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ТЕМА 3 ЛІДЕРСТВО І КОМУНІКАЦІЇ 

 

У результаті вивчення теми студенти набудуть компетенції:  

знати: сутність міжособистісних комунікацій у груповій та командній роботі; 

вимоги до формування комунікативних компетенцій; особливості управлінського 

спілкування, роль лідерства в міжособистісних комунікаціях; 

вміти: застосовувати методики міжособистісних комунікацій;  оцінювати  рівень 

міжособистісних комунікацій; застосовувати види комунікативних засобів  

(вербальне та невербальне спілкування); проявляти лідерські якості в процесі 

управлінського спілкування; формувати та реалізовувати  лідерські якості в 

міжособистісних комунікаціях 

 . 
Основні теоретичні положення 

 
 

1. Сутність комунікацій.  

Міжособистісні комунікації. 
 

 

  

 Комунікація (лат. communicatio — зв'язок, повідомлення; спілкування) — 

передавання інформації від однієї особи до іншої (інших). 

 Комунікація являє собою процес взаємодій суспільних суб'єктів (соціальних 

груп, спільнот або особистостей), в ході якого відбувається обмін інформацією, 

досвідом, здібностями і результатами діяльності за допомогою загальної системи 

символів. 

 Зовнішні комунікації – комунікації, які здійснюються між організацією і 

чинниками її зовнішнього середовища.  

 Внутрішні комунікації – комунікації, що здійснюються в середині 

підприємства між різними рівнями управління та між особами. 

 Неформальні комунікації – це обмін інформацією поза каналами, 

передбаченими організаційною структурою.  

 Міжособистісна комунікація - процес одночасної взаємодії комунікантів та їх 

впливу один на одного. Ця комунікація передбачає безпосередній контакт між 

суб’єктами комунікації. 

 

Здійснення міжособистісних комунікацій є можливим за рахунок використання 

різноманітних методів комунікацій, які можна поділити на три групи:  

 вербальна (усна) комунікація – спілкування за допомогою усного мовлення   

 невербальна комунікація – надання невербальних сигналів (міміка, жести, 

вираз очей), що свідчать про ставлення співрозмовників один до одного і до 

інформації, яка є предметом обміну.  

 електронна on-line комунікація – це взаємний обмін інформацією через 

спеціальні додатки на мобільних пристроях та ПК (СМС, Viber, Skype тощо) 

 



Неймовірно, але факт:  

• 55% повідомлень сприймається через вираз обличчя, пози і жести,  

•  38% — через інтонації і модуляції голосу. 

•  7% залишається словам, сприйнятим одержувачем, коли ми говоримо!  

 

 

2. Комунікативний потенціал та комунікативні компетентності 

керівника 
 

 Комунікативний потенціал 

керівника слід трактувати як наявність 

специфічних особистісних якостей, 

здібностей, комунікативних знань, 

умінь, навичок, мотивів, що становлять 

комунікативну структуру особистості, її 

комунікативне ядро та індивідуальний 

стиль при здійсненні управлінської 

діяльності, взаємодії та співпраці з 

учасниками управлінського процесу.  

 

Комунікативний потенціал керівника утворюють: 
• потенційні комунікативні можливості, комунікативні сили, які можуть 

бути використані в управлінні; 

• психологічні властивості й можливості особистості, набуті в 

управлінському спілкуванні й взаємодії з іншими людьми; 

• комунікативні можливості професійного розвитку, саморозвитку 

особистості; 

• динамічність комунікативного потенціалу, яка сприяє розвиткові 

комунікативних властивостей та здібностей, що пред'являє підвищені вимоги 

за використання внутрішніх комунікативних резервів, переведення їх із 

потенційних в актуальні 

 

 Під комунікативною компетентністю розуміють здатність встановлювати і 

підтримувати необхідні контакти з іншими людьми, певну сукупність знань, 

умінь і навичок, що забезпечують ефективне спілкування 

 

Виокремлюють такі складові комунікативної компетентності:  

• орієнтованість у різноманітних ситуаціях спілкування, яка заснована на 

знаннях і життєвому досвіді індивіда;  

• спроможність ефективно взаємодіяти з оточенням завдяки розумінню себе й 

інших при постійній видозміні психічних станів, міжособистісних відносин і 

умов соціального середовища;  

• адекватна орієнтація людини в самій собі – власному психологічному 

потенціалі, потенціалі партнера, у ситуації;  



• готовність і уміння будувати контакт з людьми;  

• внутрішні засоби регуляції комунікативних дій;  

• знання, уміння і навички конструктивного спілкування;  

• внутрішні ресурси, необхідні для побудови ефективної комунікативної дії у 

визначеному колі ситуацій міжособистісної взаємодії.  

 

10 Секретів Комунікації Великих Лідерів 
 

 Майк М'ят (Mike Myatt), один з авторів журналу Forbes, 

ділиться секретами комунікації справжніх лідерів.  

Неможливо стати великим лідером, не будучи великим 

комунікатором. 
 

 

Перелік навичок, які допоможуть досягнути 

кращих комунікаційних результатів: 
 

 Не розмовляйте зверхньо. Ефективна комунікація можлива тільки у випадку, 

якщо люди довіряють одне-одному. Якщо ж ви намагаєтесь проявити свою 

зверхність, ні про яку довіру не може бути мови.  

 Будьте більш персональними. Цікавтесь приватним життям свого 

співрозмовника. Класична бізнес-теорія навчає керівників триматися на 

відстані від своїх підлеглих. Але якщо ви хочете стати не просто формальним 

менеджером, а справжнім лідером — вам потрібно ігнорувати це правило.  

 Переходьте до суті. Навчіться говорити чітко і однозначно. Ваше основне 

завдання — щоб співрозмовник зрозумів, про що ви говорите. Але головне — 

вам потрібно навчитися переходити до суті так швидко, як це взагалі можливо. 

Ніколи не витрачайте свій час та час співрозмовника на неважливі і 

необов'язкові речі. Фокусуйтеся на тому, що ви можете дати, а не на тому, що 

ви хочете отримати. Найкращі комунікатори вміють надихати співрозмовника 

своїм баченням та ідеями. І ключ до такого натхнення полягає у вмінні по-

справжньому зрозуміти того, з ким ви розмовляєте і спробувати дати йому те, 

що йому потрібно.  

 Навчіться відкривати свою свідомість. Жорсткість "закритої" свідомості 

найчастіше виявляється основною перешкодою для нових можливостей. 

Замість того, щоб захищати свою власну точку зору, спробуйте прислухатися 

до ідей інших і проаналізувати їх. Дуже часто ви відкриєте для себе багато 

нових цінних речей.  

 Замовкніть і слухайте. В той момент, коли ви зрозумієте, що комунікація в 

першу чергу базується на вмінні слухати, а не на вмінні говорити — ви на крок 

наблизитеся до справжнього лідерства.  

 Замініть «ЕГО» емпатією. Проявляйте щирий інтерес до своїх 

співрозмовників і не дозволяйте власному «его» заволодіти ситуацією. Тільки 

так ви зможете створити справжню довіру.  



 Помічайте те, що не було сказано 

вголос. Великі лідери досягнули 

справжньої майстерності у вмінні помічати 

те, що не було сказано вголос. Дуже часто 

ваші співрозмовники доносять свою думку 

не словами, а жестами, інтонацією та 

настроєм. І їхнє повідомлення може 

повністю відрізнятися від того, що вони 

говорять вголос.  

 Завжди знайте, про що ви говорите. Вас це може здивувати, але дуже часто 

ваші співрозмовники виявляються більш компетентними, ніж ви. Не варто 

намагатися вголос розмірковувати про речі, в яких ви не є експертом, тільки 

для того, щоб продемонструвати свою владу. 

 Звертайтеся до груп як до індивідів. Лідерам далеко не завжди вдається 

поговорити окремо з індивідами в ситуації, коли ніхто не може їм завадити. Але 

найкращі з них можуть звертатися до аудиторії будь-якого розміру (10 чи 10000 

людей), при цьому кожен з присутніх буде відчувати, що лідер звертається 

особисто до нього.  

 Бонус: Будьте готові змінити своє повідомлення, якщо цього вимагатиме 

ситуація. Ви не зобов'язані дотримуватися плану чи заздалегідь записаного на 

папері повідомлення. Найкращі комунікатори миттєво адаптуються до ситуації, 

навіть якщо вона змінюється досить неочікувано.  
 

 

3. Особливості  управлінського спілкування. 
 

 Взаємодія - це аспект спілкування, що виявляється в організації учасниками 

управлінського процесу взаємних дій, спрямованих на реалізацію спільної 

діяльності, досягнення спільної мети.  

 Взаєморозуміння - розшифрування партнерами повідомлень і дій, яке 

відповідає їх значенню.  

 

Проблема взаємодії керівника та лідера може реалізовуватися за наступними 

типами взаємодії: 

а)         партнерська взаємодія - спілкування, за якого керівник визнає авторитет 

лідера, а лідер визнає справедливість соціального статусу керівника; 

б)         маніпулятивна взаємодія - спілкування, коли керівник намагається 

використати лідера для тиску на групу; 

в)         конфліктна взаємодія - спілкування, за якого керівник бачить у лідерові 

свого суперника, який зазіхає на його владу та авторитет. 

 

 Ідентифікація - уподібнення (ототожнення) себе з іншим.  

 Емпатія   є чуттєво-емоційним процесом, розумінням іншої людини не так 

розумом, як «серцем». 
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Процес пізнання та розуміння іншої людини може ускладнювати явище  рефлексії - 

усвідомлення людиною того, як її насправді сприймає та оцінює партнер по 

спілкуванню. Таке уявлення є суб'єктивним, а тому не завжди відповідає істині. 

Рефлексія пов'язана з осмисленням людиною власних дій, самоаналізом, розду-

мами про власний душевний стан. 

 

Під час ділового спілкування для досягнення співробітництва і розуміння між 

учасниками взаємодії неабияке значення має симпатія. 

 Симпатія - стійке, схвальне емоційне ставлення до іншої людини.  

Вона спонукає до спілкування, сприяє створенню здорової психологічної атмосфери.  

 

Причинами непорозуміння між діловими партнерами, керівником і підлеглим 

можуть бути 

 Егоцентризм - зосередженість індивіда тільки на власних інтересах і 

переживаннях та нездатність зрозуміти іншу людину 

 Каузальна атрибуція (лат. causa - причина, attribute - приписувати, наділяти) - 

своєрідна інтерпретація та оцінювання людиною причин і мотивів поведінки 

інших на основі буденного досвіду.  

 Механізм  стереотипізації - сприймання і оцінювання іншої людини шляхом 

поширення на неї характеристик певної соціальної групи - може призвести у 

процесі ділової взаємодії до упередженості  в сприйманні іншої людини. 

Особливо поширеними є етнічні стереотипи, коли на підставі обмеженої 

інформації про певний етнос роблять висновки стосовно всієї групи. 

 

Управлінське спілкування реалізується в таких формах: 

1.   Субординаційне спілкування. Передбачає спілкування між керівниками і 

підлеглими, ґрунтуючись на адміністративно-правових нормах. Виникає між керів-

никами й виконавцями, керівниками різних рівнів і має лінійний, функціональний 

або змішаний (лінійно- функціональний) характер.  

За лінійних відносин у кожного керівника може бути кілька підлеглих, але в 

кожного підлеглого - безпосередньо тільки один керівник.  

За функціональних відносин працівник може бути підпорядкований одночасно 

кільком керівникам, кожний з яких контролює реалізацію конкретної функції. 

2.  Службово-товариське спілкування. Характерне для спілкування між колегами. 

Основу його утворюють адміністративно-моральні норми. 

3.  Дружнє спілкування. Стосується спілкування між керівниками, керівниками і 

підлеглими, основаного на морально-психологічних нормах взаємодії. 

 

Ефективність психологічного впливу керівника на підлеглих залежить від 

таких чинників: 

1. Знання особливостей партнера по спілкуванню (культурно-освітніх, 

національних, вікових, психологічних та професійних якостей). На їх підставі у 

процесі обміну інформацією враховують рівень професіоналізму співрозмовника, 

загальний рівень інтелекту, обсяг його інформаційного фонду. 

2.  Знання змісту, предмета розмови. 



3.  Уміння об'єктивно оцінювати свої особистісно-ділові якості, компетентність 

щодо винесених для обговорення проблем. Завищеність (заниженість) самооцінки 

створюють додаткові труднощі керівнику в досягненні мети. Залежно від 

особливостей розмови обирають тон спілкування, стежачи, щоб він не вплинув на 

об'єктивність оцінювання почутого у відповідь. 

4. Володіння технологічним інструментарієм риторики. 

5.      Знання керівником наслідків комунікації. Інформація є цінним ресурсом, вона 

може підвищувати, захищати статус того, хто нею володіє. Обмін інформацією 

впливає на розподіл влади в організації. Наділені владою індивіди намагаються 

утримати інформацію, управляти нею, стимулюючи певні види інформації й ді-

лового спілкування та пригнічуючи, стримуючи інші. 

 

4. Лідерство та комунікації в бізнесі 
 

 Стиль керівництва — система принципів, норм, методів і прийомів впливу на 

підлеглих з метою ефективного здійснення управлінської діяльності та 

досягнення поставлених цілей. 

 Авторитарність  (від лат. auctoritas - влада, вплив) - владність, не допускає 

обговорень, не терпить заперечень і тим більше опору. 

 Авторитарний стиль впливу - взаємодія з людьми за вертикальною схемою "я 

кажу, ти підкоряєшся" з підтекстом "твоя задача не обговорювати, а робити що 

сказано".  

 Авторитарний стиль керівництва - спосіб, коли керівник все вирішує сам, 

без обговорення з працівниками або керуючись їх думкою в малій мірі. 

 

Насправді, авторитарність не має чітких меж, є скоріше два полюси, між якими 

розташовується різноманітність виборів. 
• керівник приймає рішення і видає 

наказ. Така крайня авторитарність цілком 

ефективна в армії. 

• Керівник приймає рішення і надає його 

своїм підлеглим, при цьому пояснює, чому це 

рішення є вірним. Просто пояснює, але не 

радиться з ними.  

• Керівник запитує думку підлеглих, 

збирає інформацію, після чого приймає 

абсолютно своє рішення, яке розходитися з 

тим, що вони радили, і це заздалегідь відомо. Це модель військової ради.  

• Керівник запитує думку співробітників і приймає рішення, що враховує їхню 

думку.  

• Керівник може виступити перед співробітниками, але рішення приймається 

більшістю голосів у процесі загального голосування.  

• Рішення приймає Команда, в яку керівник може навіть не входити. Люди все 

можуть вирішити і без нього.  Якщо це справжня команда, це також може бути 

дуже ефективним  варіантом. 



 

 

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ   
 

АКТУАЛІЗАЦІЯ БАЗОВИХ ЗНАНЬ. 

 

ОБГОВОРЕННЯ ПИТАНЬ ЗА ЗМІСТОМ ЛЕКЦІЇ 

 Сутність комунікації.  

 Види комунікацій у організації    

 Специфіка процесу міжособистісної комунікації  

 Види комунікацій за метою  

 Види методів комунікацій 

  Характеристика понять «Культура говоріння» та  «Культура слухання»  

  Комунікативний потенціал особистості  

 Складові комунікативного потенціалу керівника   

 Складові комунікативної компетентності  

  Основні етичні принципи спілкування  

 Характеристика  культури спілкування керівника  

 Компоненти взаєморозуміння  

 Типи взаємодії 

 Причини непорозуміння між діловими партнерами, керівником і підлеглим   

 Форми управлінського спілкування   

 Чинники ефективності психологічного впливу керівника на підлеглих   

 

ОБГОВОРЕННЯ ДИСКУСІЙНИХ ПИТАНЬ 

 Які ви знаєте ознаки лідерства?  

 Розкрийте особливості виникнення  лідерства в 

менеджменті. 

 Обґрунтуйте індивідуальні якості лідерів в організації.  

 У чому сутність теорії лідерства? Які концептуальні 

підходи до розробки різних моделей лідерства Вам відомі? 

 Чому теорії П. Герсі і К. Бланчарда пов’язані з аспектами 

лідерства? 

 У чому особливості реалізації  вертикальних та горизонтальних комунікативних 

потоків? 

 Який взаємозв’язок встановлюється між лідерством та владою? 

 Охарактеризуйте зв'язок лідерства з комунікаціями в бізнесі. 

 Що таке ситуаційне лідерство? 

 Чому ефективний менеджер має стати лідером? 

 Які лідерські функції керівника проекту Вам відомі? 

 В яких обставинах відбувається розвиток керівника як лідера та менеджера? 

 Чи повинен лідер бути цілеспрямованим чи зосередженим на стосунках? 

 Які компетенції повинні бути у лідера команди? 



 У чому проявляється взаємна довіра лідерів і підлеглих? 

 За якими ознаками демократичне керівництво перевершує автократичне 

керівництво?  

 Чи можуть лідери перетворити думки свої підлеглих? 

 Як лідери можуть втручатися, щоб покращити ефективність своїх команд? 

 Сформуйтеи критерії поведінки лідерів, які досягли успіху. 

 Надайте характеристику координатної сітки лідерства. 

 Опишить п’ятирівневу ієрархію людських здібностей, що відображає 

особистісний професійний розвиток у сфері управління від нижчого до вищого 

рівня (за С. Коллінзом). 

 

 

ОПИТУВАЛЬНИК «НАСКІЛЬКИ ВИ ОБ'ЄКТИВНІ?» 
 

Кожному з нас доводиться оцінювати інших: друзів, колег, керівників. 

Зазвичай ми оцінюємо людину позитивно або негативно залежно від того, як він 

тримається, поводиться. Звичайно, нам далеко не завжди вдається правильно і 

об'єктивно оцінити людей. Недосвідчена людина часто керується тільки почуттями 

(особливо при першому знайомстві), у неї не сформовані об'єктивні критерії 

оцінювання. Вона легко помиляється, приймаючи підлесника за щирого і приємну 

людину, а мовчуна - за людину зарозумілу, гордовиту, сувору. Через подібні 

помилки оцінювання виникають найрізноманітніші конфлікти і непорозуміння. 

Однак є люди, про яких кажуть: у них особливий талант до розуміння іншої 

людини, вони бачать її «наскрізь». Це дійсно рідкісна риса - спілкуючись з 

людиною, усуватися від безпосередніх емоційних вражень і застосовувати 

об'єктивні критерії оцінки. 
 

Інструкція до використання: 

Перевірте, чи є у вас здібності реально оцінити інших або ж ви рідко приймаєте і 

видаєте бажане за дійсне. 

Опитування: 

1. На вашу думку, ті, хто завжди особливо старанно дотримуються правил 

поведінки і ніколи не відступають від правил хорошого тону:  

а) ввічливі, приємні в спілкуванні; б) строго виховані; в) по суті, щирі, оскільки 

приховують свій справжній характер. 

2. Ви знаєте подружню пару, яка ніколи не свариться. Ваша думка: а) що 

вони щасливі; б) що вони байдужі один до одного; в) що у них немає достатньої довіри 

один до одного. 

3. Ви вперше бачите людину, і вона відразу ж починає розповідати вам 

анекдоти (жартувати). Ви вирішите, що вона:  

а) дотепник (жартівник); б) у вашій компанії вона відчуває себе невпевнено і 

таким чином намагається вийти з цього неприємного стану; в) хоче провести на вас 

гарне враження. 



4. Ви говорите з кимось на тему, яка начебто повинна цікавити вас обох. 

Ваш співрозмовник супроводжує розмову рухами руки, жестикулює. Ви вважаєте, 

що:  
а) це видає його внутрішнє хвилювання; б) він дуже втомився, перевтомився; в) 

він нещирий. 

5. Ви вирішили краще пізнати когось зі своїх знайомих:  
а) для цього найкраще запросити його в якусь компанію;  

б) краще поспостерігати його в справі;  

в) подивитися, як він веде себе «в колотнечі». 

6. Ви опинилися в компанії з людиною, яка за надану їй послугу (в 

ресторані, в таксі) дає занадто великі чайові. Ви вважаєте що ця людина: а) хоче 

провести на вас враження; б) хоче завоювати прихильність обслуговуючого персоналу; 

в) просто «добра душа». 

7. Ви знаєте людей, які самі ніколи не почнуть розмову першими. Ви 

переконані що:  
а) вони щось приховують і навмисне не хочуть розмовляти; б) вони занадто 

добрі; в) вони занадто недовірливі, часто бояться, що їх хтось образить. 

8. Деяких людей, не розмовляючи з ними, ви оцінюєте по їх обличчю. На 

вашу думку, низький лоб означає:  
а) дурнуватість; б) впертість; в) не може сказати про людину щось конкретне. 

9. Що ви думаєте про людину, яка не дивиться іншим в очі? Ви вважаєте, 

що:  
а) у неї комплекс неповноцінності; б) вона  нещира; в) вона занадто неуважна. 

10. Ви знаєте людей, які, якщо трапиться щось неприємне, заявляють, що 

вони давно знали, що так вийде, але нічого не робили тому, що не хотіли 

потрапити в неприємну історію. Ви вважаєте їх:  

а) особистостями з особливо вольовим характером; б) людьми, у яких немає 

нічого за душею, просто хвальками; в) тими, хто не хоче ні з чим зв'язуватися. 

11. Уявіть людину з дуже високим матеріальним становищем, який купує 

завжди тільки найдешевші речі. Ви думаєте що:  

а) він скромний; б) ощадливий; в) він скнара. 

12. Вам напевно доводилося оцінювати інших людей тільки за зовнішнім 

виглядом. На вашу думку, повні люди:  

а) симпатичніше інших, вони веселі і добросерді; б) зовсім не симпатичні, так як 

вони ліниві і апатичні; в) вони такі ж, як і всі: є і симпатичні, і навпаки. 
 

Для обробки результатів скористайтеся наступним «ключем»: 

Варіанти 

відповедей 

Номера питань 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

а 2 2 1 4 1 4 2 1 1 1 2 2 

6 4 1 2 2 2 2 4 2 4 4 4 1 

в 1 4 4 1 4 1 1 4 2 2 1 4 

 



 Більше 40 балів. Вам дуже легко скласти думку про людину. Вам достатньо 

подивитися на неї, і ви вже знаєте, що вона за птаха. Крім того, ви можете відразу ж 

повідомити їй свою думку, так як переконані, що не помилилися. 

 31-39 балів. Ви вмієте об'єктивно оцінювати і ситуації, і оточуючих, не 

дозволяєте собі приймати на віру чужу думку. Ця якість дуже корисна для педагогів і 

керівників. І якщо ви зрозумієте, що помилилися, то не боїтеся визнати це. 

 21-30 балів. Ви, як правило, не буваєте впевнені в своїй думці, легко можете 

поміняти її в залежності від того, що інші говорять про людину. Буває, що ви часто 

взагалі не можете сформулювати свою самостійну думку. Це пояснюється, можливо, 

тим, що у вас немає чітко вираженої власної позиції. Необхідно більше покладатися на 

власний досвід, а не на думку інших. 

 Менше 20 балів. Ви нерідко готові повірити кому б то не було. Ви надзвичайно 

довірливі і судите про людей на підставі того, чи посміхаються вони при зустрічі і чи 

добре ставляться до вас. Коли ж згодом виявляється, що ваша оцінка була абсолютно 

помилковою, ви здивовані і засмучені. Потрібно перш за все зважувати всі «за» і 

«проти» і лише потім висловлювати свою думку. Не бійтеся того, що згодом ваша 

думка може змінитися, в цьому немає нічого страшного. Але це має статися на основі 

власного досвіду, а не численних помилок, які ви робите з одного й того ж приводу - 

неправильної оцінки інших людей. 

    

 

ТЕСТ. АДМІНІСТРАТОР АБО ЛІДЕР 

 (Е. Жариков) 

 

У кожному з нас жевріють зерна лідера. Будь-

який адміністратор сьогодні претендує на роль 

лідера.  

 

Інструкція до використання: 

Нижче пропонуються 20 висловлювань.  

Подумайте і визначте ступінь Вашої згоди з кожним з них.  

При цьому майте на увазі, що повна згода з висловлюванням відзначається 10 

балами, а повну незгоду - 0.  

Згода наполовину позначається 5 (п'ятіркою). Решта ступеня згоди розташовуються 

по висхідній від 0 до 5 і від 5 до 10. 

Опитування: 

1. Я довіряю людям. 

2. Я вважаю, що про рішення своїх соціально-побутових проблем люди повинні 

дбати самі, а не їх керівники. 

3. Я за те, щоб члени трудових колективів самі вибирали собі керівників. 

4. Коли це необхідно я вмію змусити людей «крутитися». 

5. Мої підлеглі добре знають, що я зберігаю довірені мені їх таємниці. 

6. Всі люди хочуть влади; я не виняток. 

7. Я схильний заступитися за своїх підлеглих щоразу, коли з ними обходяться 

несправедливо. 



8. Думаючи, що в інтересах справи людям вигідніше мати керівником круту 

людину. 

9. Я за повну гласність. 

10. Я вважаю, що з метою досягнення успіху можна примушувати людей 

виконувати свою роботу. 

11. Я можу спрацьовуватися з усіма людьми, навіть з тими, хто мені не до душі. 

12. Я віддаю вказівки всім підлеглим в однаковій формі. 

13. Я схильний і здатний в інтересах справи використовувати ідеї, протилежні 

моїй точці зору. 

14. Я переконаний, що процвітаючим може бути лише керівник авторитарного 

типу. 

15. Я добре знаю всі потреби і проблеми свого колективу. 

16. Мені легше керувати підлеглими, коли я знаю, що вони хочуть афішувати. 

17. Я зацікавлений в тому, щоб вирішувалися важкі проблеми в колективі. 

18. Я впевнений, що покарання більш сильний стимул спонукання працівника до 

діяльності, ніж заохочення. 

19. Я прагну вирішувати всі загальні проблеми в трудовому колективі. 

20. Коли треба, я вмію змусити людину діяти так, як потрібно. 

 

Оцінка результатів: 

1. Підсумуйте бали за пунктами: 1,3,5,7,9,11,13,15,17,19. Це шкала лідерства (Л). 

2. Підсумуйте бали за пунктами: 2,4,6,8,10,12,14,16,18,20. Це шкала 

адміністратора (А). 

3. Знайдіть співвідношення Л / А. Дане співвідношення, вкаже на ступінь 

вираженості у вас якостей лідера. Будь-яка величина менше одиниці вкаже на 

превалювання адміністративних тенденцій (автор тесту Жариков Е.С.). 

 

ТЕСТ. ЧИ ЗДАТНІ ВИ БУТИ ЛІДЕРОМ? 

 

Пройдіть тест, який допоможе визначити, чи володієте Ви 

необхідними для цього якостями. 

 

Інструкція до використання: 

На наведені нижче питання відповідайте або «Так», або 

«Ні». 

1. Вам важко сприймати ідеї і думки інших? 

2. У вас аналітичний склад розуму і ви вмієте планувати? 

3. Ви любите спілкуватися з людьми? 

4. Чи здатні Ви переконувати людей і заражати їх упевненістю в правильності 

ваших рішень? 

5. Чи завжди Ви послідовні в своїх діях? 

6. Зазвичай Ви справляєтеся зі своїми емоціями? 

7. Чи готові проявляти наполегливість і твердість у принципових питаннях? 



8. Чи часто Ваші вчинки йдуть врозріз з тим, що Ви говорите і (або) обіцяєте? 

9. Ви губитеся, якщо рішення не лежить на поверхні, а час на його прийняття 

строго обмежений? 

10. Чи вмієте ефективно розподіляти повноваження? 

11. У всіх випадках прямуєте принципом: «Не відкладай на завтра те, що можна 

зробити сьогодні»? 

12. Якщо Ви боїтеся чогось, чи завжди намагаєтеся подолати свій страх? 

13. Чи готові йти на розумний ризик? 

14. Чи є Ви генератором ідей? 

15. Ви відкриті для нових знань, весь час прагнете вдосконалюватися? 

16. Якщо Вас чекає якась складна робота, Ви не шукаєте відмовок, а просто 

робите її? 

17. Чи необхідно Вам постійне схвалення оточуючих? 

18. Як правило, Ви доводите розпочату справу до кінця, незважаючи на всі 

перешкоди? 

19. Чи вважаєте, що задоволення від добре виконаної роботи вже саме по собі 

нагорода? 

20. Чи здатні Ви створити навколо себе атмосферу довіри? 

Результат: 

Підрахуйте бали, користуючись таблицею, і ознайомтеся з висновками. 
 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Так 2 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 

Ні 0 2 2 2 2 2 2 0 0 2 2 2 2 2 2 2 0 2 2 2 

 

26-40 балів. Ви, судячи з усього, за натурою не лідер. Набагато легше Вам буде 

досягти намічених цілей під чиїмось керівництвом. 
 

12-24 бали. Ваш успіх в якості лідера не так очевидний. Швидко приймати 

важливі рішення, відстоювати свою думку з ризиком нажити недоброзичливців, 

нести відповідальність за інших людей - погодьтеся, це нелегка праця. 

Відповідайте собі чесно на питання: чи готові Ви до цього? Якщо без коливань 

відповідаєте - так, значить, у Вас є шанс реалізувати лідерські амбіції. 
 

0-10 балів. Ви енергійна людина, яка вірить в успіх. Крім того, Ви 

комунікабельні, не боїтеся відповідальності і в малому ступені схильні до 

впливу ззовні. Одним словом, у Вас є необхідні якості, щоб бути лідером. 

 



 
 

 

ПРАКТИЧНЕ ЗАВДАННЯ 

Розробка групових проектів - дослідницький пошук та вирішення групою 

студентів значимої для них проблеми/задачі з метою одержання реального 

результату. 

Підготовка 2х групових проектів та їх захист: 

 «Алгоритм роботи менеджера ІТ - проекту як НR-спеціаліста». 

 «Віртуальне лідерство  у професійному спілкуванні: переваги та недоліки» .  
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