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РОЗДІЛ I. ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ ПОВЕДІНКИ  
 
 
ТЕМА 1 
 

Предмет і зміст курсу 
“Менеджмент персоналу” 

 
1. 1. Що таке менеджмент персоналу? 
 

Менеджмент персоналу об'єднує організаційно-
адміністративні питання з економічними – з боку 
підприємництва і соціальними – з боку людських ресурсів. 
Управлінням персоналу займаються менеджери на усіх рівнях: 
від вищого до нижчого, у великих і малих підрозділах. 
Інструменти і методи менеджменту персоналу є важливими 
засобами для ефективнішого використання людських ресурсів 
(розумових і фізичних) у фірмі (організації). 

 

Менеджмент 
персоналу 

– є частиною загального менеджменту 
організації  

– вирішує всі питання у сфері розподілу 
праці персоналу 

 
Завдання менеджменту персоналу – забезпечення 
відповідності людських ресурсів фірми (організації) таким 
вимогам: 
 

(1) – достатня кількість ресурсів; 
(2) – їх наявність у потрібний час; 
(3) – відповідна їх кваліфікація; 
(4) – наявність у належному місці. 
 

Для визначенння частки внеску кожного співробітника 
(керівника і підлеглого) у результат діяльності (продукт у 
вигляді предмета або послуги) потрібно – (1) проаналізувати 
схему організаційної структури управління виробництвом 
(схема 1). 
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Схема 1 
 

Лінійний тип організаційної структури управління 
виробництвом 

 
Директор 

Секретаріат
 

 
Виробництво і техніка   Бухгалтерія   Збут 

 
 
 

Дослідження  Постачання  Фінанси  Калькуляція 
Статистика 

 Всередині 
країни 

 Експорт 
 

Виробництво 
 
 
 

Підготовка  Сервіс  Цех 1  Цех 2  Цех 3 
 
 
(2)– проаналізувати види діяльності, результатом яких є 
продукт у вигляді предмета або послуги (схема 2). 
 
 

Схема 2 
Види діяльності 

 
      О 
 
 
Виробляти  Купувати Займатися звітністю  Продавати 
 
 
 
 
Дослідити Організувати  Вести переговори  Спілкуватися з 
ринок збуту рекламу  з продажів     клієнтами 
 
 
 
 
Готувати ділові про- Особисто консуль- Укласти Вести банк даних 
позиції з продажів тувати клієнтів договори по клієнтах 
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Менеджмент персоналу 
повинен формувати організаційну систему фірми (організації) 
через: 
 
• організацію праці; 
• розвиток (кваліфікацію) персоналу; 
• управління персоналом; 
• визначення заробітної плати. 
 
 
Менеджмент персоналу 
пов'язаний з різними галузями знань (науки) і життєвого досвіду: 
 
• психологією (мотивація); 
• юридичними науками (трудове право); 
• соціологією (індивід–колектив– навколишнє середовище); 
• економікою і організацією фірми (підприємства, 

установи). 
 
 
 

Уміння організувати фірму (генеральним директором, 
власником фірми, начальниками різного рівня) – це мистецтво. 
Треба вміти знайти правильне рішення для створення балансу 
між регламентацією дій і свободою у прийнятті рішень для 
підлеглих різних рівнів менеджменту або підлеглих 
співробітників. 
 
 

Персонал – індивід – особистісний профіль 
 

Персонал – це безліч індивідів з властивими їм якостями. 
Люди відрізняються один від одного за своїми особистісними 
профілями. Навіть в одній групі студентів або співробітників 
однієї кафедри дуже рідко збігаються особистісні профілі. 
Складаючи свій особистісний профіль і порівнюючи його з 
профілями колег, ви можете в цьому упевнитись. Для 
наближення до об'єктивної оцінки індивідуальних якостей 
попросіть своїх колег оцінити вас за такою ж процедурою.  
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Семінар 
 

Визначте свої координати у кожному рядку, поставивши 
хрестик залежно від близькості до лівого або правого критерію 
особистої якості. Після цього з'єднаєте всі хрестики. Таким 
чином отримайте свій особистісний профіль. За таким же 
принципом попросіть колег оцінити вас і отримаєте свій 
особистісний профіль зі сторони. 

Таблиця 1 
Особистісний профіль 

 
Оптиміст  �    �    �    �    �    � Песиміст 
 

Тактовний  �    �    �    �    �    � Допитливий 

Невимушений �    �    �    �    �    � Скутий 
 

Самостійний  �    �    �    �    �    � Залежний 
 

Упевнений в собі �    �    �   �    �    � Невпевнений 
 

Сміливий  �    �    �    �    �    � Боязкий 
 

Товариський  �    �    �    �    �    � Відлюдкуватий 
 

Активний  �    �    �    �    �    � Пасивний 
 

Чуйний  �    �    �    �    �    � Байдужий 
 

Йде на компроміс �    �    �    �    �    � Йде на конфлікт 
 

Широкий профіль  �    �    �    �    �    � Вузький профіль  
знань        знань 
 

Пунктуальний �    �    �    �    �    � Непунктуальний 
 

Рішучий  �    �    �    �    �    � Нерішучий 
 

Уважний  �    �    �    �    �    � Неуважний 
 

Керівник    �    �    �    �    �    � Виконавець 
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1. 2. Що таке персонал з точки зору підприємництва? 
 

1. Носій праці 
– створює цінності (продукти, послуги); 
– приймає рішення, важливі для розвитку підпри-

ємницької діяльності; 
– є причиною витрат виробництва. 

2. Індивід 

Має певну мотивацію і захищає власні інтереси. 
Якщо ці інтереси збігаються з інтересами 
підприємця, вплив на результат фірми – позитивний. 
Якщо не збігаються – можуть виникати проблеми. 

3. Партнер 
Намагається підтримувати ті ж інтереси, що й 
підприємець, тому фірма без нього діяти не зможе. 

 
 

Семінар 
 

Правильна організація керівництва фірмою 
 

За якою організаційною схемою слід створювати фірми А і Б? 
 
Фірма А: “АТ Гальмо” хоче виробляти гальмівні системи 
для вантажних і легкових автомобілів. 
Фірма Б: “АТ УНІВЕРС” хоче виробляти холодильники, 
розчинну каву, керамічні плити. 
 

 (1) 
Генеральний директор 

 
 
 

Дирекції по продуктах.   � …………… � 
 
 

Відділи за функціями � …. � � …. � � ... � 
(управління, виробництво, збут). 
 
 (2) 

Генеральний директор 
 
 
 

Дирекції за функціями   � …………… � 
(управління, виробництво, збут). 
 
 

Відділи по продуктах.      � …. � � …. � � ….  � 
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Персональне і організаційне рішення, співвідношення 
між завданнями і фазами при досягненні поставленої 

мети 
 

Завдання – назва дії для (напр.) розвитку і створення 
нового продукту для ринку (створення нової гальмівної системи 
для автомобілів). 

Фази – кількість дій. 
 

Теоретичний рівень передбачає постановку 3-х завдань:  
 

планування – реалізація – контроль. 
 

Практичний – здійснення таких фаз: 
 

1. Планування = які ідеї треба втілити? 
2. Реалізація = створення зразка. 
3. Контроль = зразок не відповідає вимогам ринку. 
4. Реалізація = створення нового зразка. 
5. Контроль = зразок не відповідає вимогам ринку. 
6. Нове планування = нові ідеї. 
7. Реалізація = створення нового зразка. 
8. Контроль = зразок відповідає вимогам ринку. 

 
У нашому прикладі для розв’язання трьох завдань 

потрібно вісім фаз. Якщо бути точним – у кінці кожної фази слід 
вирішувати ще одне завдання – “Прийняття рішення”. 

 
 
 

Контрольні запитання: 
 
1. Що входить до поняття “персонал”? 
2. Місце менеджменту персоналу в системі керівництва фірмою. 
3. Завдання менеджменту персоналу. 
4. Взаємозв'язок знань і умінь з різних наук для вирішення 

завдань менеджменту персоналу. 
5. Яким чином можна одержати інформацію про те, що 

відбувається у фірмі? 
6. Чому вміння організувати фірму можна вважати мистецтвом? 
7. Які особисті якості менеджера / співробітника можна виділити 
для створення особистісного профілю? 
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ТЕМА 2 
 

Концепція управління персоналом 
 

2. 1. Мета управління персоналом 
 

За умови виробництва нових продуктів і надання нових 
видів послуг усе більшої значущості набуває забезпечення фірми 
(організації) кваліфікованими менеджерами і фахівцями з 
урахуванням відносного скорочення витрат на утримання 
персоналу (схема 2). 

Схема 2 
Визначення мети управління персоналом 

 

Економічні цілі – оптимальне використання людського потенціалу; 
– скорочення витрат на персонал. 

 

Чинники, які впливають на 
визначення мети 

    Передумови 

 
 
Інтереси 
фірми 

 Інтереси 
співробітників 

  Інтереси 
суспільства 

  Економічні 

Етнічні 
 
         Правові 
                   Організаційні 
 

Аналіз 
 
 

Визначення мети 
 
 

Економічні 
(науково-технічні) 

    Соціальні  
(гуманістичні, екологічні) 

 
 

Робочий процес 
 
 

Реалізація мети 
 
 

Процес споживання 
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2. 2. Управління персоналом як процес 
 

Управління персоналом як процес спрямоване на 
реалізацію організаційної схеми в рамках фінансового 
планування з урахуванням постійних змін видів і складу 
діяльності (схема 3). 

Схема 3 
Процес управління персоналом 

 
Політика фірми  Аналіз наявного персоналу 

 
 
 

Політика управління 
персоналом 

 
 
 

Планування персоналу 
(визначення попиту на персонал) 

 
 
 

Застосування персоналу 
(ефективність, задоволення ) 

 
 
 
 
 

Підбір нового персоналу 
ззовні зсередини 

 Вивільнення персоналу 
Пенсія / передчасний вихід / звільнення 

на пенсію 
 
 
 
 

Розвиток 
Розвивати мотивацію / стримувати / кваліфікація 

 
 
 
 

Зміна структури персоналу 
 
 
 

Витрати на персонал 
Економіка персоналу 
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2. 3. Планування персоналу як процес 
 

Зміни попиту на ринках і людські чинники впливають на 
структуру організації фірм. Планування персоналу, як процес 
динамічний, має враховувати ці зміни, що зображено на схемі 4.  

 
Схема 4 

 
Процес планування персоналу 

 
Цілі фірми 

 
 
 
 

Склад 
персоналу 

    Структура  
персоналу і штатів 

  Попит на 
персонал 

 
 
 

Несподівані 
зміни в складі 
персоналу 

 Планована 
зміна в складі 
персоналу 

 
 
 
Новий склад персоналу  Нова структура 

персоналу і штатів 
 
 
 

Застосування персоналу 
 
 
 

Зміна у складі 
персоналу 

 Підвищення 
кваліфікації 

 
 
 

Контрольні запитання: 
 
1. Як визначають цілі управління персоналом? 
2. У чому суть управління персоналом як процесу? 
3. У чому суть планування персоналу як процесу? 
4. Чому і яким чином змінюється структура персоналу? 
5. У чому суть планування скорочення персоналу? 
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2. 4. Стратегічне планування скорочення персоналу 
 

Зміни в структурі виробничої діяльності фірми або зменшення 
замовлень від клієнтів зумовлюють, як правило, якісні та кількісні зміни 
штатів. Щоб зменшити витрати на утримання персоналу, часто скорочують 
штати, що передбачає звільнення певної кількості працівників. З точки зору 
стратегічного планування – у фірмі відбувається реструктуризація 
відповідно до нових ринкових умов, а слово “звільнення” збуджує 
негативні емоції у великої частки персоналу, що й заважає досягти 
стратегічної мети – реструктуризації фірми загалом. Виходячи зі 
стимулюючого впливу позитивного мислення, експерти з менеджменту 
персоналу пропонують використовувати формулу: “за стратегічною 
концепцією штати наймати заново”. Реструктуризація – це: (1) зміни у 
підходах до ринків, інші продукти і послуги, інші технології виробництва; 
(2) готовність до мобільності та змін у трудовому середовищі; (3) 
визначення нових завдань у різних сферах: маркетингу, збуті, сервісі, 
підвищенні кваліфікації, сучасній звітності, застосуванні нової 
комп’ютерної техніки і програмного забезпечення. Очевидно, певна 
кількість наявних працівників відповідає новим вимогам або здатна до 
перенавчання. Їх слід виділити і підготувати, щоб вони зайняли відповідне 
місце у штаті за новою концепцією фірми. Таким чином велика кількість 
працівників отримує шанс на продовження трудової діяльності у фірмі. 

Розглянемо схему стратегічного планування скорочення 
персоналу на основі “саморегулюючого кругообігу” (схема 5). 

 
Схема 5 

 
Стратегічне планування скорочення персоналу 

 
 

Аналіз 
 

Оцінка 
 

Бачення 
 

Нова організаційна схема 
 

СТАРТ Процес 
оновлення 

Визначення вакантних місць 
у штатах 

Достатнє 
оновлення? 

Підбір претендентів 
 

Залишитися у фірмі на 
новому робочому місці 

Підвищення кваліфікації  Звільнення 
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ТЕМА 3 
 

Управління персоналом, який працює 
 за кордоном 

 

3. 1. Головні чинники міжнародного успіху 
 

1. Якість продукту. 
2. Орієнтація у нішах прибуткової діяльності. 
3. Орієнтація на потреби клієнта. 
4. Особисте спілкування з партнерами і клієнтами. 

 
Чимало керівників знають кожного зарубіжного клієнта 
особисто. Цьому сприяє періодичне спілкування з клієнтами 
у всьому світі. 
 
Що вирізняє керівника / менеджера успішної фірми? 
 

• він керує сам; 
• у нього є бачення майбутнього; 
• він зорієнтований на діяльність і хоче діяти; 
• має і добре знає свій сектор дії; 
• акцентує увагу на кожній деталі питання; 
• йому важливе практичне розв'язання проблем; 
• при повторній дії – результати кращі;  
• уміє вислухати партнера і клієнта; 
• робить висновки з власних помилок; 
• робить висновки з критичних зауважень клієнтів і 

партнерів; 
• з обмежених ресурсів робить максимально можливе для 

клієнтів; 
• він поінформований про рекомендовані успішні 

розв'язання проблем; 
• він здатний знайти власне розв'язання проблем; 
• йому притаманне уміння самоорганізуватися; 
• уміє швидко діяти; 
• йому властива легкість підходу до вирішення завдань; 
• уміє створити зразки певних дій. 

 
Співробітнику треба дати можливість шукати 
 і знайти власний шлях вирішення будь-якого 
завдання. 
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Семінар 
Таблиця 2 

Тест 
особистих якостей співробітників і керівників, 
які мають бажання працювати за кордоном 

Тести виявляють і доводять не все, але допомагають пізнати себе на 
певному етапі професійного і особистого розвитку. 

 
 

 
Оцінка розвитку 

якості 
слабо         сильноПоказники якості 

1 2 3 4 5 
1. Знання першої іноземної мови      
2. Знання другої іноземної мови      
3. Фізичне навантаження      
4. Розумове навантаження      
5. Уміння жити без сім’ї та друзів      
6. Комунікабельність      
7. Уміння вислухати інших (у т. ч. клієнтів)      
8. Готовність учитися      
9. Орієнтація на самостійність      

10. Життєвий досвід (розв'язання проблем)      
11. Інтуїтивність при прийнятті рішень      
12. Знання своєї технічної сфери      
13. Уміння самоорганізуватися      
14. Уміння швидко вирішувати і діяти      
15. Зосередження уваги на “неважливих” питаннях      
16. . Власний підхід до розв'язання проблем      
17. “Я – хороший продавець”      
18. Вміння улагоджувати конфлікти      
 

Сума балів: 
 
Висновки: 
 
80 – 90 Ви можете впевнено і успішно працювати за 

кордоном. 
70 – 79  Проаналізуйте Ваші слабо розвинені якості та 

визначте їх важливість для виконання можливих 
завдань за кордоном. 

60 – 69  Якщо є дійсно сильне бажання працювати за 
кордоном, Ви повинні суттєво вдосконалити 
особисті якості. 

менше 60 Ви не готові до роботи за кордоном. 
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3. 2. Потреби у кваліфікації співробітника/керівника 
 

За кордоном 
Як знайти нових клієнтів?  
Як дізнатися про потреби (бажання) клієнтів? 
Яким чином вирішувати конфлікти? 

Всередині країни 
Як керувати іноземними співробітниками?  
Як організувати співпрацю місцевих партнерів 
 з продажу напівфабрикатів? 

 
Як вирішити, хто і упродовж якого часу повинен 

працювати керівником / співробітником фірми? 
 
Проблема  – треба швидко знайти і підготувати людину. 
Важливо – визначити рівновагу між потребою фірми і 

бажанням співробітника. 
 
Різні типи фірм (А, Б, В) 
А – фірми, які діють на засадах колективізму співробітників. 

Фірма вимагає від співробітників сповна відстоювати 
інтереси фірми і бути готовим 2–3 роки працювати за 
кордоном без сім’ї. 

Б – фірми, які діють на засадах індивідуалізму співробітників. 
Фірма вимагає від співробітників дієвості та мобільності. 

В – транснаціональні фірми. 
Просування співробітників по службі залежно від 
практичної мобільності. 

 
Проблема: багато фахівців не хочуть жити за кордоном без сім’ї 
або лише за потребами фірми. Вони захищають особисте життя. 
Фірми мають забезпечити рівновагу між мобільністю і 
стабільністю. 
Важливою є збалансованість інтересів! 
Як правило, у багатьох фірмах є взаємна залежність між 
керівництвом і фахівцями. 
 
Контрольні запитання: 
 
1. Який взаємозв’язок між особистими якостями «закордонних» 
співробітників і успіхами фірми, що має іноземних партнерів і 
клієнтів? 

2. Де і яким чином знайти кваліфікованих керівників для роботи 
за кордоном? 

3. За якими професійними та особистими якостями слід 
перевіряти кандидатів для роботи за кордоном? 
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ТЕМА 4 
 

Мотивація у фірмах і організаціях 
 

4. 1. Мотивація і людська праця 
 

Схема 6 
Мотивування персоналу 

 
За людською природою люди прагнуть 
 

або чогось досягнути, це прагнення слід макси-
мально використати у 
фірмах і організаціях 

 
або чогось уникнути. 

 
 

Мотивована діяльність 
Зумовлені внутрішніми 
спонуками і думками дії 
персоналу, спрямовані на  
досягнення цілей фірми 

 
 
 
 
 
Унаслідок – підвищується 
працездатність персоналу і  
ефективність його праці 

 
 
 
 
 
 
Досягнення ототожнення 
мети персоналу з цілями 
своєї фірми або організації 

 Мета застосування 
методів мотивування 
персоналу 
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Різні ступені мотивації праці 
 
 

• Найпростіше – це прагнення працівника задовольнити свої 
потреби (одержати певні блага) за допомогою власної 
діяльності (виконання певних завдань) і отримати грошову 
винагороду для задоволення біологічних потреб.  

 
Х 

 
• Окрім матеріальних благ – прагнення зайняти престижне 

місце в організаційній схемі фірми (організації), наприклад, 
великий офіс, секретар й т. ін. 

 
Х + (б) 

 
• Окрім грошової винагороди – прагнення до суспільного 

визнання (у сімейному колі, трудовому колективі, 
суспільстві  в цілому), наприклад, мандат депутата й т. ін. 

 
Х + (в) 

 
• Окрім грошової винагороди – прагнення до власного 

духовного задоволення (радість від праці),  наприклад, 
внутрішня урівноваженість. 

 
Х + (г) 

 
 
 
 
 
4. 2. Мотивація і менеджмент 
 

Мотивація в рамках організаційної схеми фірми 
(організації) – це процес, за допомогою якого менеджер 
спонукає персонал працювати для досягнення цілей фірми 
(організації), тим самим задовольняючи його особисті бажання і 
потреби. 

За людською природою працівник для задоволення своїх 
потреб не бажає робити більше за необхідний мінімум. Тобто 
людина виявляє бажання працювати і отримати зарплату 
відповідно до її потреб. 
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Теорії мотивації: 
 

1. Фредеріка Герцберга – теорія двох чинників 
 

1. Група чинників, які впливають на те, щоб почуватися на 
роботі добре.  

Мотиватори: цікава робота, самостійність, певні 
повноваження, визнання досягнень і т. д. 

 
2. Група чинників, які впливають на те, щоб почуватися на 

роботі погано.  
Гігієнічні чинники: зарплата, умови праці, статус, робоча 

атмосфера, ставлення до начальства, колег і т. д. 
 
 
 
2. Абрахама Маслоу – ієрархія потреб 
 
 

Піраміда Маслоу 
 
 
 
Реалізація свого потенціалу.         Потреба у самореалізації   1. 
Розширення ділянки повноважень.        і самовираженні. 
 
Компетентність.     Потреба у повазі.      2. 
Самостійність. 
Право приймати рішення. 
 
Визнання у соціальних  Соціальні          3. 
групах .    потреби. 
Контакти з людьми. 
 
Гарантія робочого місця.  Потреба у           4. 
Страхування.    безпеці і захисті 
 
Харчування, житло,   Фізіологічні           5. 
одяг.     потреби.    
         Фундамент. 
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3. Девіда МакКлелланда – потреба в успіху 
 

Потреба в успіху позитивно впливає на персонал усіх 
рангів: працівник, зорієнтований на успіх, отримує задоволення 
від самого процесу діяльності (готовність працювати з високим 
рівнем ризику, нести відповідальність за вирішення  будь-яких 
проблем тощо). 
 
Процесуальні теорії мотивації: 
 

1. Віктора Врума – теорія очікування 
 
Підлеглі працюють найпродуктивніше тоді, коли вони 
упевнені, що виправдаються їхні сподівання. 

 
Чим більші сподівання, тим більша ймовірність якісного і 

вчасного виконання працівником дорученого завдання. 
Чим більша упевненість працівника в тому, що йому 

виплатять обіцяну винагороду, тим вища імовірність того, що 
працівник старанно виконуватиме завдання. 
 
2. Дж. Стейсі Адамс – теорія справедливості 
 
Працівники порівнюють власні витрачені зусилля й 
отриману винагороду із такими ж витратами і винагородою 
інших працівників, які виконують аналогічну роботу. 

 
Проблеми виникають при порушенні пропорційності. 

 
3. В. Ф. Скіннера – теорія посилення 
 
Працівники виносять уроки з досвіду попередньої роботи. 
 
 
Стимули  Поведінка  Наслідки  Майбутня поведінка 

 
 
         або      Така ж (+) 
   Дія   Певний  
   Подія   результат 
        або         Інша (–) 
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4. 3. Мотивація і продуктивність 
 

Від мотивації залежить продуктивність майже усіх видів 
професійної діяльності. Перш ніж обрати професію, кожен 
індивід має себе запитати:  що я умію?  чого я хочу? як зі 
своїми уміннями і бажанням я зможу заробити гроші на 
прожиття? 

Особисте бажання і реальна можливість рідко збігаються. 
 

Думаючи про майбутнє, людина керується, як правило, 
реальними поглядами на речі та явища і мріями та прагненнями. 
Реальні погляди не завжди поліпшують особисту мотивацію. 
Мрії, навпаки, часто орієнтують людей на підвищення мотивації. 
 
Як поліпшити особисту мотивацію? 
 
• Працюйте за визначеним заздалегідь планом (по днях або 

тижнях). 
• Шукайте можливості невикористаний час використати 

позитивно. 
• Створіть банк даних (картотеку) з інформацією про 

важливих для вас людей, з якими б хотіли підтримувати 
регулярні контакти. 

• Орієнтуйтеся на людей з досвідом, у яких можна запозичити 
досвід або позитивне мислення.  

• Робіть що-небудь самостійно для поліпшення професійних 
умінь або навчання. 

 
Праця і навчання повинні стати позитивним і корисним 
досвідом! 
 

Людина за певними ознаками помічає, що у неї виникла 
проблема. Як бути? Нехтувати нею і сподіватися, що вона 
зникне сама по собі? Або діяти? Робіть що-небудь для 
розв'язання проблеми. З її вирішенням ви набуваєте позитивного 
досвіду і ваша мотивація поліпшується.  
 

Часто люди морально страждають від нудьги. Людині 
нудно, тому що вона пасивна. Як тільки вона стає активною – 
нудьга зникає. Будьте активним студентом чи співробітником 
фірми! Це підвищує вашу мотивацію! …. І шеф або викладач 
буде вами задоволений. 
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Семінар 
 

Вправа 1. Спробуйте визначити 3 позитивні якості 
вашого щоденного життя студента або працівника. Скільки часу 
вам потрібно, щоб сформулювати ці три якості? Обговорюйте 
результати в групі. 

Вправа 2. Визначте свій профіль мотивації: дайте 
відповіді на запитання, поставивши хрестик у відповідному 
віконці (допускаються кілька відповідей). Після цього 
проаналізуйте реальну ситуацію на роботі або у навчанні. 
Покладіть запитання з відповідями у місце, де їх можна буде 
знайти через 5 років і порівняти з дійсністю. 
 
Орієнтовний список запитань для визначення особистого 

профілю мотивації 
 
1. Де найбільше ви любите працювати? 
а) �  у малій фірмі   б) � у великій фірмі  в) � самостійно 

     (сам собі шеф) 
2. Вам подобається розвивати нові ідеї і втілювати їх на робочому 

місці? 
 � ні   � іноді   � це моя щоденна мета 
3. Наскільки вам важливі дружні стосунки на робочому місці? 
а) � потрібні або � не потрібні для отримання особистого задоволення 

на робочому місці 
б) без дружніх контактів я не в змозі виконати робоче завдання � 
в) дружні контакти стимулюють мене до праці � 
г) дружні стосунки на робочому місці відволікають мене від роботи � 
4. Чи завжди намагаєтесь бути кращими за колег? 
  � ні  � іноді �  коли вимагають  � завжди 
5. Чи хочете бути лідером (формальним або неформальним)? 
   � ні   � хочу, але не пропонують   � завжди 
6. Яка винагорода вам потрібна (крім зарплати, яка задовольняє  ваші 
потреби)?  
а) висока зарплата  �   б) місце угорі службової ієрархії  �   
в) додаткові соціальні блага (користування фірмовою машиною тощо)  �  
г) соціальна захищеність (гарантія робочого місця)  �   
7. Наскільки готові ви іти на ризик? 
не люблю ризику � іноді можу ризикувати� мене ризик не лякає � 
8. Де і з ким / чим ви любите працювати? 
 а) надворі � у приміщенні � б) з людьми � з ідеями � з технікою �  



 

 

 

25

4. 4. Мотивація через різні форми винагороди 
 

Представлені форми винагороди практикують у 
Німеччині. При цьому існує диференційований підхід у різних 
фірмах і організаціях. Як правило, працівники знають, які форми 
винагороди їм належаться за виконання певних завдань. За 
рішенням шефа бувають і неочікувані винагороди. 
 
• Винагорода за особливі результати праці: товари, 

турпутівки. 
• Підвищення по службі та підвищення зарплати залежно 

від результату праці за умови вимірюваності трудового 
успіху й диференційованих результатів у працівників, які 
виконували однакові завдання, та одержаної вигоди. 

• Премії. Конкурси на найкращі ідеї з певних питань (напр., як 
можна поліпшити захист навколишнього середовища на 
території фірми?) з видачею диференційованих призів. 

• Участь у розподілі прибутку. Отримавши прибуток, фірма 
може певну його частку, наприклад, 25%, виплатити своїм 
співробітникам. Частина винагороди перетворюється у частку 
капіталу фірми, премії для страхування співробітника або у 
право на приватне користування службовою машиною.  

• Співробітники стають співвласниками фірми: отримують 
акції свого акціонерного товариства, частку інвестиційного 
фонду, пільговий кредит від своєї фірми. 

• Винагорода за вибором: співробітники можуть вибирати 
винагороди з каталога (напр., скорочення робочого часу, 
навчання на курсах підвищення кваліфікації, отримання 
додаткової пенсії, підвищення зарплати, особисте 
користування службовою машиною, пільговий кредит від 
фірми). 

 
Контрольні запитання: 
 
1. Яким чином менеджери різного рівня можуть використати 
різні типи мотивації праці? 

2. У чому полягає мета застосування методів мотивації 
персоналу і як її досягнути? 

3. Яка залежність між потребами і мотивацією? 
4. Чим відрізняються різні теорії мотивації? 
5. У чому особливість процесуальних теорій мотивації? 
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ТЕМА 5 
 

Управління групами 
 
Причини виникнения груп 
     (наприклад) 

організаційні 
 

економічні 
 

технологічні 
 

фізичні 
 

психологічні 
 

Приймаючи на роботу економістів (напр.), керівники фірм 
найважливішим критерієм вибору претендентів вважають 

спроможність працювати у групі 
 
5. 1. Ознаки організації групової праці 
 
(1) – групи, які діють постійно (за організаційною схемою 

фірми), виконують завдання або надають послуги, 
передбачені виробничим процесом; 

 
– групи, які діють тимчасово (для вирішення певних 

завдань): “гуртки якості” – організація робочих груп із 
співробітників фірми, які мають однакові або схожі 
робочі завдання, для спільного розв'язання проблем 
якості, а також проектні групи та групи з управління і 
координації;  
“автономні групи” – організаційні одиниці, які повністю 
або частково організують свою роботу, робочі групи 
(бригади), проектні групи, створені для виконання певних 
завдань. 

 
(2) – проектні групи на основі персонального менеджменту, 

тобто без керівника; 
 

 – проектні групи з проектним керівником / менеджером. 
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(3) – закриті проектні групи – члени групи від початку до кінця 
роботи працюють разом; 
 

 – відкриті проектні групи – склад групи змінюється залежно 
від розвитку окремих фаз роботи. 

 
(4) – групи без підструктури (до 6 чоловік); 
 

 – групи з підгрупами, які виконують відповідні частки 
загального завдання, наприклад: 

а) розробка нового продукту; 
б) розробка нової упаковки; 
в) розробка матеріалів для реклами. 

 
(5) – групи із співробітників власної фірми; 
 

 – групи із залучених (чужих) і власних співробітників. 
 
 
(6) – формальні причини (на основі організаційної схеми  

фірми) – “формальні групи”; 
 

 – неформальні причини (на основі симпатії  чи антипатії) – 
“неформальні групи”. 

 
5. 2. Організованість групи 
 
Від організованості групи залежить успіх і досягнення мети. 
 
(1) Індекс згуртованості (С) – число взаємних позитивних 

“виборів” за ознаками симпатії – 
антипатії. 

“Вибори” (В) підраховують за відповідями на запитання, 
наприклад:  

“З ким ви хотіли б мати спільний робочий кабінет?” 
“З ким ви хотіли б обідати?” 
“ З ким ви хотіли б мешкати в кімнаті гуртожитку?” 

 
Число можливих виборів у групі = N  

 

)1(2
1 −

=
NN
ВС  
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(2) Індекс інтеграції (И) 
 
 

виборужодногоотрималинеякі
групичленівкількість

И
,

1
=  

 
 
 
 
 
5. 3. Стосунки між членами групи 
 

1. У кожній групі повинні діяти правила поведінки 
(правила співробітництва). 
 

Взірцеві правила поведінки: 
 

• Кожен сповна працює для групи. 
• Кожен відкрито і чесно висловлює свою думку. 
• Усі члени групи мають однакові обов'язки і права. 
• Усі члени групи допомагають один одному. 
• Усі дискусії ведуться без врахування ієрархії. 
• Кожен  висловлює критику лише у групі, а не за її межами. 
• Критику приймають і адресують беззастережно. 
• Ніхто не приховує інформацію. 
• Неузгоджені результати не поширюються поза групою. 
• Узгоджені результати кожен член групи поширює позитив-

ними методами.  
 

2. Що заважає співробітникам / членам групи у 
стосунках із шефом? 
 
• Зайва секретність. 
• Неясність, повільність у прийнятті рішень. 
• Невизначеність. 
• Неясність у причинах зміни завдань. 
• Шеф не вміє чи не бажає вислухати підлеглого. 
• Шеф не сприймає нових ідей співробітників. 
• Шеф карає підлеглого за кожну помилку. 
• Шеф обізнаний краще у багатьох речах. 
• Шеф успіхи співробітників видає за власні. 



 

 

 

29

3. Хороший керівник групи: 
 
 
• Висловлює думки та ідеї усім працівникам. 
• Бере до уваги чужі думки і погляди. 
• Відкритий для сприйняття думок інших. 
• Дає можливість висловитися усім. 
• Справедливий. 
• Добре переносить стресові ситуації. 
• Не критикує відсутніх. 
• Поширює оптимізм. 
• Діє розумно. 
• Підтримує регулярні контакти з членами групи. 
• Стимулює виникнення позитивних емоцій для досягнення 

нових цілей. 
• Зорієнтований на майбутнє. 
• Має конкретні уявлення про вартісніть справи. 
• Дбає про зовнішній вигляд і визнання у групі. 
• Сприяє спілкуванню з іншими групами фірми. 
 
 

4. Важлива риса кожного члена групи – компетенція. 
 
 
Компетенція персоналу (керівників і спеціалістів) 
 

фахова 
 

методична 
 

соціальна 
 

особиста 
 
 
5. 4. Компетенція 
 
5. 4. 1. Фахова компетенція: – теорія; 

– практика. 
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5. 4. 2. Методична компетенція: 
– цілеспрямована дія; 
– показ за допомогою наочних 

схем і зображень тощо; 
– презентація; 
– документація процесу діяль-

ності та результатів; 
– планування проекту; 
– управління проектом; 
– керівна роль у розмові; 
– уміння вести бесіду / інтерв'ю; 
– уміння керувати дискусією. 

 
5. 4. 3. Соціальна компетенція:  

– здатність до комунікабель-
ності; 

– готовність до кооперування; 
– здатність до кооперування; 
– здатність розуміти партнера; 
– здатність інтегруватися; 
– здатність мотивувати свою 

діяльність та інших членів 
групи. 

 
5. 4. 4. Особиста компетенція: 

– моральність; 
– власна точка зору; 
– ініціативність; 
– творчий підхід до розв'язання 

питань; 
– мова; 
– уміння володіти собою; 
– зовнішній вигляд; 
– інтуїтивність; 
– уміння виступати. 

Контрольні запитання: 
 
1. За якими ознаками можна створити групи у фірмі? 
2. Як визначити компетентність співробітника / менеджера? 
3. За якими правилами діють успішні групи? 
4. За якими позитивними і негативними якостями можна 
охарактеризувати шефа? 
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ТЕМА 6 
 

Стилі керівництва і типи керівника 
 

6. 1. Що таке керівництво? 
 
 
Керівництво: 

  – процес впливу на підлеглих; 
 – спосіб примусити їх працювати: 
1) до виконання певного завдання; 
2) з урахуванням індивідуальних можливостей 

 і бажань підлеглих. 
 

На усе це впливають особисті якості керівника, тому  
у кожного керівника є свій стиль керівництва. За деякими 
загальними якостями можна визначити стилі керівництва. 
 

З історичної точки зору спочатку виникли стилі 
керівництва, зорієнтовані на виконання певних завдань. Це були 
в основному: 
 

Бюрократичний Орієнтація на правила, які регулюють 
ставлення до підлеглих. 

Патріархальний Традиційний порядок стосунків. 

Харизматичний Визнання домінуючого лідера підлеглими, 
які виконують усі його бажання. 

 
 

У теперішній час звертають все більшу увагу на бажання 
та індивідуальні можливості підлеглих. 

 Стилі керівництва, зорієнтованого на виконання завдання 
або на можливості індивідуума (підлеглих), можна розрізнити: 
 

Авторитарний Керівництво без урахування бажань 
підлеглих, управління наказами. 

Кооперативний 
(демократичний) 

Участь підлеглих у прийнятті рішень 
(консультації або право на вето). 
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6. 2. Характеристика різних типів керівників 
 

Визначимо характерні типи керівника: 
 
Харизматик 

– ідеальний шеф? Він легко змінює домінуючі 
ролі між дискусією і наказом. Виявляє високу 
ініціативність, кооперативність, компетентність. 
Для нього важлива комунікабельність і 
планування свого службового просування. 

 
Діловий 

 – головне – займатися справою, систематика в 
роботі – понад усе; розвиває емоції лише у межах 
своєї справи. Добре витримує стрес і діє 
спокійно. 

 
Кооператор 

– рішення приймаються у колективі. Добра 
співпраця – важливіша, ніж високоякісний 
результат праці. Він не хоче домінувати і не 
любить дистанції між собою і підлеглими. 

 
Скромний 

– радість від роботи йому важливіша, ніж 
просування по службі, а справа – важливіша за 
людську близькість. Він, як правило, 
безініціативний і малокомунікабельний. 

 
Інновативний  

– постійно пропонує нові ідеї. Не контролює 
окремих працівників і не надає особливого 
значення високоефективній організації праці. Він 
належить до спокійних керівників і діє 
наближено до середнього типу керівника. 

 
Авторитарний  

– як він скаже, так і зроблять. Не терпить довгих 
дискусій. Найважливіше для нього – особистий 
престиж. Характеризується великою 
дистанційністю, слабкими кооперативністю і 
комунікабельністю. 
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6. 3. Технологія керівництва 
 

Технологія керівництва – це усі концепції, методи і 
заходи, які застосовують менеджери для реалізації 
підприємницьких цілей фірми за допомогою таких дій: 
 
• Підготовка різних форм рішень. 
• Делегування відповідальності та виконання завдань. 
• Різні форми розподілу вказівок. 
• Інформування співробітників. 
• Застосування позитивної і негативної критики. 
• Здійснення контролю. 
• Удавання до скарг і рекламацій. 
 
6. 4. Теорії керівництва 
 

Читачі німецького журналу “Менеджер Семінар” у 
1997 році виділили головні якості успішного керівника:  

– правдоподібність; 
– чесність; 
– непідкупність; 
– позитивний погляд  на життя; 
– систематичність; 
– чуйність; 
– мобільність; 
– уміння визначити пріоритети; 
– орієнтація на успіх; 
– стратегічне мислення; 
– уміння передати повноваження; 
– сприяння прийняттю рішень. 

 
 

Теорія МакГрегора – “Х” і “Y” характеризує систему 
керівництва з двох протилежних позицій “Х” і “Y”. 
 

Теорія “Х”: керівник удається  до директивних, 
авторитарних методів управління і ставиться до підлеглих 
виключно недовірливо. 

 
Теорія “Y”: субординація діє як партнерство. Керівник 

має оптимістичний погляд на стан речей. Сповідує принципи 
самоврядування і самоконтролю у колективі. 
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Теорія Фреда Фідлера – ефективності керівництва 
 

Стиль керівництва повинен відповідати даній ситуації. 
Успіх або ефективність залежить від трьох чинників: 

 – стосунків керівника з підлеглими; 
 – структури виробничих завдань; 
– рівня влади керівника. 
 
Концепція керівництва Р. Блейка і Д. Моутон 

 
Матриця стилів керівництва, створена Робертом Блейком і 

Джейн Сріглі Моутон, є поєднанням різних комбінацій двох 
підходів до управління: керівництво з турботою про успіх і 
акцент на виробничий процес. Матриця являє собою перетин 
двох шкал з дев'ятьма поділками на кожній і сітку, що 
утворюється ними. По вертикалі ранжирується ступінь турботи 
про людей при управлінні колективом, а по горизонталі – 
ступінь турботи про виробничий процес. Блейк і Моутон 
змалювали п'ять з 81 (9х9) крайніх і найбільш характерних 
позицій матриці. 

Схема 7 
 

Управлінська сітка (матриця стилів керівництва) 
 

1.9        9.9 9 
         8 
         7 
         6 
    5.5     5 
         4 
         3 
         2 

1.1        9.1 1 
1 2 3 4 5 6 7 8 9  
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1. (9; 1) Авторитарне керівництво. Ця позиція характерна для 
менеджерів, які на перше місце ставлять турботу про 
виробництво і не провадять соціальної діяльності. 

 
2. (1; 9) Соціальне керівництво. Керівники дбають насамперед 

про задоволення своїх потреб і потреб підлеглих, не 
приділяючи належної уваги виробництву. 

 
3. (5; 5) Виробничо-соціальне управління. Прихильник цього 

стилю керівництва вважає, що компроміс у всіх випадках – 
найкраще рішення, він є основою для ефективного 
управління. 

 
4. (1; 1) Примітивне керівництво або „відпочинок на 

роботі“. Керівник байдуже ставиться як до підлеглих, так і до 
самого процесу виробництва. 

 
5. (9; 9) Командне керівництво або керівництво „обличчям 
до обличчя“. Менеджер прагне докласти максимум зусиль як у 
сфері соціальної політики, так і у виробництві. Найкращим 
способом вирішення будь-якого завдання вважає активне 
залучення підлеглих у процес прийняття рішень. 
 
Семінар 

Розділіть групу на три частини (А, Б, В). Кожна частина 
обговорює якість стилю керівництва за таблицею і пропонує 
виставлені оцінки (5 = якість сильно виражена, 1 = якість слабо 
або зовсім не виражена) обговорити у групі. 

Таблиця 3 
Якість стилю керівництва 

 
Якість, котра  
домінує у  Бюрократичний Патріархальний Харизматичний 
стилі керівн.  стиль   стиль   стиль 
  А Б В А Б В А Б В 
 
Домінованість (2)   (5)   (5) 
Дистанційність (2)   (3)   (3) 
Ініціативність  (1)   (3)   (5) 
Кооперативність (2)   (3)   (4) 
Трудова дисципліна (5)   (4)   (3) 
Емоційність  (1)   (3)   (4) 
Комунікабельність (1)   (3)   (5) 
Систематичність (5)   (4)   (3) 
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6. 5. Влада у системі керівництва 
 
Хто має владу взагалі? 
Хто має владу над вами? 
Як ви можете отримати владу? 
 
Влада фахівця базується на його знаннях, навичках, професійному та 
життєвому досвіді. 
Влада адміністративного керівника базується на страхові 
підлеглих. 
Чужа влада над вами – це визнання того, чого немає у вас. 
 
 
6. 5. 1. Влада і мотивація 
Мотивація успішного менеджера через   гроші 
         секс 
         владу 
 
Влада навіщо?   Управляти іншими людьми. 
     Управляти певними процесами. 

    Самовираження і визнання. 
Влада над собою (самостійність і 
незалежність). 

 
6. 5. 2. Лінії влади 
 

Саме в 
 кутових 
 офісах 

часто буває 
найбільше 
влади. Лінії 
влади 
з'єднуюють 
їх  
з географіч-
ним центром 
на поверсі. 
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6. 5. 3. Керівник і влада 
 
Керівник = диригент оркестру (керівник сам не приймає 

рішення, він ухвалює рішення інших. Диригент 
сам не грає, музиканти вирішують, як грати). 

 
Керівник = повинен «диригувати» так, щоб рішення, які 

приймають інші (підлеглі або партнери), 
відповідали його бажанням. 

 
Влада = досягнення бажаних результатів іншими людьми. 
 
Влада = уміння маніпулювати іншими (членами оркестру, 

підлеглими). 
 
Влада = вміння усунути перешкоди. 
 

У фірмі дуже часто важлива не так власність, як влада 
(власність – у власника / влада – у менеджера). 

 
Запитання: хто має владу в українських державних 

підприємствах? 
 
Проблема влади: як панувати над людьми без опору з їхнього 

боку.  
Успішний керівник шукає підлеглих, які 
здатні знайти альтернативу його 
пропозиціям. Створення творчого робочого 
клімату. 

 
6. 5. 4. Кольори і влада 
 

Менеджери можуть визначати територію своєї влади 
наданням приміщенням, де вони працюють, певних кольорів. 
 
Барви можуть передати конкретне ставлення до влади: 
• темно-блакитна – найсильніша влада 
• жовта – слабка влада 
• бежева – нейтральність 
• червона – тиск на відвідувача 
• темно-коричнева – депресія 
• біла – свобода і простір. 
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6. 5. 5. Освітлення і влада 
 

Часто буває так: чим вище робоче місце менеджера за 
ієрархією організаційної схеми фірми або за ієрархією влади, 
тим менш освітлене його робоче приміщення. 
 
6. 5. 6. Офіс менеджера – меблі і влада 
 

Влада меблів виражається у користуванні ними: як 
меблі розставлені у приміщенні.  
 
 
       А 
 
         А 
        Е       А 
 
     Е 
 
          Е 
 
 1)     2)    3) 

1. Менеджер приймає 
рішення, сидячи за  
робочим столом. 
Відвідувач  чекає від 
менеджера конкретних 
відповідей. 
Зона прийняття 
рішень. 

В     А  
 

2. Сидячи на дивані, 
менеджер виграє час, 
тобто, він ще не  

 готовий або не хоче 
приймати рішення. 
Відвідувач не 
поспішає підписати  
угоду. 

Зона контакту. 
 
А – менеджер. 
Б – агресивний відвідувач. 
В – менеджер або агресивний відвідувач. 
Г – відвідувач або слабкий менеджер. 
Д – неважлива “третя особа”. 
Е – відвідувач. 
Т – телефон. 

Г Д 
Б 

Е 
1 2 

Т 
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6. 5. 7. Організаційна (функціональна) схема (структура) 
влади у фірмі 

 
У схемі влади відображається система альтернативного 

менеджменту. Залежно від того, хто з ким спілкується, 
з’являються нові лінії зв'язку, через які передається інформація. 
Виникають певні взаємозв’язки залежності і влади. Від заміни 
виконавця одного функціонального місця організаційна схема 
фірми не міняється. Якщо ж змінюються особисті стосунки або 
одних виконавців замінюють іншими, схема влади також 
змінюється. Неформальні особисті стосунки отримують статус 
каналів влади.  
 
 
 
Генеральний директор 
 
 
 
 
   Заст. ген. директора    
 
 
 
 
   Начальники відділів     Начальники відділів 
   А   Б 
 
     
 
 
 
   Начальники цехів    Начальники цехів 
   А Б У Г 
 
 
 
 
Контрольні запитання: 
 
1. Чим відрізняються один від одного типи керівництва? 
2. Як виглядає ідеальний стиль керівництва директора  
універмагу? 

3. Чим відрізняються різні теорії керівництва? 
4. У чому виражається влада у керівництві? 
5. Яка різниця між функціональною схемою і схемою влади у 
фірмі? 

 
Генеральний директор 

Заст. ген. 
директора 

 
Секретарка 
 

    А  Б 

    А Б У 
 
       Г 

? 
? 
? 
? 

? ? 

 

? 
 

? 
 

? 
 

? 
 

? 
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ТЕМА 7 
 

Управління конфліктами і стресами 
(улагоження конфліктів і стресових ситуацій) 

 
Конфліктологія:  

– конфлікт є невід’ємною частиною життєдіяльності 
організації; 

– конфлікт – це не аномалія або дисфункція у діяльності 
організації або фірми; 

– конфлікт – це норма стосунків між людьми, 
необхідний елемент виробничого життя. 

 
 
Конфлікт виникає на основі конфліктної ситуації. 
 
 
 
 
     Зіткнення протидіючих  

інтересів (опоненти). 
 
 

     Практичні дії сил,  
Інцидент      які протистоять  
      одна одній 
       
 
 
 
7. 1. Негативні наслідки конфліктів: 
 
• нераціональне використання робочого часу, робочих 

інструментів і обладнання; 
• гальмування процесу розвитку або виробничого процесу; 
• погіршення робочого клімату в колективі й виникнення 

антипатії; 
• сутички виходять за межі фірми і погіршують її імідж. 
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7. 2. Учасники (опоненти) конфліктів: 
 
– між окремими індивідами (співробітниками,менеджерами); 
– між керівником і групою; 
– між окремими співробітниками і керівником; 
– між замовником і виконавцем; 
– між виробником (торговцем) і клієнтом (покупцем). 
 
 
7. 3. Причини конфліктів: 
 
– у робочому колективі (у цеху, відділі, магазині, на кафедрі) 
різні індивіди мають різні цілі, хоч загальна мета дана 
керівником; 

– у робочому колективі виникають різні погляди на методи 
реалізації завдань або досягнення мети; 

– керівник робочого колективу не відповідає певним вимогам 
(авторитарний стиль керівництва, некомпетентність у 
питаннях управління, брак спеціальних знань і досвіду); 

– окремі члени робочого колективу не відповідають вимогам 
кваліфікації або не в змозі працювати у колективі; 

– склад персоналу спричиняє конфлікти (наприклад, велика 
вікова різниця, різниця у службовому становищі тощо); 

– якість продукту не відповідає бажанням і сподіванням клієнта 
або обіцянкам виробника (рекламація). 

 
 

Щаблі просування конфлікту 
 

 
                                                                        Тотальна війна на усіх рівнях. 
                                                               Опоненти заважають один одному. 
                                                       Опоненти стежать один за одним. 
                                             Шантаж,інтриги, саботаж, небажання працювати. 
                                    Розробка стратегій ведення боротьби. 
                           Створення угруповань. 
                  Припинення контактів. 
        Дискусія. 
Розбіжності, розлад. 
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7. 4. Конфліктний менеджмент (розв'язання 
конфліктів) 

 
Менеджер (керівник) повинен вживати заходів, щоб 

конфлікти усунути якомога раніше. При цьому треба 
дотримуватися таких правил: 
• не можна нехтувати конфліктами; 
• про конфлікти треба говорити відкрито, їх слід обговорювати; 
• потрібно готувати умови для згоди опонентів один з одним; 
• розв'язання конфлікту треба готувати шляхом аргументації  

і пропозиції компромісу; 
• намагатися усунути конфлікт без використання влади менеджера; 
• розв'язання конфлікту повинно здійснюватися без почуття перемоги 

або поразки; 
• не слід наполягати на тому, аби один з опонентів заявив про 

припинення конфліктних дій. 
 
Заходи з вирішення конфлікту у рамках конфліктного 
менеджменту: 

1. Аналіз конфлікту: 
• причини; 
• ідентифікація опонентів; 
• з’ясування цілей опонентів; 
• аргументи і точки зору опонентів; 
• можливі дозволи конфліктів 

. 
2. Дискусія з дотриманням правил. 

 
3. Залучення “судді”, який визнається усіма опонента-
ми як особа нейтральна. 

 
4. Навчання, яке може допомогти, як керівнику, так і 
опонентам. 

 
7. 5. Розв'язання конфлікту – елемент позитивного 

розвитку 
 

Конфлікт
як суперечливі погляди і дії опонентів, які 
прагнуть з максимальним успіхом виконати 
робоче завдання. 

 
Третя особа як посередник (“суддя”) повинен 

забезпечувати розв'язання конфлікту через активізацію творчої 
мотивації усіх опонентів. 
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Треба знайти зміни у взаєминах опонентів, які сприяють 
позитивним змінам у процесі виконання робочих завдань. 

 
Результати розв'язання конфлікту слід час від часу 

перевіряти, оцінювати і забезпечувати за такими критеріями: 
 

• витрати на процес зміни: гроші, час; 
• як змінилася якість взаємин: до кращого чи до гіршого; 
• наскільки задоволений кожен з колишніх опонентів результатами 

розв’язання конфлікту; 
• як часто у фірмі виникають конфлікти, чи скоротилася їх кількість;  
• які умови спілкування треба змінити, щоб кількість конфліктів 

скорочувалась; 
• які чинники і стосунки впливають на успішне розв'язання конфліктів у 

фірмі; 
• документація конфліктів. 
 
7. 6. Керування стресовою ситуацією 
 

Що таке стрес? 
Ситуація, коли людина не знає, як діяти, 
оскільки додаткові вимоги перевищують 
можливий обсяг реалізації робочого 
завдання. 

 
Можливо – людина отримує інформацію тоді, коли вона їй не 

потрібна або заважає, коли не може її опрацювати 
або зрозуміти; 

 
– у робочому колективі доведеться співпрацювати з 

“важкими” колегами, які створюють напружені 
ситуації, безлад на робочому місці або порушують 
послідовність дій.  

 
Заходи з улагодження стресових ситуацій: 

– використати “фільтри”, які захищають від зайвої, 
неактуальної  інформації, наприклад, телефонний 
автовідповідач, секретар, який з'єднує з певними фахівцями або 
визначає час для розмови; 

 
– провести аналіз співробітників – можливих учасників 

створення напружених ситуацій. З “важкими” людьми слід 
розмовляти чітко і коротко, дати їм зрозуміти, що саме їх 
поведінка є причиною стресових ситуацій, які заважають іншим 
виконати робоче завдання. 
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Семінар 
Щоб виділити “важких” співробітників, можна 

скористатися відповідним тестом. 
 

Таблиця 4 
 
Оцінка члена колективу за здатністю спричиняти конфлікти 
 

У кожному з пунктів тесту поставивте хрестик у певному 
віконці залежно від поданої характеристики особистої якості 
співробітника.  
 
1. Він / вона прагне злагоди      конфлікту 
�  �  �  �  � 
2. Він / вона визнає думку інших тільки свою думку 
�  �  �  �  � 
3. Він / вона аргументує по суті   орієнтація на себе  
�  �  �  �  � 
4. Він / вона виявляє інтерес до експериментів     не виявляє  інтересу 
    (нових методів) 
�  �  �  �  � 
5. Він / вона зважає на  думки, ідеї  інших: 
� завжди     � часто       � іноді       � рідко        � ніколи 
6. Він / вона допомагає іншим членам робочого колективу: 
� завжди      � часто       � іноді       � рідко           � ніколи 
7. Він / вона є самокритичним і визнає критику інших: 
� завжди      � часто       � іноді       � рідко           � ніколи 
8. Він / вона перебиває колег у розмові: 
� ніколи       � рідко       � іноді        � часто        � дуже часто 
9. Він / вона впливає на результат праці групи: 
а) високою якістю своєї частки праці: 
� сильно       �помітно     � середньо   � мало        � ніяк 
б) своїми ініціативами: 
� сильно       �помітно     � середньо   � мало         � ніяк 
в) інноваційними ідеями: 
� сильно        �помітно      � середньо   � мало       � ніяк 
 
 
Висновок: чим більше хрестиків справа, тим більша ймовірність 

того, що член колективу може стати причиною 
стресової ситуації у колективі. 
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Модель стресової ситуації *зображена на схемі 8. 
 

Схема 8 
Модель стресової ситуації 

 
  Потреби в      Професійні 
  навколишньому     Особисті 
  середовищі 
 
 
 
  Поведінка    Ефективні  Мінімальний 
  (реакція на потребу)  реакції  стрес 
 
 
 
  Неадекватні 
  ситуації 
 
 
 
  Стрес 
 
 
 
Фізіологічні   Психологічні 
реакції    реакції 
 
 
Контрольні запитання: 
 
1. Що таке конфлікт в рамках економічних відносин? 
2. Які негативні наслідки конфлікту для фірми? 
3. Які бувають причини конфліктів і як вони можуть розвива-
тися? 

4. Якою має бути поведінка менеджера у розв'язанні конфліктів? 
5. Що таке стрес і як з ним боротися? 
 
___________________ 
*Стец В. А., Стец І. І., Костючик М. Ю. Менеджмент персоналу. Навчальний посібник. – 
Тернопіль, 1996. – С. 84. 
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ТЕМА 8 
 

Персональний менеджмент 
(організація власної праці) 

 

Менеджер  Організатор (керівник організованого  
Процесу праці). 

 
 

Організатор процесів у фірмі 
(в організації) 

     Організатор власної праці 
Організатор успіху на своєму 
робочому місці 

 
Головні принципи організації власної праці: 

• діяти за щоденним планом;  
• спочатку виконувати найважливіші завдання; 
• планувати роботу на певний термін (тиждень, місяць, рік); 
• прагнути до службового просування і фахового 

вдосконалення. 
 
Чому менеджер часто або інколи не задоволений результатами 
своєї праці? 

Це можуть зумовлювати недоліки в організації праці або 
недостатня особиста організованість. 

 
Семінар 

Таблиця 5 
Недоліки в особистій організованості 

 
Поставте плюс, якщо ви себе впізнали. 
� багато часу витрачаю на вирішення неважливих справ 
� працюю без системи і плану 
� мені важко розпізнати важливі та неважливі завдання 
� важливі завдання виконую в останню чергу 
� розпочату справу часто не доводжу до кінця 
� часто не знаю, в якій послідовності працювати 
� іноді роблю роботу двічі, оскільки погано організував 

справу 
� часто буваю неуважним, не можу сконцентруватися 
� мені не доручають відповідальних завдань.  
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8. 1. Організація робочого дня 
 

Чимало менеджерів складають план робочого дня “в 
голові”, тому іноді дещо забувають або діють не за 
найраціональнішим методом і послідовністю. 

Як правило, керівники мають списки або записник із 
завданнями на певний день.  

Таблиця 6 
 

Приклад особистого і службового плану 
 

   Завдання               Ступінь  Час    Виконано 
           важливості 
 
Отримати: 
……………… 
Телефонні розмови: 
1. До партнера А:  коли буде 

 готовий план спільного 
 відрядження?    1  5 хв. 

2. У бюро подорожей: які є  
турпутівки на час відпустки? 3  10 хв. 

………………. 
Листи: 
1. Лист у фірму А (розпочати). 1  40 хв. 
2. Звіт про відрядження 

(розпочати).    2  30 хв. 
………………. 
Зустрічі: 
1. З клієнтом А.    1  30 хв. 
2.Обід з клієнтом Б.   1  45 хв. 
3. Зі співробітником А про  
проект Б.     2  20 хв. 

………………. 
Власні справи. 
……………….. 
Не заплановане.      30 хв. 
 
 
Річне планування 
Рекомендується використати записник.  
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Планування службового просування і фахового 
вдосконалення: 
 
– періодично аналізувати особисті результати праці; 
– навчатися на курсах підвищення кваліфікації; 
– час від часу спілкуватися з фахівцями, які успішно працюють 
за такою ж спеціальністю; 

– познайомитися з керівниками, які вас коли-небудь оцінювати-
муть. 

 
Висновки з організації та планування робочого дня: 
 
• Складайте щоденний робочий план. 
• Працюйте з таким планом щодня. 
• Спочатку виконуйте важливі завдання. 
• Встановіть собі винагороду за виконання кожного завдання. 
• Час від часу думайте про майбутнє. 
• Плануйте важливі справи на цілий рік. 
• Плануйте достатньо часу для підготовки великої за обсягом 

роботи (проекту). 
• Спробуйте самого себе оцінити у роботі. 
• Час від часу перевіряйте план фахового вдосконалення. 
• Спілкуйтеся з друзями, колегами, які досягли успіхів у праці, 

 і з шефом. 
 
8. 2. Підвищення самодисципліни 
 

Багато менеджерів намагаються вирішити справи не 
відразу, а “потім”. А “потім” не вистачає часу. Отже, їм слід 
підвищувати самодисципліну і, організовуючи роботу, 
дотримуватися таких порад: 

 
• правильно організувати робоче місце на початку робочого 

дня; 
• точно визначити завдання дня; 
• розділити великі за обсягом завдання на менші, які легше 

виконати; 
• встановити реальні терміни виконання завдань; 
• визначити для себе винагороду за виконання завдання 
• (мотивація!!!). 
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8. 3. Підвищення впевненості у собі 
 

Керівник, менеджер повинен демонструвати впевненість у 
собі, тобто, позитивний підхід до розв'язання проблем !!!   Яким 
чином? 

Для усунення негативного мислення або негативних 
почуттів треба свідомо реєструвати та аналізувати негативні 
думки (Де? Коли? З ким? Чому?) і з'ясовувати причини їх 
виникнення. 
 
Що спричинює негативне мислення? 
 

– методи мислення зорієнтовані тільки на свої здібності; 
– політичний або технічний фанатизм; 
– норми і правила особистого життя обгрунтовані лише 
теоретично; 

– відчуття провини; 
– відчуття боязні; 
– особистий сумнів в існуванні хорошого. 

 
Слід розвивати позитивне мислення! 

 
Наприклад, замість “негативних” слів використовуйте 

слова з позитивним змістом: 
  
 
 
 
 

хвороби   →  здоров'я 
бідність   →  багатство 
депресія    →  впевненість у собі 
поганий настрій  →  хороший настрій 

 
Контрольні запитання: 
 
1. Які головні принципи планування і організації робочого дня? 
2. Складіть зразок плану на день для директора малої приватної 
фірми. 

3. Яке значення для менеджера має самодисципліна? 
4. Яким чином менеджер може досягти більшої впевненості у 
собі?  
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РОЗДІЛ ІІ. УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ 
 
 
ТЕМА 9 
 

Соціально-економічні основи кадрового 
менеджменту в умовах ринкової економіки 

 
9. 1. Рамки розвитку підприємства (в умовах ринко-

вої економіки): 
 

1) фінансово-економічні і юридичні умови – відповідна  
концепція фірми; 

2) виробничі умови – відповідна концепція фірми; 
3) соціальні умови – відповідна концепція фірми. 

 
З цього випливає: – організаційна схема фірми; 

– структура штатів (персоналу); 
– співвідношення профспілки – 
підприємці (не завжди). 

 
9. 2. Сфера кадрової політики 
 
 
    кількісне і якісне планування персоналу. 
Вибір 

контроль зайнятості персоналу, 
скорочення або розширення штатів. 
 

 
Навчання  навчання персоналу. 
 
 

  політика стимулювання (через 
керівництво). 

Мотивація 
соціальна політика (доповнення до 
зарплати або соціальні блага). 
 

Інформація 
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9. 3. Завдання кадрового менеджменту 
 

Завдання кадрового менеджменту зображено на схемі 9. 
 

   а) технічні (потреби у персоналі); 
   б) фінансові (визначення витрат на персонал). 
 
 

Схема 9 
 

Завдання кадрового менеджменту 
 
 

Визначення   Залучення   Використання 
потреби   кадрів   кадрів 
у кадрах 
 
 
 
Збереження кадрів     Розвиток кадрів 
і стимулювання  Відділ кадрів  (політика у 
(оплата праці  та  (дирекція з             сфері навчання) 
соціальні послуги             персоналу) 
 
 
 
Вивільнення      Організація 
кадрів       інформації 
        про кадри 
 
 
 
 
 
Контрольне запитання: 
 
Яке значення для фірми або організації має кадровий 
менеджмент?  
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ТЕМА 10 
 

Маркетинг персоналу 
 

10. 1. Що таке маркетинг персоналу? 
 

Пошук оптимальних співвідношень 
з точки зору фізичної і розумової віддачі  
кожного працюючого, його витрат і внеску  
у прибуток фірми 

між  
залученням і вивільненням кадрів  
і 
структурними змінами у використанні 
кадрів всередині фірми. 

 
10. 2. Маркетинг і постійна зміна в структурах 

 зайнятості персоналу 
 

Схема 10 
 

Структура маркетингу персоналу 
 
 

Технічний бік     Фінансовий бік 
 
Залучення кадрів       Витрати 
 
 
Структурні   Маркетинг персоналу  Прибуток з 
зміни    (маркетинг-мікс)   фізичної 
віддачі 
 
 
Вивільнення       Прибуток з 
кадрів        розумової 
віддачі 
 
    Соціальний бік 

(закони або угоди з профспілками) 
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10. 3. Залучення кадрів 
 
Завдання кадрового менеджменту: персонал повинен бути 
• у достатній кількості 
• з відповідною кваліфікацією 
• у необхідний час 
• на запланованому робочому місці. 
 

Від кваліфікації залежить кількість потрібних кадрів. 
Від запланованого робочого місця залежить кваліфікація 
потрібних кадрів. 

Схема 11 
 

Модель розвитку кадрів 
 

Потреба у кадрах  Склад персоналу 
 
 

  Залучення 
 

 
 

Структурні зміни  Залучення з ринку праці 
 
 
Навантаження 
праці змінюється 

 Трудовий 
договір 
змінюється 

 Нові 
трудові 
договори 

 Лізинг 
персоналу 

 
 
 

Нове робоче місце 
Зміни у робочому 
часі (більше або 
менше) 

 Зміна режиму 
(розкладу 
праці) 

по 
горизонталі 

 по 
вертикалі 

 
    Кваліфікація 

 
Контрольне запитання: 
 
Яким чином здійснюється маркетинг персоналу? 
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ТЕМА 11 
 

Прогнозування і планування роботи 
 з персоналом 

 
11. 1. Види планування 
 

Схема 12 подає індивідуальні та колективні види 
планування. 

 
Схема 12 

 
Види планування персоналу 

 
Види планування 

 
 

Індивідуальні  Колективні 
 
 
    Планування заміщення штатів.   Планування наявності 

персоналу. 
 
    Планування уведення в курс справи.  Планування потреб у  

кількості й структурі -
персоналу. 

 
    Планування розвитку кадрів.   Планування застосування  

персоналу. 
 
    Планування службового просування.   Планування змін. 
 
 
       Планування підвищення  

Кваліфікації. 
 
 
 

Планування витрат на персонал 
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11. 1. 1. Планування заміщення штатів 
 

Коли і ким будуть заміщені певні штати? 
Наприклад, сфера дослідження і розвитку. 

Таблиця 7 
Планування заміщення штатів 

 
Штат    Проміжок часу (квартали року) 
    2001    2002 
    I           II      III    IV      I II III IV 
Керів. відділу дослідж. Іванов       Травкін 
Керів. групи 1  Петров    Киванова 
Керів. групи 2  Ведмідь    Щокін 
Керів. відділу розвитку Попов     Петров 
Керів. групи 3  Тарасов 
Керів. групи 4  вакансія      Ужинін 
Керів. проекту  створюється 

новий штат    Крупнов 
 
11. 1. 2. Планування введення у курс справи 
 

Коли і де відбувається введення нового працівника 
 у курс справи? 

Наприклад, нова співробітниця Ірина Михайлівна. 
Таблиця 8 

Планування введення у курс справи 
 
День  Час Місце  Партнер  Завдання 
01. 06.  10. 00 від. кадрів Афонін Підготовка трудового  

договору. 
 11. 00 медпункт лікар Агеєв Медичне обстеження. 
 13. 30 від. збуту Волгин Представлення відділу. 

14. 00 кім. 112 Кузнецова Обговорення плану вве- 
дення у курс справи. 

 
02. – 05. 06. 08. 00 кім. 132 Мартинов Практика дослідження  

ринку. 
 
08. – 12. 06. 07. 00 кім.134 Журавльова Підготовка до участі у  
       ярмарку. 
14. – 21. 06.  Київ  Журавльова Участь у ярмарку. 
 
23. – 26. 06. 08. 00 кім.143 Дятлов Відвідування клієнтів. 
 
29. 09.  10. 00 кім.112 Кузнецова Оцінка періоду  
     Журавльова  введення у курс  
       справи. 
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11. 1. 3. Планування розвитку кадрів 
 

Коли, кому і які заходи щодо підвищення кваліфікації 
потрібні? 

Наприклад, конструктор Іванов. 
Таблиця 9 

 
Планування розвитку кадрів 

 
Проміжок часу   Вид кваліфікації    

Початок роботи. 
01.10.00 14.10.00 Курс «Сучасний двигун мотоцикла». 
14.01.01 07.02.01 Курс «Вдосконалення англійської  

технічної мови». 
01.04.01 30.04.01 Практика у фірмі в Англії. 
01.06.01 30.06.01 Курс зовнішньої торгівлі. 
01.09.01 – ?   Співробітник представництва фірми в Англії. 
 
11. 1. 4. Планування службового просування 
 

Які етапи службового просування і професійного 
розвитку передбачено у фірмі? 

Наприклад, для конструкторів. 
Таблиця 10 

Планування службового просування 
 
Оцінка штату     Діяльність   
 

28               Керівник групи або проекту 
 

24               Керівник технічної сфери 
 

20     Конструктор  Конструктор 
 

16 Конструктор   Конструктор 
деталей   деталей 

 
12 Помічник 

конструктора 
 
  8 Кресляр 
 
 
  Випускник   Випускник  Випускник  
  профтехучилища  технікуму  технічного  
         вузу 
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11. 2. Колективне планування персоналу 
 

Процес колективного планування зображено на схемі 13. 
 

Схема 13 
Колективне планування 

 
Колективне планування 

фактори 
мета  уточнення очікування  проміжок часу 

 
 
 

Завдання планування 
 
 
 

Планування  
наявності персоналу

 Планування  
потреб у персоналі 

 
 
 

Зміни з різних 
причин 

 План штатів

 
 
 

Планування 
застосування 
персоналу 

 Планування 
змін 

 Планування 
підвищення 
кваліфікації 

 
 
 

 Планування витрат на персонал 
 
 
 
Структура 
витрат на 
персонал 

 Види витрат 
на персонал 

 Витрати на 
збереження 
персоналу 

 Витрати на 
розвиток 
персоналу 
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11. 3. Мінімальна інформація для прогнозування  
і планування персоналу 

 
Інформація щодо ринку:  

– розвиток обороту товарів фірми; 
– частка наших продуктів на ринку; 
– становище конкурентів на ринку. 

 
 
Інформація щодо продуктів фірми: 

– співвідношення застосування персоналу і результатів;  
– частка витрат персоналу в обороті товарів. 

 
 
Інформація щодо штатів – схема наявних штатів за: 

– кількістю; 
– професійними потребами; 
– організаційними одиницями. 

 
 
Інформація щодо кадрів (осіб): 

– кількість співробітників за певними календарними 
днями; 

– рух кадрів (прихід, звільнення, коефіцієнт плинності); 
– структура кваліфікації; 
– частка певних груп співробітників  

(робітники – службовці) 
(чоловіки – жінки) 
(фахівці – помічники) 
(українці – іноземці); 

– рівень захворюваності; 
– графік відпусток. 

 
 
Інформація щодо грошових параметрів: 

– середня зарплата, середній оклад; 
– зарплата за тарифами і поза ними (за домовленістю); 
– зарплата за групами діяльності; 
– зарплата за організаційними одиницями. 
– соціальні витрати. 
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11. 4. Методи планування 
 
Основні методи прогнозування і планування 
 
 

Балансовий метод 
 

Метод експертних оцінок 
 

Системний аналіз 
 

Моделювання 
 

Економіко-математичні методи 
 

Контрольні запитання: 
 
1. Чому вирізняють індивідуальні та колективні види 
планування? 
2. Назвіть джерела інформації для прогнозування і планування 
персоналу. 
 
ТЕМА 12 
 

Набір персоналу та аналіз його трудової 
діяльності 

 
Щоби правильно набрати персонал, треба знати, які 

потреби фірми у кожному штаті (робочому місцю в 
організаційній схемі фірми). Для кожного робочого місця – від 
простого виконавця до керівників усіх рангів – повинні бути 
складені посадові інструкції. 
 
Наприклад, керівник відділу з калькуляції витрат виробництва. 
 
Кому підпорядкований:  комерційному директорові фірми. 
Хто підпорядкований йому: 

– керівник групи контролю калькуляції; 
– керівник групи визначення цін; 
– керівник постійного обліку. 
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Робоче завдання: професійне і дисциплінарне керівництво 
калькулюванням витрат виробництва. 
 
Мета: –  забезпечення правильності й чіткості обчислень за 

витратами виробництва; 
 – забезпечення відповідно до ринкових умов 

оптимального визначення цін з урахуванням 
фірмової політики збуту. 

 
Повноваження: повноваження керівника відділу за правилами 

фірми. 
 
Відповідальність: відповідальність керівника відділу за 

правилами фірми. 
 
Заступник: керівник групи контролю калькуляції. 
 
Вимоги до претендента на посаду:  

– освіта – диплом економіста фірми; 
– досвід роботи – 5 років у сфері обчислення 
витрат виробництва; 

– уміння застосувати комп'ютерні програми для 
обчислення витрат виробництва. 

 
12. 1. Оголошення – пошук співробітника і керівника  

на вільне робоче місце (як всередині фірми, так і 
поза нею) 

 
Зміст оголошення у пресі на вакантне місце: 

 
Хто ми (інформація про фірму): 

наприклад, назва фірми, знак фірми, галузь, місце 
розташування фірми, її величина, кількість працівників, 
тип керівництва. 

 
Ми маємо (інформація / характеристика вакантного місця): 

наприклад, причини подання оголошення, робоче 
завдання, обсяг відповідальності, шанси на службове 
просування. 
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Ми шукаємо (перелік необхідних якостей і даних претендентів): 
наприклад, професія, освіта, особливі знання, навички, 
стаж за професією, особисті якості, вік. 

 
Ми пропонуємо (винагороди): 

наприклад, сума зарплати або окладу, допомога у 
пошуку квартири, оплата проїзду, додаткові соціальні 
блага, розпорядок робочого дня. 

 
Ми вимагаємо (назва документів для претендентів): 

наприклад, репрезентаційний лист претендента, 
автобіографія, відповідні свідоцтва, фотографія, 
особистий візит. 

 
12. 2. Методи добору персоналу 
 

У США практикують метод вибору за 7-ма рівнями 
добору: 

1. Попередня відбірна бесіда. 
2. Заповнення бланка заяви та автобіографічної анкети. 
3. Бесіда щодо найму. 
4. Тести щодо найму. 
5. Перевірка рекомендацій і послужного списку. 
6. Медичний огляд. 
7. Прийняття рішення. 

 
У Німеччині практикують такий метод пошуку нового 

співробітника: 
1. Опис вакансії. 
2. Оголошення. 
3. Приймання документів. 
4. Обробка, оцінка надісланих документів: 

– заява про прийом на роботу; 
– фотографія; 
– автобіографія; 
– свідоцтво про закінчення школи; 
– свідоцтва про попередні робочі місця. 

5. Особиста бесіда за запрошенням: 
– фаза привітання; 
– фаза початку бесіди; 
– фаза мотивації; 
– фаза закінчення бесіди. 
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6. Тести. 
7. Рішення про прийняття претендента на роботу або 

відмову у прийнятті. 
 
Контрольні запитання: 
 
1. Про що повинен подумати керівник з кадрових питань до 
подання оголошення щодо пошуку нового співробітника? 

2. За якими методом та критеріями слід вибирати вчителя фізики 
для середньої школи? 

3. За якими методом та критеріями слід вибирати друкарку для 
машбюро? 

 
ТЕМА 13 
 

Профорієнтація та адаптація персоналу 
 

Застосування персоналу – це вигідне для фірми поєднання 
робочих (трудових) завдань з робочими (трудовими) 
здібностями (потенціалом) співробітників. 
 
Умова для цього – конкретне визначення трудових завдань і 
детальна оцінка можливостей співробітника. 
 
13. 1. Умови для профорієнтації 
 

1. Всередині фірми. 
У рамках кадрового менеджменту керівник (менеджер) 

повинен з'ясувати можливість (потенціал, спроможність) 
співробітника до виконання певного завдання. Для виконання 
комплексного завдання потрібна відповідна професійна 
кваліфікація (як правило, висока). 
 

Оцінюючи можливості співробітника, менеджер повинен 
керуватися такими запитаннями: 

 
– чи достатня кваліфікація працівника для певних видів 
роботи? 

– чи задоволений працівник своєю роботою? 
– чи достатньо він кваліфікований для нової роботи? 
– чи є у нього здібності, які досі не були використані? 
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Із врахуванням отриманих відповідей слід приймати 
рішення: 
• вживати заходів щодо підвищення кваліфікації; 
• співробітник знаходиться на правильному місці; 
• співробітнику можна передати додаткові або нові завдання. 
 
2. За межами фірми. 

Служба зайнятості, агентство із забезпечення роботою, 
сам фахівець або випускник школи мають керуватися такими 
запитаннями: 

– для яких видів роботи у нього є кваліфікація (знання, 
навички, досвід)? 

– які види робіт дають особисте задоволення? 
– якого фаху хочеться набути? 
Із врахуванням отриманих відповідей слід приймати 

рішення: 
• шукати відповідне місце роботи; 
• шукати місце навчання (для півищення кваліфікації, здобуття 

фаху). 
 
13.2. Профорієнтація залежно від критеріїв 

особистісного розвитку і наявих здібностей 
 

Таблиця 11 
Систематика з визначення особистісного розвитку: 

 
Вираження особистості   Критерії вимірювання 
1) впевненість у собі    самостійність 
      самовладання 
      перевага (бути кращим за  
      інших) 
2) соціальна комунікабельність          товариськість 
      відповідальність 
      готовність до адаптації 
      толерантність 
      співчуття 
3) здатність працювати   бажання працювати 
      здатність зосередитися 
      здатність вчитися 
      витривалість 
4) специфічна здатність                              зорієнтованість на діяльність 
     керувати      далекоглядність 
      раціональність 
      інтуїтивність 
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Таблиця 12 
Систематика з визначення здібностей: 

 
Критерії       Приклади  
1) за знаннями: – освіта   професія, академічний ступінь 
  – свідоцтва 
  – кваліфікація  іноземна мова 
  – професійна практика практична діяльність 
2) фізичні:  – стан тіла   антропометрія 

фізичні вади 
  – здібності   рухливість 
  – навантаження: 
   активні  сила, уміння, витривалість 
   пасивні  клімат, шум 
3) психічні:  – розумові   зорова пам’ять, креативність 
  – поведінка на роботі  пунктуальність, точність 
      готовність допомагати колегам 
  – психомоторні 

    властивості  координація “око–рука”. 
 
13. 3. Адаптація 
 

Адаптація 
або пристосування працівника до нових (досі 
невідомих) умов праці (професійної діяльності) 
або пристосування робочого завдання до 
можливостей працівника 

 
Упродовж трудової діяльності людина має бути готова до 

адаптації на основі змінюваних робочих завдань і 
навколишнього середовища. 

З іншого боку потрібна технічна і технологічна адаптація 
процесів виробництва або надання послуг до трудовихих 
можливостей (із урахуванням охорони здоров’я) працівників. 

 
Адаптація буває 

    
   з точки зору професійної діяльності 

     з точки зору організаційних процесів 
     з точки зору медичних міркувань 
     з точки зору соціальних уявлень 
     з точки зору технологічних потреб. 
Контрольне завдання: 
 

Покажіть на прикладі професійного розвитку 
співробітника – від практиканта інституту з машинобудування 
до керівника відділу збуту,– як упродовж 20 років слід пройти 
адаптацію. 
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ТЕМА 14 
 

Організація системи навчання персоналу 
в Німеччині 

 
Виробництво якіснішого продукту або надання якісніших 

послуг потребує вищого рівня кваліфікації персоналу. 
Функціонування системи навчання персоналу можна 

зобразити за допомогою схеми. 
 

Схема 14 
 

Простір кваліфікації 
 
 

   особиста кваліфікація 
 
    потрібна 
    кваліфікація 
 
 
 
 
 
         
        
        
      
 
 
 
 
 
 
 
 
Внутріфірмова кваліфікація 
для конкретного робочого місця 
 

наявна 
кваліфікація 

професійна 
кваліфікація 
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14. 1. Професійне навчання у Німеччині 
 
 

(1) практичне навчання на 
підприємстві 

Дуальна система 
теоретичне навчання у  

(2)  професійній школі 
(1–2 дні на тиждень). 

 (2,5 – 3,5 роки навчання). 
 
 

Є біля 470 професій з навчанням, які мають сертифікати, 
тобто визнані державою. 
 

Порядок навчання за кожною професією готується 
спілкою підприємців і профспілками й затверджується 
відповідними міністерствами. 
 
   Які предмети треба вивчати. 
 
   Як проходять екзамени (екзаменаційна комісія 

складається з представників торгово-
промислових і ремісничих палат). 

 
 
 
14. 2. Підвищення кваліфікації у Німеччині 
 
(1) – на робочому місці; 
(2) – у спеціалізованих інститутах підвищення кваліфікації. 
 
Контрольне запитання: 
 
Хто несе відповідальність за якість професійного навчання?  
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ТЕМА 15 
 

Основні напрямки роботи кадрових служб 
в сучасних умовах 

 
15. 1. Завдання 
 

Деякі фахівці* виділяють такі завдання: 
 

• Визначення поточної і перспективної потреби у персоналі, 
який виконує необхідну кількість роботи певної якості у 
потрібний момент часу на певному місці (дільниці, відділу, 
цеху). 

 
• Керування кадровими процесами: вивчення та аналіз ринку 

праці, добір, адаптація персоналу, профорієнтація і 
профвідбір, контроль за плинністю та вивільненням кадрів. 

 
• Розвиток персоналу, формування резерву просування кадрів, 

розробка індивідуальних планів кар’єри і відповідних 
критеріїв її розвитку. 

 
• Закріплення персоналу і стимулювання високої 

продуктивності праці: забезпечення високого рівня 
продуктивності праці шляхом організації системи 
матеріального і морального заохочення, винагороди і 
стимулювання групової діяльності; участь працівників у 
розподілі прибутку, соціальних виплат; розвиток соціальної 
інфраструктури, регулювання робочого часу; розробка 
системи штрафів, санкцій. 

 
• Організація ефективної дяльності працівників: розміщення 

кадрів відповідно до виробничих завдань, з урахуванням 
схильностей і кваліфікації працівників; контроль за умовами 
праці; організація робочих місць, забезпечення ритмічності 
роботи. 

 
___________________ 
* Травин В. В., Дятлов В. Н. Основы кадрового менеджмента. – М.: Дело, 1997. – С. 143. 
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• Навчання персоналу: організація усіх видів професійної 
підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації 
персоналу відповідно до індивідуальних потреб і вимог 
сучасного виробництва. 

• Організація участі трудящих в управлінні, взаємодія з їх 
представництвами (ради трудових колективів, профспілки 
тощо). 

 
 
15. 2. Функції 
 

Деякі фахівці* виділяють такі функції: 
 

• Найм, звільнення працівників, включаючи молодих спеціаліс-
тів; розміщення кадрів. 

• Ведення документації та звітності. 
• Реєстрація приміщень. 
• Оформлення пенсій. 
• Видача довідок на вимогу працівників. 
• Контроль та облік робочого часу. 
• Аналіз трудової дисципліни, плинності кадрів. 
• Атестація персоналу. 
• Підбір кандидатівдо резерву для подальшої оцінки і зараху-

вання до штату. 
• Аналіз якісного складу працюючих. 
• Розрахунок додаткової потреби у персоналі. 
• Планування і вивчення руху кадрів. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_________________ 
* Травин В. В., Дятлов В. Н. Основы кадрового менеджмента. – М.: Дело, 1997. – С. 166. 
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ТЕМА 16 
 

Менеджмент персоналу в межах проектного 
менеджменту 

 
16. 1. Що таке проектний менеджмент?  
 

Проектний менеджмент 
 
 
   Проект  Керівництво 
 
 
• Чим відрізняється проект від робочих завдань виробничого 

або іншого процесу? 
 
• Поставлено завдання, яке має особливо важливе значення 

для досягнення мети фірми. 
 
• Поставлено завдання, вирішення якого вимагає певного часу 

(місяць, рік). 
 
• Поставлено завдання, вирішення якого має особливий рівень 

складності. 
 
• Завдання, яке треба вирішувати за допомогою фахівців з 

різних галузей. 
 
• Завдання, яке не повторюється. 
 
• Завдання, вирішення якого необхідне до певної дати 

(визначення кінця роботи). 
 
• Вирішення завдання пов'язане з певним ризиком (бажаного 

результату може не бути). 
 

Проектний 
менеджмент  

Сукупність керівних завдань, організаційних дій, 
технологій і коштів для здійснення проекту. 
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Історія людського розвитку знає багато проектів з певним 
менеджментом (керівництвом і персоналом). 
 

Будівельні проекти 
Будівництво Архо Ноа (Ноїв ковчег). 
Будівництво пірамід у Єгипті, Мексиці. 
Будівництво Великої китайської стіни. 
Будівництво середньовічних замків. 
 

Військові проекти 
Військові походи. 
Війни Старого Риму. 
Війна США проти В’єтнаму. 
 

Технічні проекти 
Прокладання залізниці.  
Будівництво Ейфелевої вежі у Парижі. 
Космічний проект (перша людина у космосі). 
Спорудження нової космічної станції. 
 
 
У теперішній час: 
       навчання 
    особисті  народження дитини 
       зведення власного  
       будинку 
 
 
    державні  у Німеччині – переїзд  
       столиці з Бонна у Берлін 
Проекти  
 
 
        великі (а) 
    підприємницькі 
        малі (б) 
 
 
 (а) великі   створення нового продукту 
     об’єднання двох фірм 
     введення нової комп’ютерної техніки 
     введення нової технології виробництва 
 
 (б) малі   участь у ярмарку 
     організація репрезентації продукту 
     збори акціонерів 
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16. 2. Вимоги до керівництва проекту 
 

Вимоги до керівництва проектом можна зобразити за 
допомогою схеми 15. 

 
Схема 15 

 
Вимоги до керівництва проектом 

 
Проектний менеджмент 

 
 
 
            
           
 
 
 
 
 
  – спеціальні знання; – ефективні – комунікабельність;  
 – систематичність методи – здатність працювати 

застосування знань планування   у колективі 
     і контролю  
 
Головні фази здійснення проекту: 
 
1. Дослідження ринку й аналіз здійсненності проекту. 
2. Планування, визначення головних критеріїв проекту (термін, 
обсяг роботи, застосування персоналу, техніка) 

3. Розрахунок витрат на здійснення проекту 
 
     не починати проект 
  Рішення 
     починати проект 
 
 
 
4. Здійснення проекту. 
5. Передання результатів замовникові. 
6. Використання результатів проекту. 
 

Вимоги 
Знання із 
предмету 
завдання 

Економічність 
дій 

Персональні 
якості 
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Персонал проекту – співпраця  фахівців з різних галузей, 
потрібних для вирішення завдання: 

– фахівці “зі сторони” (“вільні фахівці“); 
– фахівці власної фірми; 
– співробітники відділів фірми. 

 
Наприклад, планування персоналу проектної групи з розробки 
нового виду програмного забезпечення для комп’ютерів фірми 
(нова система (схема 16). 
 

Схема 16 
Планування персоналу проектної групи 

 
 
Кількість співробітників 

 
 
 
 
5 

1 програміст  
4      
 
3    2 співробітники 
    відділів фірми 2 співробітники 
2       відділів фірми 
 
1 2 організатори 2 організатори 
       1 організатор 
 системний  системне  введення системи   час 
 аналіз   планування 
 
Співробітники проекту повинні мати особливу 
компетентність: 
 

1. Спеціальність (знання, досвід роботи – середня 
кваліфікація недостатня). 
 

2. Кваліфікація для проектної роботи (особливі методи 
і технології): 

– постійний пошук нового; 
– уміння репрезентації (показу); 
– уміння наочно демонструвати; 
– уміння правильно приймати рішення (методи); 
– методи ведення документації процесів і результатів. 
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Додаток 
 

Ключові слова Schlüsselwörter Keywords 
адаптація die Anpassung adaptation 
аналіз праці die Arbeitsanalyse job analysis 
безробіття die Arbeitslosigkeit unemployment 
виконання праці die Vollzeitarbeit full-time work 
виробництво die Produktion production 

відбір персоналу die Personalauswahl selection of human 
resources 

відділ кадрів die Personalabteilung personnel division, human 
resources department 

відповідальність die Verantwortlichkeit accountability 

виконана робота die Leistung, die 
Durchführung achievement 

влада die Macht power 

влада і керівництво die Macht und die 
Führerschaft power and leadership 

внутрішній набір 
персоналу 

die innere Beschaffung 
(von Arbeitskräften) internal recruiting 

гігієнічні чинники die Hygienefaktoren hygiene factors 
(in Herzberg`s theory) 

виконання ролі у грі як 
метод навчання і 
підвищення кваліфікації

das Rollenspiel als 
Trainings- und 
Bildungsmethode 

role playing as training 
and development method 

група за функціями die funktionelle Gruppe functional group 
директор з персоналу der Personalchef personnel manager 
дослідження ринку die Marktforschung market research 
заробітна плата der Arbeitslohn wages 
зміст праці die Stellenbeschreibung job description 

зміст теорії мотивації die Inhalt/Ursache Theorie 
zur Motivation 

сontent theory on 
motivation 

зовнішній набір 
персоналу 

die externe Beschaffung 
(von Arbeitskräften) external recruiting 

ієрархія менеджерів die Managerhierarchie managerial hierarchy 
ієрархія потреби 
(А. Маслоу) 

die Bedürfnisshierarchie 
(von A. Maslow) Need hierarchy 

індивід, особа, людина die Person, das 
Individuum, der Mensch person, individual, human 

керівництво die Führung, die Leitung leadership 

керівний менеджер der Geschäftsführer Chief executive officer 
(CEO) 

компетенція die Kompetenz competence 
компроміс der Kompromiss compromise 
комунікація die Kommunikation communication 
конфлікт der Konflikt conflict 
кошти на здобуття 
кваліфікації die Qualifikationskosten training costs 
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культура організації die Organisationskultur organizational culture 

людські стосунки die Personalbeziehung personnel relations, human 
relations 

матрична організація die Matrixorganisation matrix organization 
менеджер за  
функціями 

der Funktionsmanager functional manager 

менеджмент персо-
налу, менеджмент 
людських ресурсів 

das Personalmanagement, 
das Personalwesen 

personnel management, 
human resource 
management 

мета організації das Organisationsziel objectives of organization 
модель прийняття 
рішень Врума–Йеттона 

das Vroom–Yetton-
Führungsmodell 

The Vroom-Yettonmodell 
of leadership 

модель рішень das Entscheidungsmodell model of decision 
мотивація die Motivation motivation 

набір персоналу die 
Arbeitskräftebeschaffung employee recruitment 

навколишній світ die Umwelt environmental 
неформальні групи die nichtformelle Gruppe informal group 
опис необхідноі 
діяльності die Stellenanforderung job specification 

організація відділів 
      за функціями 
      по продуктах 
      за матрицями 

die Abteilungsbildung 
     Nach der Funktion 
     Nach dem Produkt 
     Nach dem Netzprinzip 

departmentalization 
     functional 
     product 
     matrix 

організація навчання 
персоналу 

die Organisation der 
Ausbildung education organization 

особовий склад der Personalbestand number of staff 
персонал das Personal staff, personnel 
підвищення 
кваліфікації 

die Qualifizierung, die 
Weiterbildung 

human resource 
development 

планування людських 
ресурсів die Personalplanung human resource planning 

планування праці die Arbeitsplanung work schodule 

поводження das Verhalten, das 
Betragen behavior 

попит на персонал der Personalbedarf human resource demand 
послідовність, 
наслідки, висновки 

die Folge, das Resultat, die 
Konsequenz consequences 

поставити перед собою 
мету die Zielsetzung goal setting 

потреба в успіху і владі 

das Bedürfnis nach 
vollbrachter Leistung und 
nach Macht von David C. 
McClelland 

need for achievement and 
for power 

потреба у владі die Machtbedürfnisse needs for power 

правління, адміністрація die Verwaltung, die 
Direktion, die Administration administration 

праця die Arbeit work 
продаж der Verkauf sales 
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процес керівництва der Führungsprozess the leading process 
процесс прийняття 
рішення 

der 
Beschlussfassungsprozess 

the decision-making 
process 

процесуальні теорії 
мотивації 

die Prozess-Theorien zur 
Motivation 

process theory on 
motivation 

робоча група die Arbeitsgruppe work groups 
ринок праці der Arbeitsmarkt labourmarket 
розвиток персоналу die Personalentwicklung personnel development 
розглядання die Betrachtungsweise approach 

система винагороди das Vergütungs- und 
Prämiensystem 

compensation and benefit 
system 

скорочення персоналу der Personalabbau reduction of staff 
соціальна 
відповідальність die soziale Verantwortung social responsibility 

спеціалізація die Spezialisierung specialization 
співробітник 
адміністрації der Verwaltungsbeamte administrative manager 

стиль керівництва der Führungsstil leader style, style of 
leadership 

стратегічне планування die strategische Planung  strategy planning 
структура організації die Organisationsstruktur organization structure 

творчість, творча сила die Kreativität, die 
schöpferische Kraft creativity 

теорія „Х“ і „Y“ 
die Theorie X und Y von 
Douglas McGregor (1906–
1964) 

Theory X and Y 

теорія двох чинників die Zwei-Faktoren-Theorie 
von Frederick Herzberg The Two-Factor Theory 

теорія ефективності 
керівництва 

die Theorie der effektiven 
Führung von Fred  
E. Fiedler 

The Contingency Theory 
of leadership 

теорія ієрархії потреби 
die Bedürfnispyramide 
von Abraham Maslow 
(1908–1970) 

The Need Hierarche 

теорія очікування 
die Instrumentalitäts 
(Erwartungs-)theorie von 
Victor H. Vroom 

Expectancy Theory 

теорія поведінки у 
менеджменті 

die Verhaltens-
Management-Theorie 

Behavioral Management 
Theory 

теорія посилення die Verstärkungstheorie 
von B. F. Skinner The Reinforcement Theory

теорія ситуаційних 
підходів 

die Situations-Führungs-
Theorie 

The Situational Theory of 
leadership 

теорія справедливості die Gleichheitstheorie von 
J-Stacey Adams Equity Theory 

тренування das Training coaching 
управління людськими 
ресурсами, управління 
персоналом 

die Personalführung 
рersonnel management, 
human resource 
management 
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управлінська сітка 
die Führungsstilmatrix von 
Robert R.Blake und Jane 
Srygley Moutou 

The Manageral Grid 

участь як мотивація die Teilnahme als 
Motivierung participation as motivating 

харизматичний тип 
керівництва 

der charismatische 
Führungsstil charismatic leadership 

центр тесту das Testzentrum assessment center 
часткова робота die Teilzeitarbeit part-time work 
чинники мотивації die Motivationsfaktoren motivation factories 
членство die Mitgliedschaft membership 
якість керівництва die Führungsmerkmale traits of leadership 
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колишнього Радянського Союзу. Співпрацював з науковцями країн Балтії, 
Голландії, Великобританії, Італії, Росії, України, Киргизстану. У 1996 – 
1998 рр. працював в Одесі консультантом з менеджменту для фірм та 
організацій з Аугсбурга і Мюнхена. 

З вересня 1999 р. В. Трілленберг – професор Тернопільської академії 
народного господарства, викладає предмети: “Менеджмент персоналу”, 
“Проектний менеджмент” та “Економічна німецька мова”. Член правління 
Міжнародного наукового об’єднання світової економіки і світової політики 
у Берліні. Активний учасник міжнародних конференцій у Москві (1989 р.), 
Бремені (1991р.), Берліні (1993р.), Роттердамі (1994 р.), Таллінні (1995 р.), 
присвячених  розвитку економічних відносин між Сходом і Заходом.  

Автор понад 30 публікацій німецькою, англійською, російською та 
українською мовами, зокрема: “Трансформаційні процеси у Східній 
Європі”(1991 р.), “Приватизація у нових землях ФРН” (1993 р.), “Єдність 
навчання і виробництва (1996 р.), “Менеджмент персоналу” (1998 р.), 
“Інвестування в Україні” (1999 р.). 
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НАВЧАЛЬНЕ ВИДАННЯ 

 
 
 
 
 
 

Вілфрід Трілленберг 
 
 
 
 
 

МЕНЕДЖМЕНТ ПЕРСОНАЛУ. 
КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ І СЕМІНАРІВ 

 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Підп. до друку 26.12. 2000 р. Папір офсетний 

Друк офсетний. Умов.-друк. арк. 4,5 . Обл.-вид. арк. 4,8 
Наклад 300 прим. 

 
 

Видавництво ТАНГ “Економічна думка” 
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