована, кваліфікована і висококваліфікована 

праця;  

 соціальна структура – сукупність зв'язків між робітниками, інженерно-технічною 

інтелігенцією, службовцями і молодшим обслуговуючим персоналом. Відмінності між цими 

групами пов'язані зі змістом праці і роллю в організації та здійсненні процесу виробництва;  

 соціально-демографічна – сукупність зв'язків, що ґрунтуються на статевовікових ознаках, 

родинному стані, рівні освіти;  

 соціально-психологічна – структура міжособистісних відносин, цінностей, установок, мотивів 

трудової діяльності та позавиробничої поведінки.  

 

Питання 4. Формування та розвиток трудового колективу  

 

У сучасних умовах менеджери включаються в управлінську роботу підприємства здебільшого 

тоді, коли трудовий колектив уже сформований. Він може скластися кілька або багато років тому і 

бути «старим» або утворитися недавно і бути «молодим». Колектив може складатися з людей 

різної статі і віку, бути суто чоловічим, жіночим або змішаним. У деяких випадках, як правило 

після набуття практичного досвіду роботи, менеджеру доводиться самостійно формувати трудові 

колективи. Це пов'язано зі специфікою виробництва і завданнями, які виникають у ході 



управління ним. Менеджер створює робочі групи, тимчасові та постійно діючі комісії, комітети, 

загони, ланки тощо.  

Кожний трудовий колектив із моменту створення проходить низку життєвих стадій, починає жити 

своїм життям, вдосконалюватися, змінюватися, «дорослішати», набирати силу і розкривати свій 

потенціал, тобто ставати зрілим.  

Менеджеру в процесі формування колективу необхідно враховувати такі положення:  

 чітко поставити мету для себе і всіх працівників, щоб кожен міг знайти собі гідне місце у 

процесі її досягнення;  

 підібрати необхідних фахівців і отримати їхню згоду на участь у роботі даного колективу, 

вислухати думку кожного про способи досягнення короткострокових і довгострокових цілей і 

завдань: регулярно готувати і проводити «летючки», наради та бесіди разом із працівниками і 

зацікавленими особами, підводити підсумки роботи на зборах усього колективу і заслуховувати 

звіти про виконану роботу в індивідуальному порядку;  

 не протиставляти членів колективу один одному, справедливо і вчасно заохочувати працівників, 

які досягли най-кращих результатів у праці;  

 не вдаватися до «закулісних» махінацій і дій, не обманювати сподівання людей, робити те, про 

що вже заявлено, відкрито, не давати нездійсненних обіцянок.  

Усе це має створити необхідний фон для подальшого позитивного розвитку колективу. Керівник, 

який формує колектив, повинен знати, що існують перевірені практикою методи підбору 

працівників для майбутнього трудового колективу.  
Соціографічний метод. Його застосування може бути успішним, тільки якщо працівники знають 

один одного тривалий час. Усім працівникам пропонується вибрати зі складу колективу двох 

людей, з якими вони готові співпрацювати. На основі отриманої інформації складається 

соціограма, або схема переваг у даному колективі. Використовуючи цю схему, менеджер визначає 

коло осіб, готових працювати спільно на основі довіри і взаємної симпатії. Зазначений метод 

опитування працівників допомагає менеджеру визначити не лише симпатії, але й антипатії, 

передбачити розвиток конфліктних ситуацій у колективі, а також визначити майбутнього лідера.  

Сформований трудовий колектив, як і будь-який живий організм, проходить у своєму розвитку 

кілька стадій: перша відповідає дитячому, підлітковому віку, друга – зрілому віку й ефективній 

роботі, а третя – старінню, ослабленню потенціалу і зрештою ліквідації або оновленню. 

(Американські дослідники виокремлюють п'ять і більше стадій зрілості колективу: притирання, 

ближній бій, експериментування, ефективність, зрілість тощо.)  

Перша стадія, яку можна назвати періодом становлення колективу, характеризується на початку 

зовнішнім спокоєм, навмисною діловитістю і одночасно прихованою напруженістю, уважним 

вивченням працівниками один одного, старанням приховати свої почуття і придушити емоції. Але 

з часом усе це проривається назовні, поступово у кожного працівника складаються уявлення про 

інших, розуміння «хто є хто». У середині і  наприкінці цього періоду формуються особисті 

симпатії й антипатії, виявляються сильні і слабкі сторони працівників, у колективі виділяються 

лідери, неформальні групи та угруповання. На цьому ґрунті можливе виникнення 

неконструктивних конфліктів. При слабкому і невмілому керівництві на цьому етапі можливий 

розкол і навіть розвал всієї справи, особливо під час невдач і збоїв у роботі.  

За сприятливого збігу обставин люди поступово усвідомлюють, що їм доведеться працювати 

разом. Починається пошук порозуміння, можливостей поліпшення взаємин і свідомого ставлення 

до роботи. Поступово зростає потенціал колективу, успішна робота захоплює і надихає його 

членів, виникає бажання працювати краще, шукати способи підвищення продуктивності праці. 

Колектив переходить на наступну стадію розвитку.  

Друга стадія життя трудового колективу називається періодом зрілості. Як правило, вона 

охоплює тривалий час. Іноді люди працюють у таких колективах по кілька років, а трапляється, 

що і все своє трудове життя. У подібних трудових колективах формуються свої традиції, звичаї, 

норми поведінки, звички і свій психологічний клімат. Досягається високий рівень продуктивності 

праці, розвиваються всі переваги колективної праці.  



Але не можна думати, що для менеджера тепер настає період благодушності і самозаспокоєння. 

Рано чи пізно і такий колектив може зупинитися у своєму розвитку, відстати від вимог часу. 

Мистецтво менеджера якраз і полягає в тому, щоб вміти передбачати необхідність оновлення, 

зміни стилю і методів керівництва, впровадження нововведень і сучасних досягнень техніки і 

технологій. Саме на цьому етапі розвитку менеджер може стати лідером колективу.  

У менеджменті вироблено кілька порад, як домогтися успіхів і ефективно керувати зрілим 

колективом, сприяти його вдосконаленню. Здійснюючи керівництво, менеджер повинен: 

 шанобливо і чесно ставитися до всіх членів колективу, уважно розглядати їхні пропозиції, а 

якщо відмовляти, то аргументовано і у ввічливій формі;  

 довіряти людям виконання роботи, що відповідає їхнім силам і здібностям, делегувати 

повноваження і розділяти відповідальність із підлеглими у разі невдачі;  

 мати силу і мужність для того, щоб зберегти колектив і позбавити його необґрунтованих 

звинувачень і претензій, відстоювати і захищати своїх працівників, якщо вони вчинили 

правомірно і в інтересах справи;  

 виявляти турботу про членів колективу, якщо вони цього потребують, підтримувати їх у важких 

для них обставинах. Це покращить результати праці та стосунки у колективі;  

 намагатися зробити роботу цікавою, давати можливість для творчості та ініціативи, щоб члени 

колективу бачили результати своєї праці;  

 знати і враховувати психологічні особливості, риси характеру і темперамент кожного 

працівника, хвалити за досягнення при всіх, критикувати за промахи по можливості наодинці, 

бути справедливим;  

 подавати особистий приклад ставлення до справи і працівників;  

 приділяти максимум уваги щойно прийнятим на роботу, сприяти швидкій адаптації новачків у 

колективі.  

Третя стадія життя колективу може бути як досить тривалою, так і вельми короткочасною. Це 

майже завжди період тривог, переживань, а іноді й особистих трагедій, руйнування надій і пошуку 

шляхів відродження колективу, його пере-творення чи ліквідації.  

Таке становище в колективі виникає за збігу низки обставин:  

1. Зовнішні обставини, змінити які не може ні сам колектив, ні його керівник.  

2. Внутрішні обставини, що виникли в самому колективі. 

Ці та інші причини «старіння» та руйнування колективу можна усунути різними способами, у 

тому числі й ради-кальними, починаючи зі звільнення деструктивних працівників і закінчуючи 

зміною самого керівника.  

 

Питання 5. Керівництво як об’єднувальна функція менеджменту  

 

Керівництво є об’єднувальною функцією менеджменту, яка пронизує всі управлінські процеси в 

організації.  

Керівництво – вид управлінської діяльності, який на засадах лідерства та влади забезпечує 

виконання функцій   менеджменту, формування методів менеджменту та їх транс-формацію в 

управлінські рішення шляхом використання комунікацій.  

Керівник організації – людина, яка одночасно є лідером і ефективно керує своїми підлеглими. 

Його мета – впливати на інших таким чином, щоб вони виконували роботу, доручену організації.  

Об'єктом керівного впливу завжди є особа або група осіб. Цим керівництво відрізняється від 

управління, об'єктами якого можуть бути люди і матеріальні чи фінансові елементи виробництва.  

Центральною фігурою в системі менеджменту кожної організації є менеджер-керівник, який керує 

організацією (підприємством), конкретним видом діяльності, функцією, підрозділом, службою, 

групою осіб тощо. Сильне й ефективне керівництво сприяє створенню атмосфери взаємоучасті, 

максимальному розкриттю потенціалу кожного працівника, зосереджує зусилля колективу на 

досягненні цілей організації. Його основною є вміло побудовані взаємовідносини керівника з 

підлеглими. Забезпечення ефективного керівництва базується на:  

 ініціативності;  



 інформованості;  

 відстоюванні власної думки;  

 прийнятті рішень;  

 розв’язанні конфліктних ситуацій;  

 критичному аналізі.  

Усі згадані елементи взаємопов’язані.  

В основі керівництва лежать такі категорії менеджменту, як лідерство, вплив і влада.  

Завдання керівника полягає в оптимальному підборі персоналу, створенні чіткої організаційної 

структури управління підприємством, визначенні загального напряму діяльності організації, 

координуванні роботи, боротьбі з непродуктивними витратами часу, спрямуванні зусиль 

колективу на оволодіння методиками інтенсивної роботи, підвищення якості праці тощо. 

 

Питання 6. Основи керівництва: вплив, лідерство, влада  

 

Вплив – це будь-яка поведінка одного працівника (на-приклад, керівника), яка вносить зміни в 

поведінку, відносини, відчуття тощо іншого працівника (наприклад, підлеглого).  

Лідерство – це здатність завдяки особистим якостям впливати на поведінку окремих осіб та груп 

працівників із метою зосередження їхніх зусиль на досягненні цілей організації. Фактично 

лідерство дає працівникові неформальні повноваження.  

Лідер – це особа, яка користується авторитетом і повагою у зв'язку зі своїми особистими 

людськими, інтелектуальними або фаховими якостями. Лідером людина стає внаслідок вибору 

колективу.  

Влада – це можливість впливати на поведінку інших людей. Таку можливість забезпечують 

передусім формальні повноваження, які дає посада.  

Отримуючи формальні повноваження, керівник набуває необхідної влади. Менеджер повинен 

розуміти, що кількість влади визначається не лише рівнем його формальних повноважень, але і 

ступенем залежності від нього підлеглих.  

Керівник має владу над підлеглими тому, що останні залежать від нього в питаннях заробітної 

плати, постановки завдань, просування службовою ієрархією, задоволення соціальних потреб, 

надання матеріальної допомоги тощо. Часто підлеглі отримують владу над керівником, оскільки 

останній залежить від них у питаннях інформації, неформальних контактів із людьми, конкретних 

знань, професійних можливостей тощо.  

Найкращим для організації є варіант, за якого керівник одночасно є лідером. Однак на практиці 

трапляються різні випадки. Можна бути лідером колективу працівників (мати здатність впливати) 

і не бути керівником (не мати влади). Можливий випадок, коли керівник має тільки формальні 

повноваження (владу), але не здатний через свої особисті якості 

впливати на інших (відсутність лідерських рис). За таких обставин можуть виникати конфлікти у 

колективі, стреси, прояви боротьби за владу, що негативно позначатиметься на діяльності 

організації. В таких умовах тільки мудрість керівника, його врівноважена поведінка, вміння 

використовувати досягнення сучасного менеджменту можуть врятувати ситуацію.  

 

Питання 7. Форми впливу та влади  

 

Виокремлюють такі форми впливу:  

1. Через страх. Найбільш розповсюджена форма впливу. Базується на страху втратити роботу або 

страху некомпетентності. Ця форма неефективна і не призведе до процвітання організації.  

2. Через винагородження. Базується на обіцянках. Проб-леми виникають через те, що виконувати 

обіцянки складніше, ніж їх давати.  

3. Через традиції. Базується на почутті гордості за організацію та її керівника, який сприяє 

стабільному і прибутковому функціонуванню організації.  

4. Через харизму. Базується на захопленні лідером, який нібито випромінює енергію та заряджає 

нею інших, є привабливим для підлеглих.  



5. Через розумну віру в знання й компетентність керівника. Базується на можливості керівника 

без проблем вирішувати складні господарські завдання, вірі в його спеціальні знання.  

6. Через переконання. Базується на вмінні керівника ефективно передавати підлеглим свою точку 

зору та способи вирішення будь-яких проблем.  

7. Через участь. Базується на вмінні керівника спрямовувати зусилля виконавця і на сприянні 

вільному обміну інформацією, участі у прийнятті рішень.  

Форми влади, які може застосовувати будь-який керівник: 

1. Влада, ґрунтована на примусі, штрафних санкціях та загрозі покарання. В її основі лежать 

різні за походженням побоювання підлеглих: втратити роботу, повагу, посаду, бути покараним 

тощо. Така влада вимагає жорсткого контролю і сприяє формуванню негативного ставлення 

підлеглого до свого керівника. Керівник за використання такої влади намагається пригнічувати та 

знешкоджувати тих працівників, поведінка яких не вписується у визначену ним схему поведінки.  

2. Влада, ґрунтована на винагороді. В її основі лежать стимули і винагороди як головні важелі 

впливу на працівників. Складність при використанні цієї форми влади полягає в тому, що не 

завжди легко знайти такий тип винагороди, який змусив би працівника робити свою роботу краще. 

Сила цієї влади тим відчутніша, чим тісніший зв'язок між стараннями, наполегливістю, 

самовідданістю працівників та досягнутими результатами з одного боку і позитивною реакцією 

лідера (визнання, преміювання, ставлення за приклад, службова кар'єра) з іншого.  

3. Законна (традиційна, легітимна влада). Вона випливає зі статусу керівника в організації, є 

атрибутом формального лідера і ґрунтується на переконаності підлеглих у праві керівника 

віддавати обов'язкові для виконання накази. Переваги та недоліки даної форми влади залежать від 

особистісних характеристик і стилю кожного керівника.  

4. Експертна влада. Вона передбачає унікальний досвід, високу кваліфікацію, спеціальні глибокі 

знання та фахові практичні навички, які переконують підлеглого в тому, що керівник краще 

розуміє проблему, яка вирішується. Дії та вчинки керівника, який використовує цей тип влади, 

підлеглі сприймають як істину в останній інстанції, на віру, без перевірки, у його словах не 

сумніваються. Таку владу керівники часто використовують при вирішенні суперечок. А її 

недоліком є те, що єдина помилка може зруйнувати довіру підлеглих до керівника.  

5. Інформаційна влада. Вона випливає з можливості керівника контролювати всі інформаційні 

потоки на своєму  рівні. Знання найдрібніших аспектів діяльності підрозділу чи організації 

дозволяє маніпулювати волею людей, які цих знань не мають. Крім того, потреба працівників в 

інформації збільшує їхню залежність від керівника, який цю інформацію має.  

6. Еталонна (харизматична) влада. Вона ґрунтується на особистісних якостях, внутрішній 

енергетиці або професійних здібностях людини, визнаної лідером не лише формально. Якості 

харизматичного лідера прагнуть наслідувати його послідовники. Керівник, який володіє 

харизматичним впливом, є для підлеглим взірцем, людиною, котра уособлює ті властивості та 

якості, які прагнуть мати інші члени колективу. Недоліком є те, що влада такого лідера над 

підлеглими надто сильна і може бути використана для негативного впливу на них.  

7. Влада, ґрунтована на участі. Вона потребує таланту передавати частину своїх функцій 

підлеглим, помічникам. Визначення частини повноважень, що можуть бути делеговані іншим 

працівникам, є досить складним процесом, проте дозволяє зосередитися на головних завданнях. 

Делегування частини своїх повноважень підлеглому збільшує авторитет керівника в його очах. Це, 

своєю чергою, збільшує залежність підлеглого, що пов'язано з його побоюванням втратити ці 

повноваження. Недоліком даної форми влади є те, що не всіх працівників додаткові повноваження 

мотивуватимуть.  

Використання всіх форм влади на практиці та їх комбінація залежать від ситуації. Менеджер має 

прагнути до раціонального поєднання всіх можливих форм і джерел влади, оскільки це одна з 

головних умов ефективного керівництва.  

 

 

 

 



Питання 8. Теорії лідерства. Типологія лідерів  

 

Вивчаючи успішних керівників, дослідники менеджменту намагалися розробити єдину теорію 

успішного лідера, виокремити якості, притаманні таким людям, узагальнити досвід їхньої 

діяльності. Внаслідок цього було сформовано три підходи до вивчення лідерства: підхід із позицій 

особистісних якостей, підхід із позиції поведінки та ситуаційний підхід. 

Підхід із позицій особистісних якостей. Лідер повинен мат певні якості: чесність, інтелект, 

знання, приємну зовнішність, ініціативність, дисциплінованість, впевненість у собі, здоровий 

глузд.  

Підхід із позицій поведінки. В основі підходу лежить поділ стилів керівництва на автократичний, 

демократичний, ліберальний, а також орієнтований на роботу і людину.  

Ситуаційний підхід. Згідно з ним оптимального стилю керівництва не існує, адже він залежить 

від ситуації.  

Багатство сторін, аспектів лідерства визначає різноманіття його типологій. Найпростіша і 

найбільш поширена класифікація виокремлює три типи лідерства в організації (іноді їх називають 

ролями лідера):  

1. Ділове лідерство. Воно характерне для груп, що вини-кають на основі виробничих цілей. У 

його основі лежать такі якості, як висока компетентність, уміння краще за інших вирішувати 

організаційні завдання, діловий авторитет, досвід тощо. Ділове лідерство найбільше впливає на 

ефективність керівництва.  

2. Емоційне лідерство. Воно виникає в соціально-психологічних групах на основі людських 

симпатій, привабливості міжособистісного спілкування. Емоційний лідер викликає у людей 

довіру, випромінює теплоту, вселяє впевненість, знімає психологічну напруженість, створює 

атмосферу психологічного комфорту.  

3. Ситуативне лідерство. Строго кажучи, за своєю природою воно може бути і діловим, і 

емоційним. Однак його відмітною рисою є нестійкість, тимчасова обмеженість, зв'язок лише з 

певною ситуацією. Ситуаційний лідер може повести за собою групу лише в певній ситуації.  

Є й інші класифікації лідерства залежно від типів лідерів. Так, Л. І. Уманський виокремлює шість 

типів (ролей) лідерів: лідер-організатор (виконує функцію групової інтеграції); лідер-ініціатор 

(головує при вирішенні нових проблем, висуває ідеї); лідер – генератор емоційного настрою 

(домінує у формуванні настрою групи); лідер-ерудит (відрізняється широтою знань); 

лідер-еталон (є центром емоційного тяжіння, відповідає ролі зірки, служить зразком, ідеалом); 

лідер-майстер, умілець (фахівець у якомусь виді діяльності).  

Цікаву типологію лідерства запропонував проф. Б. Д. Пригін. В її основу покладено три критерії: 

по-перше, зміст; по-друге, стиль; по-третє, характер діяльності лідера.  

За змістом розрізняють:  

 лідерів-натхненників, що розробляють і пропонують програму поведінки;  

 лідерів-виконавців, організаторів виконання вже заданої програми;  

 лідерів, які є одночасно і натхненниками, і органі-заторами.  

За стилем розрізняють:  

 авторитарних лідерів. Це лідери, які вимагають монопольної влади. Вони одноосібно 

визначають і формулюють цілі і способи їх досягнення. Зв'язок між членами групи зведений до 

мінімуму і відбувається через лідера або під його контролем. Авторитарний лідер намагається 

підвищити активність підлеглих адміністративними методами. Психологічний клімат у групі, де 

практикується цей стиль лідерства, характеризується нестачею доброзичливості і взаємної поваги 

між лідером і його послідовниками. Авторитарний стиль економить час і дає можливість 

передбачити результат, але при його використанні пригнічується ініціатива послідовників, і вони 

перетворюються на пасивних виконавців;  

 демократичних лідерів. Демократичний стиль, на думку більшості дослідників, виявляється 

більш привабливим. Такі лідери зазвичай тактовні, поважні, об'єктивні у спілкуванні з членами 

групи. Соціально-просторове положення лідера – усередині групи. Такі лідери ініціюють 

максимальну участь кожного в діяльності групи, не концентрують відповідальність, а намагаються 



розподілити її серед всіх членів групи, створюють атмосферу співробітництва. Інформація не 

монополізується лідером і доступна членам колективу. За цього стилю посилюються особисті 

зобов'язання послідовників з виконання роботи  через участь в управлінні, однак для прийняття 

рішень потрібно набагато більше часу, ніж за авторитарного стилю;  

 пасивні лідери. Таких лідерів характеризує відсутність похвали, осуду, пропозицій. Вони 

намагаються уникнути відповідальності, перекладаючи її на підлеглих. Установка такого лідера – 

по можливості непомітне перебування осторонь. Лідер уникає конфліктів із людьми і усувається 

від розбору конфліктних ситуацій, передаючи їх своїм заступникам та іншим працівникам, 

намагається не втручатися в хід діяльності групи. Цей стиль дозволяє розпочати справу так як 

бачиться можливо більш компетентним підлеглим без втручання лідера. Однак без лідерського 

втручання група може втратити швидкість і напрям руху.  

Багато дослідників не виокремлюють цей стиль як особливий, обмежуючись протиставленням 

авторитарного і демократичного стилів, адже пасивного лідера важко назвати лідером.  

За характером діяльності розрізняють:  

 універсальний тип, який постійно виявляє якості лідера;  

 ситуативний тип, що проявляє якості лідера лише в певній ситуації.  

Крім названих нерідко використовується класифікація лідерів залежно від сприйняття їх групою. 

За цим критерієм виокремлюють такі типи лідерів:  

1) «один із нас». Лідер цього типу особливо не вирізняється з-поміж членів групи. Він 

сприймається як перший серед рівних у певній сфері, найбільш успішний або такий, що волею 

випадку опинився на керівній посаді. Загалом же він, на думку групи, живе, радіє, страждає, 

приймає правильні рішення, робить помилки тощо, як і всі інші члени колективу;  

2) «кращий із нас». Лідер, що належить до даного типу, вирізняється у групі за багатьма 

параметрами (діловим, моральним, комунікаційним тощо) і загалом сприймається як зразок для 

наслідування;  

3) «хороша людина». Лідер цього типу сприймається і цінується як реальне втілення кращих 

моральних якостей: 

порядності, доброзичливості, уважності до інших, готовності прийти на допомогу тощо;  

4) «служитель». Такий лідер завжди прагне виступати в ролі виразника інтересів своїх 

прихильників і групи загалом, орієнтується на їхню думку і діє від їхнього імені.  

Типи сприйняття лідера окремими членами групи часто не збігаються або накладаються один на 

одного. Так, один працівник може оцінювати лідера як «одного з нас», інші ж сприймають його 

одночасно і як «кращого з нас», і як «служителя « тощо.  

Залежно від спрямованості впливу на реалізацію цілей організації лідерство поділяється на:  

 конструктивне (функціональне), яке сприяє досягненню цілей організації;  

 деструктивне (дисфункціональне), яке формується на базі прагнень, що завдають шкоди 

організації (наприклад, лідерство у формуванні на підприємстві групи злодіїв або хабарників);  

 нейтральне, яке не впливає безпосередньо на ефективність виробничої діяльності (наприклад, 

лідерство в групі садівників-любителів, які працюють в одній організації).  

Звичайно, у реальному житті грані між цими типами лідерства рухливі, особливо між 

конструктивним і нейтральним лідерством.  

Конструктивне лідерство, як уже зазначалося, один із найважливіших компонентів ефективного 

керівництва. Оптимальним для керівника є поєднання якостей формального і неформального 

лідера. Однак поєднання в одній особі цих соціальних ролей, особливо ролі керівника й 

емоційного лідера, важко досягти. Для ефективності управління зазвичай достатньо, щоб керівник 

водночас був і діловим лідером. Звичайно, рівень позиції, займаної керівником у системі 

емоційних відносин, також впливає на ефективність керівництва. Він не повинен бути над-мірно 

низьким, переходити в антипатію. В останньому випадку емоційна неприязнь може суттєво 

зашкодити діловому та посадовому авторитету керівника і знизити ефективність його діяльності. 

 

 

 



Питання 9. Поняття, характеристика та класифікація стилів керівництва  

 

Стиль керівництва – це усталений спосіб дій, прийоми керівника, манера його поведінки в 

процесі управління. Формування стилю керівництва залежить від таких чинників:  

 особистісних якостей керівника;  

 ступеня зрілості трудового колективу загалом та його окремих членів;  

 специфіки ситуації.  

Існує багато класифікацій стилів керівництва. Відрізняються вони одна від одної умовами, які 

лежать в їх основі, і ступенем декомпозиції видів поведінки керівника між його крайніми 

проявами.  

Найбільш поширеною є класифікація, що виокремлює три основні стилі керівництва: 

автократичний (авторитарний), демократичний, ліберальний.  
1. Автократично-демократичний діапазон стилів керівництва. В основу автократично-

демократичного діапазону стилів керівництва покладено теорію X та теорію У Дугласа Мак-

Грегора, який виокремив дві системи уявлень про мотиви виробничої діяльності людей.  

Теорія X характеризує основи автократичного керівництва. Автократ має достатньо влади, щоб 

нав'язати свою волю виконавцям, і за необхідності без вагань вдається до цього. Автократ вважає, 

що його керівництво ґрунтується на авторитеті посади, яку він обіймає. Сила влади автоматично 

примушує підлеглих беззастережно підкорюватися наказам та інструкціям.  

Характерними ознакам автократичного (авторитарного) стилю керівництва є:  

 висока централізація повноважень;  

 висока структурованість роботи підлеглих;  

 різке обмеження свободи підлеглих щодо прийняття рішень;  

 численні правила поведінки;  

 апеляція до потреб нижнього рівня у підлеглих.  

Теорія Y визнає, що зовнішній контроль та загроза покарання не єдині засоби, які спрямовують 

зусилля людей. Людина здатна сама себе контролювати, якщо вона прямує до мети, у досягненні 

якої зацікавлена. Теорія Y характеризує основи демократичного керівництва.  

2. Для демократичного стилю керівництва характерні:  

 високий ступінь децентралізації повноважень;  

 активна участь підлеглих у прийнятті рішень;  

 добре налагоджена система комунікацій «керівник – підлеглий»;  

 апеляція до потреб більш високого рівня у підлеглих.  

3. Ліберальний стиль керівництва. Ліберальне керівництво характеризується мінімальною 

участю керівника. Підлеглі при цьому мають майже повну свободу визначати цілі, приймати 

рішення та контролювати свою роботу.  

Порівняння ліберального стилю з автократичним, яке проводив К. Левін, дало йому змогу зробити 

такі висновки:  

1) автократичне керівництво порівняно з ліберальним забезпечує виконання більших обсягів 

роботи, проте призводить до:  

 низької мотивації;  

 меншої оригінальності;  

 більшої агресивності членів групи;  

 більшої залежності та покірної поведінки щодо керівника.  

2) наслідки ліберального керівництва:  

 зменшення обсягів роботи;  

 зниження якості роботи;  

 недостатня задоволеність підлеглих стилем керівництва.  

 

 

 

 



Питання 10. Управління робочим часом (тайм-менеджмент). Самоменеджмент  

 

У лексиконі ділового співтовариства з’явилося модне слово – тайм-менеджмент.  

Тайм-менеджмент (від англ. time managment) – це управління часом. Як відомо, час – це 

обмежений людський ресурс, його завжди не вистачає. Тайм-менеджмент – планування і 

максимально ефективне використання наявного часу.  

На сьогодні планування робочого часу вже стало звичною практикою у більшості установ 

розвинених країн, а також все активніше впроваджується у принципи роботи вітчизняних 

підприємств.  

Практично всі дії будуть точнішими, правильнішими, ефективнішими та успішнішими, якщо вони 

будуть ретельно сплановані. Управління часом дозволяє планувати свій робочий і особистий час, 

тим самим істотно підвищуючи успішність і ефективність виконання всіх завдань.  

Тайм-менеджмент дозволяє збільшити особисту продуктивність праці, грамотно розподілити всі 

завдання на першочергові та менш важливі, вивільнити більше часу шляхом виключення 

абсолютно непотрібних справ. Коли людина чітко планує робочий час, вона позбавляється 

непотрібної метушні, у неї з’являється вільний час для особистих потреб. Дослідження свідчать, 

що люди, котрі добре освоїли тайм-менеджмент, здатні вивільнити третину часу, тоді як раніше їм 

його бракувало.  

Управління робочим часом охоплює чотири основні завдання:  

1. Планування робочого дня.  

2. Оптимізацію робочого часу.  

3. Облік робочого часу.  

4. Самомотивацію.  

Так, щоб навчитися планувати робочий час, необхідно поступово опанувати всі ці найважливіші 

складові тайм-менеджменту. 

Самоменеджмент – це послідовне використання випробуваних методів роботи в повсякденній 

практиці для осмисленого, оптимального використання часу.  

Мета самоменеджменту – максимально використовувати свої можливості, свідомо керувати 

перебігом свого життя і долати зовнішні обставини в особистому житті та на роботі.  

Існує шість основних функцій самоменеджменту: постановка мети, планування, прийняття рішень, 

реалізація планів, контроль, комунікація та інформація. Вони дозволяють щодня вирішувати різні 

завдання і проблеми. Здійснити ці функції і досягти своїх цілей допомагають різні інструменти і 

методи самоменеджменту.  

Переваги самоменеджменту очевидні:  

 менші витрати зусиль і часу на роботу;  

 оптимальна організація праці і вищі результати;  

 мінімальний стрес і поспіх;  

 зростання задоволеності від виконаної роботи;  

 зростання мотивації праці персоналу і керівника;  

 менша завантаженість на роботі;  

 зростання професіоналізму керівника та персоналу;  

 досягнення особистих і професійних цілей найкоротшим шляхом.  

 

Питання 11. Організація робочого місця менеджера. Чинники ефективного керівництва  

 

Від того, як організоване робоче місце, багато в чому залежить ефективність праці менеджерів. 

Завдання раціональної організації робочих місць менеджерів охоплює не тільки облаштування 

його всім необхідним відповідно до змісту та характеру роботи, яка виконується, але й його 

раціональне розміщення, створення комфортних умов праці.  

Робоче місце менеджера – кабінет або частина загального приміщення, у якому відбувається 

трудова діяльність і яке обладнане відповідно до змісту виконуваних робіт необхідними 

знаряддями праці. Правильна організація робочого місця дає менеджеру змогу: 



 раціонально, з найменшими витратами праці виконувати свої функції;  

 ефективно спілкуватися з підлеглими та іншими працівниками;  

 підтримувати високу працездатність і робочий настрій.  

Робоче місце менеджера має відповідати певним вимогам:  

 площа робочого місця має відповідати санітарним нормам;  

 меблі в кабінеті або іншому службовому приміщенні слід розміщувати з урахуванням 

взаємозв'язків менеджера та підлеглих і послідовності виконуваних робіт;  

 меблі, обладнання робочого місця, кількість і номенклатура знарядь праці мають відповідати 

змісту й особливостям виконуваної роботи (наприклад, прийом відвідувачів, проведення нарад, 

аналіз і обговорення графічних матеріалів, індивідуальна творча робота).  

Організація робочого місця менеджера передбачає:  

 упорядкування і планування приміщення, у якому знаходиться менеджер;  

 вибір і обладнання робочого місця засобами і предметами праці;  

 розміщення предметів праці на робочому місці у певному порядку.  

Ефективному керівництву сприяють такі чинники:  

 ініціативність;  

 інформованість;  

 автопортрет;  

 компетентність;  

 вирішення конфліктних ситуацій;  

 критичний аналіз своїх дій;  

 відстоювання своєї думки;  

 прийняття рішень.  

 

Контрольні запитання  

 

1. Дайте визначення поняття «група».  

2. Дайте визначення поняття «трудовий колектив».  

3. Які види колективів ви знаєте?  

4. Опишіть структуру трудового колективу.  

5. Назвіть стадії формування трудового колективу. 

6. Дайте визначення поняття «керівництво». 

7. Охарактеризуйте поняття «вплив», «лідерство» та «влада».  

8. У яких формах може здійснюватися вплив?  

9. Охарактеризуйте форми влади.  

10. Перелічіть теорії лідерства.  

11. Поясніть, чим відрізняються поняття «лідерство» та «керівництво».  

12. Дайте визначення поняття «стиль керівника».  

13. Охарактеризуйте демократичний стиль керівництва.  

14. Охарактеризуйте автократичний стиль керівництва.  

15. Поясніть, для чого потрібен тайм-менеджмент.  

16. Назвіть переваги самоменеджменту.  

17. Наведіть перелік вимог до організації робочого місця менеджера.  

18. Назвіть чинники ефективного керівництва. 


