
 
 

 

ГЛОСАРІЙ ТЕРМІНІВ 

до навчального дистанційного курсу «Лідерство (на парламентській 

службі)» 

 

АВТОКРАТИЧНИЙ КЕРІВНИК — керівник, що покладається на законні 

повноваження, прагне сконцентрувати у своїх руках усю владу, засновану на винагороді й 

примусі. 

АВТОРИТАРИЗМ (франц. autoritarisme, лат. autaritas) — державно-політичний режим, 

стиль громадського життя, що характеризується зосередженням влади в руках однієї особи або 

окремої групи, обмеженням, звуженням політичних прав і свобод громадян і суспільно-

політичних організацій, суворою регламентацією їхньої активності, різким обмеженням 

прерогатив і повноважень представницьких установ. Це режим беззаперечного підпорядкування 

владі, жорсткого примушення дотримуватися непопулярних законів і рішень. Якщо тоталітаризм 

є пануванням свавільного беззаконня, то авторитаризм — система жорстких законів, дотримання 

яких влада домагається силовими методами; це суспільний лад, де закон підпорядкований владі. 

АВТОРИТАРНИЙ СТИЛЬ УПРАВЛІННЯ — стиль діяльності менеджера, в основі 

якого лежить абсолютизація принципу єдиноначальності й повне заперечення колегіальних 

(колективних) методів прийняття рішень. 

АВТОРИТЕТ (лат. autoritas — вплив, влада) — вплив індивіда, заснований на займаній 

ним посаді; визнання за індивідом права на прийняття відповідального рішення в умовах 

спільної діяльності. 

АДАПТАЦІЯ ПЕРСОНАЛУ — процес пристосування найнятого персоналу до традицій 

і норм колективу компанії; а також сукупність заходів, спрямованих на ліквідацію конфліктів і 

скорочення терміну проходження цього процесу. Вона є індикатором успішності або невдач 

роботи з пошуку, добору і наймання персоналу. 

АДАПТАЦІЯ СОЦІАЛЬНА — а) процес активного пристосування індивіда до умов 

соціального середовища, що змінилося; б) результат цього процесу. Адаптація соціальна має дві 

форми: активну, коли індивід прагне впливати на середовище для того, щоб змінити його 

(пристосувати) до своїх потреб, і пасивну, коли він не прагне до такого впливу та зміни. 

АДМІНІСТРАТИВНА ФУНКЦІЯ ОРГАНІЗАЦІЇ — комплекс функцій управління 

(менеджменту) організації, спрямований на узгодження спільної виробничо-господарської й 

управлінської діяльності членів організації. 

АКТИВНІСТЬ — типовий для особистості узагальнений ціннісний спосіб 

відображення, вияву та реалізації її життєвих потреб; властивість особистості, що інтегрує та 

регулює в динаміці всю її особистісну структуру (потреби, здібності, волю, свідомість). 

АКТИВНІСТЬ ОСОБИСТОСТІ — прагнення розширювати сферу своєї діяльності, 

здатність нести в собі потенціал енергії, сили, творчості. 

АЛЬТЕРНАТИВНИЙ ПЕРСОНАЛ — являє собою позаштатних тимчасових 

співробітників. Керівники підприємств деяких галузей уже давно вдаються до послуг 

тимчасових працівників, використовуючи їх у періоди підвищеного навантаження чи при нестачі 

персоналу. 

АНАЛІЗ SWOT (STRENGTHS, WEAKNESSES, OPPORTUNITIES, THREATS — 

БУКВ. «СИЛЬНІ І СЛАБКІ СТОРОНИ, МОЖЛИВОСТІ І ЗАГРОЗИ») — методика, яка 

дозволяє побудувати стратегічний баланс негативних і позитивних факторів, що впливають на 



 
підприємство як зовні, так і зсередини. Спрямований на визначення (у загальних рисах) 

корпоративної стратегії організації з урахуванням впливу зовнішнього та внутрішнього 

середовища одночасно. 

АНАЛІЗ ЗАГРОЗ — аналіз майбутнього становища (економічного, політичного, 

екологічного тощо), а також аналіз можливої агресії з боку конкурентів. 

АНАЛІЗ ЗОВНІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА — вивчення зовнішніх факторів у 

відношенні до підприємства з метою визначення потенційних можливостей та загроз у процесі 

стратегічного аналізу й планування. 

АНАЛІТИЧНІ МЕТОДИ ОБҐРУНТУВАННЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ — 

методи, що встановлюють аналітичні (функціональні) залежності між умовами вирішення 

завдання (факторами) та його результатами (прийнятим рішенням). 

АНАЛОГОВА КОМУНІКАЦІЯ (грец. analogs — подібний) — безсловесна комунікація 

як спосіб передавання інформації через предмети, зображення, жести, погрози чи доторкування. 

АПАРАТ УПРАВЛІННЯ — сукупність управлінців, які в межах певної організаційної 

структури управління здійснюють управлінські функції, розробляють методи менеджменту, 

приймають управлінські рішення та на засадах влади та лідерства впливають на підлеглих 

працівників. Є складовою керуючої системи організації. 

БІЗНЕС-ПЛАН — документ, який містить систему взаємопов’язаних у часі та просторі й 

узгоджених з метою й ресурсами заходів і дій, спрямованих на отримання максимального 

прибутку внаслідок реалізації підприємницького проєкту (угоди). 

БІЗНЕС-ПЛАНУВАННЯ — процес розробки та здійснення системи заходів щодо 

реалізації підприємницького, інвестиційного проєкту, розвитку підприємства на визначений 

період часу. 

БІЗНЕС — підприємницька діяльність з метою отримання прибутку шляхом створення 

та реалізації продукції, робіт чи послуг; незалежна комерційна діяльність людини, що виступає 

для неї як спосіб існування. 

БЮРОКРАТИЗМ — формальне виконання посадових обов’язків або ухилення від них 

апаратом управління, адміністрацією чи службовцями. Крайній прояв — зволікання, навмисне 

сповільнення справочинства. Це всесильний, замкнений, чинний за законами ієрархії, твердий 

механізм влади, що стоїть над законом і волею членів суспільства. 

БЮРОКРАТИЧНА КУЛЬТУРА — тип корпоративної культури, що ґрунтується на 

чіткому підпорядкуванні нижчих рівнів управління вищим і ретельному дотриманні 

встановлених процедур і вимог організаційних документів. 

БЮРОКРАТИЧНИЙ СТИЛЬ УПРАВЛІННЯ — прихильність менеджера до застарілих  

методів і прийомів роботи; небажання досконально знати справу та нести за неї 

відповідальність; затягування вирішення справи, створення тяганини; безініціативність, 

націленість на вказівки зверху; у ставленні до підлеглих непотрібне, а часом і шкідливе 

втручання в їхні поточні справи. 

ВИЗНАЧЕННЯ ЦІЛЕЙ МЕНЕДЖМЕНТУ — вираження бажаного перспективного 

стану організації комплексом кількісних й якісних параметрів або вербальне (словесне). 

ВИКОНАВЧА ДИСЦИПЛІНА — виконання наказів, розпоряджень, вказівок керівника, 

яке забезпечується кваліфікацією, досвідом, творчістю та ініціативою виконавців. 

ВИКОНАВЧА ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА — система, яка створюється на рівні 

адміністративного або оперативного управління, де обробка інформації здійснюється в 

реальному  часі. 

ВІРТУАЛЬНА КОМАНДА — команда, члени якої широко використовують комп’ютерні 

технології та програмне забезпечення спільного доступу так, що географічно віддалені її члени 



 
мають можливість додати свій внесок у досягнення загальних цілей. 

ВОЛЯ — здібність людини, що виявляється у самодетермінації й саморегуляції 

діяльності та різних психічних процесів. 

ВПЛИВ — активна поведінка будь-якої особи чи суб’єкту, що впливає на поведінку, 

сприйняття чи почуття інших людей, сторін чи об’єктів, вносить зміни у їх діяльність. 

ГНУЧКІСТЬ — здатність організації перерозподіляти ресурси з одного виду діяльності 

на інший з метою випуску нового продукту на запити споживачів. 

ГНУЧКІСТЬ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ — можливість внесення коректив чи 

прийняття нового рішення, вияву творчої активності виконавців, раціональної ініціативи, 

пошуку ефективніших шляхів і засобів досягнення поставлених цілей. 

ГРОМАДСЬКА ДУМКА — поняття соціології та соціальної психології, в якому 

відображається наявність у соціальної групи (колективу) спільних уявлень, суджень, спільного 

розуміння значущих для неї предметів і явищ, тобто громадська думка є сукупністю оціночних 

суджень, в яких відображається позиція соціальної групи щодо важливих для неї подій. 

ГРУПА (КОЛЕКТИВ) — дві особи чи більше, які мають спільну мету та для її 

досягнення взаємодіють між собою таким чином, що кожна особа впливає на інших й одночасно 

перебуває під їхнім впливом. 

ГРУПА В ОРГАНІЗАЦІЇ — відносно усталене, нечисленне за складом, пов’язане із 

загальними цілями об’єднання осіб, де здійснюється безпосередній контакт між окремими 

особами на довго- або короткостроковій основі. Група існує як спільність, сформована на 

формальних (офіційних) або неформальних (неофіційних) засадах. 

ГРУПИ ФОРМАЛЬНІ — об’єднання людей в межах організації, створені за рішенням 

вищого керівництва для виконання певних виробничих або управлінських функцій. 

ГРУПОВА ЗГУРТОВАНІСТЬ — процес групової динаміки, який характеризує міру 

(ступінь) прихильності до групи належних до неї осіб. 

ДЕЛЕГУВАННЯ — стиль лідерства в моделі П. Херсі і К. Бланшара, за якого лідер 

поєднує мінімальну орієнтацію як на виконання робочих завдань, так і на стосунки з підлеглими. 

Це дозволяє послідовникам, які здатні й бажають працювати, взяти на себе максимум 

відповідальності за виконання роботи. 

ДЕЛЕГУВАННЯ ЧИ ДЕЛЕГУВАННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ — передавання прав щодо 

прийняття рішень з вищого рівня до нижчого (процес передавання керівником частини своєї 

роботи та необхідних для її виконання повноважень підлеглому, який приймає на себе 

відповідальність за її виконання). Делегування є засобом, за допомогою якого керівництво 

розподіляє серед співробітників численні завдання, які повинні виконуватись для досягнення 

мети організації.  

ДІАПАЗОН УПРАВЛІННЯ — межа впливу керівника на організацію, визначений обсяг 

організаційного простору, який керівник може контролювати, гранична кількість підлеглих, 

якими керівник може управляти з оптимальною ефективністю. 

ДІЛОВА ГРА — імітаційна гра, яка за змістом і способом проведення імітує діяльність 

керівників й фахівців і дає змогу проаналізувати (передбачити) комплекс причин (явищ, 

чинників), що зумовлюють зміни господарських ситуацій. 

ДІЛОВА ЕТИКА МЕНЕДЖЕРІВ (ПІДПРИЄМЦІВ) — містить у собі систему ідеалів 

(цінностей, норм тощо), на які спирається менеджер, будь-яка ділова людина, щоб досягти 

поставленої мети. 

ДІЛОВА ОЦІНКА ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВА — цілеспрямований процес 

установлення відповідності якісних характеристик персоналу (здібностей, мотивацій та 

властивостей) вимогам посади чи робочого місця. 



 
ДІЛОВЕ (УПРАВЛІНСЬКЕ) СПІЛКУВАННЯ — двосторонній або багатосторонній 

процес, зумовлений необхідністю здійснення управлінських функцій шляхом встановлення 

відносин, налагодження зворотного зв’язку. 

ДОВГОСТРОКОВИЙ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ПЛАН ЗРОСТАННЯ—план професійного 

зростання робітника на весь період його трудової діяльності, який складається керівником 

високого рангу та співробітником за участю безпосередньо керівника й, бажано, психолога (у 

літературі частіше застосовується термін «план кар’єри»). Він передбачає прямий діалог 

співробітника з «високим» керівником, покликаний сприяти розвитку самосвідомості робітника, 

його активності й прагнення до досягнення цілей та може включати діаграму зростання 

(«кар’єрограму») й графік зростання, що показує ріст кваліфікації та зарплати з часом. Цей 

підхід пов’язаний з персоніфікацією управління. 

ДУХ КОЛЕКТИВУ — специфічна морально-психологічна атмосфера, яка панує в групі 

людей. Оскільки колектив є групою з чітко визначеною метою, позитивною соціальною 

орієнтацією, то він справляє позитивний вплив на своїх членів. 

ДУХОВНИЙ СВІТ ОСОБИСТОСТІ — система свідомо-психологічних рис, 

особливостей, яка в своїй цілісності виявляє міру усвідомлення людиною сутності буття, свого 

місця та призначення в світі й проявляється в її ставленні до світу та до себе. 

ДУХОВНІ ЦІННОСТІ — витвори людського духу, що зафіксовані в здобутках науки, 

мистецтва, моралі, культури. 

ЕТИКА (лат. ethica, грец. ethos — вдача, звичка) — а) філософська дисципліна про 

походження та сутність моралі; норми поведінки, сукупність моральних правил соціальної 

спільноти; б) набір моральних принципів і цінностей, що управляє поведінкою людини або 

групи людей та визначає позитивні й негативні оцінки їхніх думок і дій. 

ЖИТТЄВИЙ ЦИКЛ ОРГАНІЗАЦІЇ — сукупність стадій, що проходить організація за 

період свого функціонування: народження, дитинство, юність, зрілість, старіння, відродження. 

«ЗАЛУЧЕННЯ ДО УЧАСТІ» — стиль лідерства в моделі П. Херсі і К. Бланшара, за 

якого лідер встановлює партнерські відносини з послідовниками, надаючи їм можливість брати 

участь у прийнятті рішень на своєму рівні з метою стимулювання бажання виконувати їх 

завдання. 

ЗАСОБИ ДОСЯГНЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ — методи 

організаційного аналізу та проєктування, методи соціальної психології, що дають змогу 

змінювати поведінку членів організації, свідомо впливаючи на цінності, міжособистісні та 

міжгрупові взаємини, індивідуальні навички, а також поєднання методів організації праці (у 

тому числі ергономіки) з досягненнями «поведінкових наук», які допомагають створити умови 

для більш інтенсивного використання людського потенціалу, а отже, потенціалу систем 

управління загалом. 

ІМІДЖ (англ. image — образ) ОРГАНІЗАЦІЇ — позитивний («золотий») запас будь-якої 

організації; основна конкурентна перевага; загальний образ, репутація, думка громадськості, 

споживачів і партнерів про престиж підприємства, його товари та послуги, тобто враження, яке 

організація та її співробітники справляють на людей та яке фіксується в їх свідомості у формі 

певних емоційно забарвлених стереотипних уявлень. 

ІНДИВІД (лат. individuum — неподільне) — окрема людина, особа в групі або 

суспільстві, окремий представник людської спільноти. 

ІНДИВІДУАЛЬНА ПРОФЕСІЙНА МІСІЯ — конкретне призначення співробітника в 

організації, що враховує його функціональні обов’язки, здібності, трудовий тип, прагнення, 

особливості. 

ІНДИВІДУАЛЬНЕ — здатність особистості бути суб’єктом, досягаючи при цьому 



 
найвищого рівня суб’єктивності. 

ІНДИВІДУАЛЬНИЙ СТИЛЬ ДІЯЛЬНОСТІ — стійка індивідуально-специфічна 

система психологічних засобів, прийомів, навичок, методів, способів здійснення певної 

діяльності. 

ІНДИВІДУАЛЬНІ АКТИ УПРАВЛІННЯ — акти управління, адресовані певним 

об’єктам управління (накази, постанови, розпорядження, циркуляри, вказівки, резолюції). 

ІННОВАЦІЇ — нові досягнення, призначені для впровадження та використання у 

діяльності підприємства. 

ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ — комплекс взаємопов’язаних науково-дослідницьких, 

проєктно-конструкторських робіт й організаційних заходів зі створення нової чи вдосконалення 

наявної продукції та технологій та впровадження інших змін на підприємстві для забезпечення 

його конкурентоспроможності й ринкового успіху. 

ІННОВАЦІЙНА ПОЛІТИКА ОРГАНІЗАЦІЇ — основний напрям 

стратегічного планування, здійснюваного на рівні вищого управління організації. Розробка та 

впровадження інновації — основний напрям стратегії організації. Головне в інноваційній 

політиці організації — формулювання основної мети розробки інновації, визначення термінів і 

проведення оцінки результатів у вигляді конкретних цілей, скорочення термінів і впровадження 

інновації. Чітка інноваційна політика організації задає напрям для збирання інформації та 

вироблення пропозицій, що призводить до наполегливого пошуку можливостей та створює 

мотивацію для груп розроблювачів. 

ІНТЕРАКТИВНИЙ КЕРІВНИК — керівник, що виявляє велику увагу до досягнення 

консенсусу, участі в роботі всіх членів колективу, їхнім взаємодіям і порозумінню. 

ІНТУЇЦІЯ — здатність індивіда не звертаючись до логічних обрахувань швидко 

«схоплювати» особливості поточної ситуації та приймати рішення на основі минулого досвіду. 

ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА ОРГАНІЗАЦІЇ — організація процедури збору, обробки 

та передачі адекватної, своєчасної й достовірної інформації для планування, контролю, оцінки та 

координації виробничої діяльності організації. 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ — сукупність інформаційних 

ресурсів, засобів, методів і технологій, що сприяє ефективному проведенню всього процесу 

управління, у тому числі розробці й реалізації управлінських рішень. 

ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНА СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ — система, що 

включає засоби та канали зв’язку між суб’єктом й об’єктом управління, спілкування та обміну 

інформацією між людьми, соціальними спільностями, господарськими системами й 

організаціями. 

ІНФОРМАЦІЯ УПРАВЛІНСЬКА — сукупність відомостей про внутрішній та 

зовнішній стан керованої системи (об’єкта управління), що використовується для оцінки 

ситуації та розробки управлінських рішень. 

ІРРАЦІОНАЛЬНА МОДЕЛЬ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ — ґрунтується на передбаченні, 

що рішення приймається без пошуку та дослідження можливих альтернатив. Ірраціональна 

модель звичайно відбиває бажання менеджерів задовольнити в першу чергу свої індивідуальні 

інтереси. Рішення за цією моделлю є функцією розподілу влади в організації. 

КАДРОВА ПОЛІТИКА — система поглядів, вимог, принципів, що визначають основні 

напрями, форми і методи роботи з персоналом. 

КАДРОВА СТРАТЕГІЯ (СТРАТЕГІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ) — 

специфічний набір принципів, правил і цілей роботи з персоналом, конкретизованих з 

урахуванням типів організаційної стратегії, організаційного та кадрового потенціалу, а також 

типу кадрової політики. 



 
КАНАЛ КОМУНІКАЦІЇ — засіб, за допомогою якого відбувається переміщення 

повідомлення від відправника до одержувача. 

«КАНБАН» — система управління підприємством, заснована на принципі «нульових 

виробничих запасів» (розроблена в Японії). З практичного погляду вона є дуже складною для 

реалізації. У межах цієї системи продукцію необхідно робити та поставляти саме в той час, коли 

вона необхідна споживачу, потрібно виготовляти деталі не на запас, а безпосередньо для збору,  

й постачати сировину саме в той момент, коли вона необхідна для виготовлення цих деталей. 

Підприємства, що використовують систему «канбан», одержують деталі й вузли щодня чи навіть 

кілька разів протягом дня. Якщо на типовому американському підприємстві виробничі запаси 

обновлюються 10–20 разів на рік, то на підприємствах, що використовують систему «канбан», 

— 50–100 разів на рік. 

КАР’ЄРА — у широкому розумінні: послідовність розвитку людини в основних сферах 

життя (трудовій, родинній, творчій). Кар’єра характеризується динамікою соціально-

економічного становища, статуcно-рольових характеристик, форм соціальної активності 

особистості. У вузькому розумінні вищезазначене поняття зв’язується із просуванням 

особистості у трудовій діяльності. 

КВАЛІФІКАЦІЯ (лат. qualis — якої якості та facio — роблю) — поняття психології 

праці, що означає ступінь професійної підготовленості працівника до певного виду діяльності. 

Кваліфікацію набувають у процесі оволодіння індивідом знаннями, уміннями та навичками 

(загальнотрудовими та спеціальними). 

КЕРІВНИК — особа, яка очолює організацію, її структурно відокремлений виробничий 

або функціональний підрозділ і наділена повноваженнями приймати рішення щодо 

розпорядження виділеними її матеріальними, фінансовими та трудовими ресурсами. 

КЕРІВНИЦТВО — вид управлінської діяльності, який на засадах лідерства та влади 

забезпечує виконання функцій менеджменту, формування методів менеджменту та їх 

трансформацію в управлінські рішення шляхом використання комунікацій; право особи давати 

офіційні доручення підлеглим і вимагати виконання їх; процес впливу на підлеглих за 

допомогою формальних важелів для забезпечення виконання ними офіційно визначених 

доручень і вирішення певних завдань; процеси планування, організації, розпорядництва, 

координування, мотивування, контролювання та регулювання й наставництво щодо методів і 

способів виконання робіт підлеглими. 

КЕРОВАНА ПІДСИСТЕМА — задіяні у виробництві людські, матеріальні та фінансові 

ресурси організації (підсистема організації, яка під впливом управлінських рішень забезпечує 

досягнення цілей організації). 

КЕРУЮЧА ПІДСИСТЕМА — частина соціальної складової організації, яка виконує 

функції управління керованою підсистемою. 

КІЛЬКІСНА ТА ЯКІСНА ВИЗНАЧЕНІСТЬ ЦІЛЕЙ — кількісне вираження або якісне 

оцінювання цілей у взаємозв’язку з якістю праці працівників. 

КІЛЬКІСНІ МЕТОДИ ОБҐРУНТУВАННЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ (методи 

дослідження операцій) — методи, що застосовуються за умов, коли фактори, які впливають на 

вибір рішення, можна кількісно визначити та оцінити. 

КЛАСИЧНА МОДЕЛЬ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ — передбачає, що особа, яка приймає 

рішення, повинна бути в цьому процесі абсолютно об’єктивною та раціональною (мати чітку 

мету прийняття рішення, мати вичерпну інформацію щодо ситуації прийняття рішення, 

можливих альтернатив і наслідків їх реалізації), а вибрана альтернатива — максимізувати вигоди 

для організації. 

КЛЮЧОВІ ФАКТОРИ УСПІХУ (або конкурентні переваги) — характерний для певної 



 
галузі перелік чинників, що приносять їй переваги перед іншими галузями (наприклад, у 

боротьбі за інвестиції за рахунок більшої прибутковості або швидкості обороту капіталу), а 

також одним підприємствам галузі над іншими. 

КОЛЕКТИВ (лат. collectivus — збірний) — вищий рівень розвитку та функціонування 

соціальної групи, що відзначається єдністю ідейних, організаційних, ділових і міжособистісних 

стосунків. Для колективу характерна єдність цілей, високий рівень спілкування. 

КОЛЕКТИВІЗМ — особливість суспільств, у яких індивіди з моменту народження 

інтегровані у згуртовані групи. 

КОЛЕКТИВНЕ ОБГОВОРЕННЯ ПРОБЛЕМИ — спосіб стимулювати уяву та 

розглянути нові ідеї та проєкти. 

«КОЛЕКТИВНЕ УПРАВЛІННЯ» — стиль лідерства в концепції Р.Блейка і Дж. Моутон, 

за якого в колективі формується атмосфера взаємної поваги та довіри, а досягнення цілей 

організації забезпечується зусиллями відданих загальній справі підлеглих. 

КОЛЕКТИВНИЙ СУБ’ЄКТ УПРАВЛІННЯ — управлінський колектив, який 

характеризується системою інтегральних властивостей, притаманних соціальній групі, але 

опосередкованих специфікою управлінської діяльності. 

КОМПЕТЕНТНІСТЬ КЕРІВНИКА — наявність у керівника спеціальної освіти, 

широкої загальної та спеціальної ерудиції, необхідного досвіду роботи, відповідних умінь і 

навичок щодо управління колективом, постійне підвищення ним своєї науково-професійної 

підготовки. 

КОМПЕТЕНЦІЯ (лат. competo — відповідаю, належу) — сукупність повноважень й 

обов’язків органу управління, у межах яких він має право та зобов’язаний діяти самостійно. 

КОМПЛЕКСНА ЦІЛЬОВА ПРОГРАМА — накреслений для планомірного здійснення, 

об’єднаний єдиною метою та зорієнтований на певні терміни комплекс взаємопов’язаних 

завдань, а також конкретних соціальних, економічних, наукових, технічних, організаційних 

заходів. 

КОМПРОМІС (лат. compromissus — погодження, угода, взаємні поступки) — шлях 

знаходження різними силами, групами, політичними партіями взаємоприйнятного рішення, 

примирення позицій через компроміс з питань, що розглядаються для досягнення певних цілей. 

КОМУНІКАБЕЛЬНІСТЬ КЕРІВНИКА (лат. communico — з’єдную, повідомляю) — 

риса особистості, яка виявляється у здатності до встановлення контактів, спілкування, 

товариськості. 

КОМУНІКАТИВНА СХЕМА — спосіб, за допомогою якого працівники команди 

(робочої групи) спілкуються між собою. 

КОМУНІКАТИВНИЙ ПОТЕНЦІАЛ КЕРІВНИКА — притаманні керівникові 

комунікативні можливості, які виступають внутрішнім резервом особистості, реалізуються як 

свідомо, так і стихійно. 

КОНФЛІКТ (лат. conflictus — зіткнення) — ситуація, набір обставин, при якій виникає 

зіткнення протилежних сторін, сил чи поглядів, є в наявності відсутність згоди між двома чи 

більше суб’єктами або внутрішній дискомфорт однієї особи. Види конфліктів: функціональні — 

тобто такі, що сприяють ефективній діяльності організацій, є позитивними за змістом, містять 

раціональне зерно та мають еволюційну направленість; дисфункціональні — паралізують 

нормальне функціонування організацій, обмежують перспективи розвитку, не сприяють 

максимально ефективному використанню власних та залучених ресурсів. 

КОНФЛІКТ ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ — несумісні відмінності в діяльності двох або більше 

людей, що викликають протидію та порушують ділові стосунки в організації. 

КОНФЛІКТНА СИТУАЦІЯ — ситуація, за якої цінності, інтереси, установки сторін 



 
об’єктивно вступають у протиріччя між собою, але відкритого зіткнення ще немає. 

КОНЦЕПЦІЯ ТИПІВ УПРАВЛІННЯ Р. БЛЕЙКА І ДЖ. МОУТОН— одна з 

поведінкових концепцій лідерства, у якій на основі двох критеріїв (рівень турботи про людей та 

рівень турботи про виробництво) побудовано таблицю (решітку), в межах якої окреслені зони 

п’яти стилів лідерства. 

КОНЦЕПЦІЯ УПРАВЛІННЯ — система ідей, принципів, уявлень, що зумовлюють 

мету функціонування організації, механізми взаємодії суб’єкта та об’єкта управління, характер 

відносин між окремими ланками його внутрішньої структури, а також визначають необхідний 

ступінь урахування впливу зовнішнього середовища на розвиток підприємства. 

КОРПОРАТИВНА КУЛЬТУРА — система цінностей, переконань, вірувань, уявлень, 

символів а також ділових принципів, норм поведінки, традицій, ритуалів, які склалися в 

корпорації або її підрозділах за час діяльності та приймаються більшістю співробітників. 

КРИТЕРІЇ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ — норми, відповідно до яких можуть прийматися 

альтернативні рішення. 

КРИТЕРІЙ ДОСТАТНОСТІ — ситуація, коли особа, що відповідальна за прийняття 

рішення, вивчає альтернативи лише доти, доки не знайде рішення, яке задовольняє мінімальним 

вимогам, а відтак припиняє пошук найкращого. 

КРИТЕРІЙ ЕФЕКТИВНОСТІ — мірило для визначення (оцінки) ефективності, яке 

характеризує сутнісний зміст ефективності й визначає принцип її вимірювання. 

КУЛЬТУРА (лат. cultura — обробка, виховання, освіта) — сукупність матеріальних і 

духовних цінностей, а також способів їх створення, уміння використовувати їх для подальшого 

прогресу людства, передавати від покоління до покоління. 

КУЛЬТУРА ОРГАНІЗАЦІЇ — а) система колективних цінностей, переконань, традицій 

та норм поведінки, що робить помітний вплив на поведінку як окремих індивідів, так і груп 

людей, що працюють на підприємстві, а отже, й на процеси та результати спільної роботи; б) 

характер, особливості, стиль функціонування організації, які виявляються в поведінці й реакціях 

особистостей та соціальних груп її працівників, у їх судженнях, відносинах, способах вирішення 

проблем організації праці й виробництва, в обладнанні та внутрішній естетиці, 

використовуваній техніці й технології тощо. 

КУЛЬТУРА ОСОБИСТОСТІ — рівень розвитку системи соціокультурних якостей, які 

формуються в структурі та процесі життєдіяльності індивіда (в умовах мікро- і 

макросередовища) й забезпечують як продуктивні, так і репродуктивні її сторони. Культура 

особистості являє собою індивідуальну форму відбиття результатів сприйняття особистістю 

культурних цінностей, міру активного засвоєння загальнолюдських і національних культурних 

багатств, міру її індивідуальної культурної діяльності. Компонентами культури особистості 

виступають ціннісні якості, які системно формуються та реалізуються в діяльності, та в яких 

досягнення суспільної культури проявляються як особистісні досягнення. 

КУЛЬТУРА УПРАВЛІННЯ — сукупність теоретичних та практичних положень, 

принципів, норм і цінностей, що мають загальний характер і стосуються певною мірою різних 

аспектів управлінської діяльності. 

КУЛЬТУРНА НОРМА — імперативне (вимогливе) вираження культурних цінностей у 

системі правил, які мають відтворюватися в поведінці членів суспільства. 

ЛАНКА УПРАВЛІННЯ (менеджменту) — реальне первинне організаційне утворення 

керуючої системи (структурний підрозділ чи окремий виконавець на певному рівні 

організаційної структури управління). 

ЛЕВЕРИДЖ — а) використання позикового капіталу для збільшення дохідності 

інвестицій; б) відношення позикових коштів до власного капіталу організації. 



 
ЛІДЕР (англ. lead — вести, керувати) — особистість, яка користується беззастережним 

авторитетом і повагою у зв’язку зі своїми особистими видатними людськими, інтелектуальними 

та фаховими якостями. 

ЛІДЕРСТВО — а) один із механізмів інтеграції групової діяльності, коли індивід або 

частина групи поєднує, направляє дії всієї групи; б) специфічний тип управлінської взаємодії, 

який характеризується здатністю однієї особи (лідера) ефективно поєднувати (сполучати) 

залежно від конкретної ситуації різні джерела влади для впливу на іншу особу або групу людей 

(послідовників) з метою спрямування їх діяльності на досягнення спільних цілей. Отже, 

лідерство є функцією лідера, послідовників і ситуаційних змінних.  

МЕТОДИ УПРАВЛІННЯ КОНФЛІКТНИМИ СИТУАЦІЯМИ — сукупність способів і 

засобів запобігання, а в разі їх виникнення — вирішення конфліктних ситуацій. 

МЕТОДИ УПРАВЛІННЯ ПРАВОВІ — сукупність способів дій суб’єкта управління за 

допомогою правових норм, правових відносин і правових актів. 

МИСТЕЦТВО УПРАВЛІННЯ — вміння менеджера-практика пристосувати досягнення 

науки управління до особливостей власного характеру, особливостей підлеглих, особливостей 

відповідної сфери бізнесу. 

МИСТЕЦЬКИЙ ПІДХІД ДО ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ — підхід до розробки рішень, 

що ґрунтуються на інтуїції та суб’єктивних оцінках. 

МОДЕЛЬ ЛІДЕРСТВА «ШЛЯХ-МЕТА» ХАУСА-МІТЧЕЛЛА — ґрунтується на 

передбаченні, що між ефективним лідерством і рівнем мотиваційної сили очікувань 

послідовників існує прямий зв’язок. Отже, ефективний лідер — той, хто допомагає 

послідовникам йти шляхом, який веде до бажаної мети, тобто пояснює підлеглим як найкраще й 

найзручніше виконати завдання та завдяки цьому збільшити персональне винагородження. 

МОДЕЛЬ СИТУАЦІЙНОГО ЛІДЕРСТВА П. ХЕРСІ Й К.БЛАНШАРА — ґрунтується 

на передбаченні, що вибір керівником одного із чотирьох запропонованих у моделі стилів 

лідерства («давати вказівки», «переконання», «залучення до участі», «делегування») залежить 

від ступеня (стадії) «зрілості підлеглих». 

МОДЕЛЬ СИТУАЦІЙНОГО ЛІДЕРСТВА Ф. ФІДЛЕРА — пояснює вибір одного з 

двох, запропонованих у моделі стилів лідерства (орієнтація на підлеглих або орієнтація на 

роботу), впливом таких трьох ситуаційних факторів: 1) стосунки: лідер — послідовники; 2) 

структурованість завдання для підлеглих; 3) рівень посадових повноважень керівника. 

МОРАЛЬНІ ЯКОСТІ — моральна характеристика найтиповіших рис поведінки 

індивіда. 

МОРАЛЬНІСТЬ — вимір, який визначає поведінку людини, її ставлення до суспільства, 

містить внутрішню потребу особистості здійснювати моральні дії та вчинки. 

НАВИЧКИ — способи автоматичного чи напівавтоматичного виконання компонентів 

процесу трудової діяльності. 

НАВЧАННЯ НА РОБОЧОМУ МІСЦІ — форма виробничого навчання, коли 

досвідченого робітника просять «взяти під крило» новачка та на реальних прикладах 

продемонструвати йому, як варто виконувати завдання. 

НАВЧАННЯ ПОВЕДІНЦІ — досить усталений у часі процес зміни поведінки людини 

на основі досвіду, що відображає дії людини та реакцію оточення на ці дії. 

ОПЛАТА ПРАЦІ — грошове вираження вартості робочої сили, її ціна у формі заробітної 

плати. 

ОПОРТУНІЗМ ЯК СТИЛЬ ЛІДЕРСТВА — являє собою пристосовницьку (у контексті 

застосування будь-якого із стилів лідерства) поведінку керівника, спрямовану на досягнення 

його особистих інтересів (внесок в успіх організації на другому місці відносно особистої 



 
вигоди). 

ОПТИМІЗАЦІЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ — вибір найефективнішого варіанта 

рішення (найраціональнішого рішення) із можливих альтернатив. 

ОРГАН МЕНЕДЖМЕНТУ — особа або група осіб, яка координує діяльність ланок 

управління певного рівня. 

ОРГАНІГРАМА — схематичне відображення структури управління, зв’язків між 

підрозділами, службами та органами управління. 

ОРГАНІЗАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ — сукупність процесів, за допомогою яких усувають 

невизначеність та конфлікти поміж співробітниками організації щодо роботи або повноважень і 

створюють середовище, придатне для їх спільної діяльності. Основними складовими 

організаційної діяльності є: поділ праці, департаменталізація, делегування повноважень, 

встановлення діапазону контролю, створення механізмів координації. 

ПЛАНУВАННЯ ПЕРСОНАЛУ В ОРГАНІЗАЦІЇ — розробка заходів і прогнозування 

параметрів кадрової політики на певну перспективу відповідно до цілей та завдань роботи з 

персоналом та стратегії розвитку компанії в цілому. 

ПЛАНУВАННЯ СТРАТЕГІЧНЕ — різновид планування, який полягає у розробленні 

стратегії діяльності (курсу розвитку) організації (тобто планування на перспективу, яке вказує 

напрям дій для забезпечення реалізації місії підприємства). Включає такі етапи: 1) інформаційне 

забезпечення стратегічного планування; 2) установлення місії та цілей організації; 3) вибір 

методів аналізу факторів внутрішнього та зовнішнього середовища; 4) оцінювання й аналіз 

факторів зовнішнього середовища; 5) оцінювання й аналіз факторів внутрішнього середовища; 

6) виконання розрахунків, обґрунтувань, проєктних рішень; 7) формування варіантів стратегій 

(стратегічних альтернатив); 8) вибір стратегії на засадах формування управлінського рішення; 9) 

оцінювання стратегії на предмет відповідності установленим критеріям. 

ПОВЕДІНКОВА МОДЕЛЬ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ — поведінка, яка ґрунтується на 

передбаченні, що можливості менеджера у своєму бажанні прийняти раціональне рішення 

завжди обмежені внаслідок впливу чисельних об’єктивних (можливості отримати вичерпну 

інформацію) та суб’єктивних (власні здібності, звички, упередженість) факторів. Тому в межах 

поведінкової моделі менеджери не оптимізують свій вибір, а шукають варіанти задовільного 

(достатньо доброго) розв’язання проблеми. Для цієї моделі характерні спрощений опис й аналіз 

проблемної ситуації, обмежена кількість альтернатив і критеріїв їх вибору. 

ПОВЕДІНКОВИЙ ПІДХІД ДО ЛІДЕРСТВА — сукупність концепцій лідерства, які 

ґрунтуються на передбаченні, що результативність лідерства визначається тим, як лідер 

поводить себе з послідовниками. Поведінкові концепції спрямовані на дослідження того, що та 

як роблять ефективні лідери у взаємовідносинах з послідовниками. 

ПРОФЕСІЙНА АДАПТАЦІЯ — адаптація до робочого місця, знарядь і засобів праці, 

технологічних процесів, тимчасових параметрів роботи, об’єктів праці, предметів праці, 

характеру взаємодії між працівниками у процесі праці. 

ПРОФЕСІЙНА МОБІЛЬНІСТЬ — здатність змінювати вид праці, переключатися на 

інші види діяльності в зв’язку з прогресивними змінами техніки та технології виробництва. 

ПРОФЕСІЙНА ОРІЄНТАЦІЯ — науково-практична система підготовки особистості до 

свідомого професійного самовизначення, що містить повідомлення молоді знань про різні 

професії, їхні особливості, виховання інтересу до певної професії чи групи професій з 

урахуванням особистих нахилів. 

ПРОФЕСІЙНЕ САМОВИЗНАЧЕННЯ — процес прийняття рішення особистістю щодо 

вибору майбутньої трудової діяльності, що полягає в усвідомленні особистістю себе як суб’єкта 

конкретної професійної діяльності і передбачає самооцінку людиною індивідуально-



 
психологічних якостей та зіставлення своїх можливостей з психологічними вимогами професії 

до спеціаліста. 

ПРОФЕСІОГРАМА — опис соціально-економічних, виробничо-технічних, санітарно-

гігієнічних, психологічних й інших особливостей професії. 

ПРОФЕСІОНАЛІЗМ — певний рівень успішності виконання професійної діяльності. 

Професіоналізм сучасного фахівця виявляється у високій підготовленості його до виконання 

складних видів діяльності, професійній мобільності, систематичному зростанні виробничої 

кваліфікації та творчої активності. 

ПРОФЕСІОНАЛІЗМ УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ — сукупність 

загальнотеоретичних, спеціальних управлінських і психологічних знань, умінь і навичок, якими 

повинен володіти керівник для ефективного її здійснення й корекції. 

РАЦІОНАЛЬНА МОДЕЛЬ УХВАЛЕННЯ РІШЕНЬ — систематичний, поступовий 

процес, що передбачає економічну обґрунтованість й управління нею такими фахівцями з 

ухвалення рішень, які абсолютно об’єктивні та володіють вичерпною інформацією. 

РЕАКЦІЯ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ СТРУКТУРИ УПРАВЛІННЯ — якість і тип змін, які 

спроможне здійснити підприємство, що використовує той чи інший вид структури під впливом 

зовнішніх і внутрішніх факторів. 

РЕАЛЬНА МОДЕЛЬ ПОВЕДІНКИ — поведінка, яка відображає реальне ставлення 

працівників до справи, обов’язків, до свого керівника, колег тощо. 

РОЗВИТОК ОСОБИСТОСТІ КЕРІВНИКА — процес, під час якого керівник, 

засвоюючи соціальний, моральний та професійний досвід, постійно підвищує свій реальний 

соціальний, моральний та професійний статус. 

РОЗВИТОК ПЕРСОНАЛУ — сукупність заходів, спрямованих на підвищення 

кваліфікації працівників. 

САМОАКТУАЛІЗАЦІЯ — відчуття своєї внутрішньої природи, чесність і прийняття 

відповідальності за власні дії, можливість кращого життєвого вибору, постійний процес 

розвитку свого потенціалу до максимально можливого. 

САМОВИЗНАЧЕННЯ — самостійний вибір людиною свого життєвого шляху, мети, 

цінностей, моральних норм, професії та умов життя. 

САМОКОНТРОЛЬ — контроль працівником власних дій, операцій, виробленої 

продукції тощо. 

САМОСВІДОМІСТЬ — відносно стійка, така, що сприймається як неповторна система 

уявлень індивіда про самого себе, образ власного «Я» — своїх цінностей, якостей, здібностей, 

зовнішності, соціальної значимості тощо. Часто застосовується більш загальний термін «Я — 

концепція», який, крім зазначеного когнітивного (усвідомленого) компонента, включає 

емоційний аспект, оціночно-вольовий і т. д. Часто підкреслюється, що самосвідомість — 

переживання єдності та специфічності «Я» як істоти, котра наділена думками, бажаннями, — 

протилежне усвідомленню зовнішнього світу. На думку І. Канта, самосвідомість й усвідомлення 

зовнішнього світу узгоджуються: «Свідомість мого власного наявного буття є одночасно 

безпосереднім усвідомленням буття інших речей, що знаходяться поза мною». Формування 

адекватної «Я — концепції» та самосвідомості — одна з найважливіших умов виховання. 

САМОСПОСТЕРЕЖЕННЯ — безпосереднє спостереження людиною за власними 

психічними процесами. 

СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ — сукупність методологічних засобів 

управління, дія яких спрямована на підтримку та оптимізацію діяльності персоналу щодо 

виконання поставлених цілей і завдань. 

СИСТЕМА ФУНКЦІЙ УПРАВЛІННЯ (загальних і конкретних) — комплекс 



 
взаємопов’язаних у часі та просторі видів діяльності суб’єкта управління при його 

цілеспрямованому впливі на об’єкт. 

СТИЛЬ КЕРІВНИЦТВА — сукупність типових і відносно стабільних прийомів і 

механізмів владного та лідерського впливу керівника на підлеглих з метою ефективного 

виконання управлінських функцій, виробничих завдань досягнення цілей організації (системна 

поведінка керівника щодо безпосередньо підпорядкованих йому управлінських працівників, яка 

змінюється в часі залежно від ситуації та проявляється у способах виконання управлінських 

робіт і впливу на об’єкт управління підпорядкованого керівнику управлінського персоналу). 

СТИЛЬ КЕРІВНИЦТВА АВТОКРАТИЧНИЙ — стиль, за яким керівник централізує 

повноваження, структурує роботу підлеглих, відмовляє їм у свободі прийняття рішень, здійснює 

психологічний тиск, погрози для забезпечення цілей організації. 

СТИЛЬ КЕРІВНИЦТВА ДЕМОКРАТИЧНИЙ — стиль керування, для якого 

характерні: високий ступінь децентралізації повноважень, широке залучення підлеглих до 

прийняття рішень, добре налагоджені комунікації між керівником і підлеглими. 

СТИЛЬ КЕРІВНИЦТВА КОМБІНОВАНИЙ — стиль, який передбачає різні варіанти 

поєднання демократичного, ліберального й автократичного стилів керівництва. 

СТИЛЬ КЕРІВНИЦТВА ЛІБЕРАЛЬНИЙ (ПАСИВНИЙ) — стиль керування, який 

характеризується мінімальною участю керівника. Підлеглі при цьому мають майже повну 

свободу визначати цілі  діяльності, приймати рішення й контролювати свою роботу. 

СУБ’ЄКТ УПРАВЛІННЯ — 1) елемент (група елементів) системи, який своїми 

свідомими чи неусвідомленими активними діями (поведінкою) або бездіяльністю впливає на 

об’єкт управління; 2) група людей, які ставлять цілі перед об’єктом управління, деталізують їх у 

формі завдань, доводять до об’єкта управління та контролюють їх виконання. 

СУБ’ЄКТ УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ — особа, що реалізує управлінські 

відносини. 

ТВОРЧІСТЬ — діяльність, результатом якої є створення нових духовних і матеріальних 

цінностей. У процесі творчості людина змінює себе, світ і своє місце у світі. Творчість тісно 

зв’язана з прагненням людини до самореалізації. У творчості велике значення має уява, інтуїція, 

вміння поєднувати несвідоме зі свідомим, логічним. Багато хто вважає вершиною творчого 

процесу інсайт (осяяння), природа якого не до кінця розкрита. Творчість завжди містить елемент 

таємниці, непередбачуваності. Крім того, у творчості великий рівень емоцій, азарту. Тому для 

пояснення процесу творчості деякі психологи (наприклад, І. Хейзинга) використовують теорію 

гри. 

ТЕМПЕРАМЕНТ (лат. temperamentum — узгодженість, устрій) — сукупність 

індивідуальних особливостей особистості, в основі яких лежить тип вищої нервової діяльності 

(сила, швидкість, напруженість, урівноваженість перебігу психічних процесів). 

ТЕОРІЇ ОСОБИСТИХ ЯКОСТЕЙ ЛІДЕРА — сукупність теорії лідерства, в основу 

яких покладено ідею, що всі кращі лідери мають сукупність певних, незмінних у часі особистих 

якостей, які відрізняють їх від не лідерів (лідерами народжуються, а не стають). Фокус 

дослідження цих теорій — хто такі ефективні лідери. 

ТЕОРІЯ ІЄРАРХІЇ ПОТРЕБ А. МАСЛОУ — одна з теорій змісту мотивації, в основу 

якої покладено припущення, що мотивація людини в організації визначається комплексом 

потреб, причому потреби кожного індивіда (фізіологічні, у безпеці, соціальні, у повазі, у 

самореалізації) задовольняються в ієрархічному порядку. 

ТЕОРІЯ МОТИВАЦІЇ Ф. ГЕРЦБЕРГА — одна із теорії змісту мотивації, яка 

стверджує, що для створення ситуації мотивації керівник має забезпечити для підлеглих 

наявність не тільки «гігієнічних» факторів, пов’язаних середовищем, у якому здійснюється 



 
робота (прийнятний рівень заробітної плати, умов праці, взаємовідносин з начальником тощо), 

але й «мотиваційних» факторів, пов’язаних змістовністю самої роботи (визнання досягнень і 

результатів, відповідальність, професійне та службове зростання тощо). 

ТЕОРІЯ МОТИВАЦІЇ ПРОЦЕСІЙНОЇ — сукупність теорій мотивації, які 

концентрують увагу на вивченні та поясненні процесу (механізму) вибору людиною зразків її 

поведінки в організації. 

ТЕОРІЯ НАБУТИХ ПОТРЕБ Д. МАК-КЛЕЛЛАНДА — одна з теорій змісту 

мотивацій, згідно з якою поведінку людини в організації визначають одночасно три набуті нею 

під впливом життєвих обставин, досвіду та навчання групи потреб: 1) в успіху; 2) у владі; 3) у 

співучасті. 

ТЕОРІЯ СПОДІВАНЬ (ОЧІКУВАНЬ) В. ВРУМА — одна з теорій процесу мотивації, 

яка ґрунтується на передбаченні, що мотивація людини в організації залежить від її уявлення 

щодо власної спроможності виконати робоче завдання, щодо достатності винагородження його 

виконання та щодо можливостей одержати бажане винагородження. Якщо хоча б одне з цих 

трьох уявлень буде негативним, то слабкою буде й мотивація до діяльності людини в цілому. 

ТЕОРІЯ СПРАВЕДЛИВОСТІ С. АДАМСА — одна з теорій процесу мотивації, яка 

пояснює процес мотивації тим, наскільки справедливо людина сприймає винагороду власного 

трудового внеску в результати діяльності організації порівняно з винагородою та внесками 

інших її співробітників. 

УНІВЕРСАЛЬНІ ПРИНЦИПИ УПРАВЛІННЯ — сукупність основних, 

фундаментальних положень, норм і правил, які відображають вимоги до управлінської 

діяльності й якими слід керуватися менеджерам в практичній роботі. 

УПРАВЛІННЯ ГРУПОВИМИ ПРЕТЕНЗІЯМИ — регулювання відносин із різними 

групами навколишнього середовища. 

УПРАВЛІННЯ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ — сукупна система управління, мислення та 

розвитку, за допомогою якої досягаються цілі, визначені й узгоджені усіма працівниками 

організації (складається з процесу планування результатів, процесу ситуаційного управління та 

процесу контролю). 

УПРАВЛІННЯ ЗА ЦІЛЯМИ — спосіб управління, згідно з яким кожен працівник 

організації від найвищого до найнижчого рівня має чіткі цілі, що забезпечує досягнення цілей 

організації загалом. 

УПРАВЛІННЯ ЗАПАСАМИ — вид управлінської діяльності, об’єктом якого є 

створення та збереження запасів ресурсів, необхідних для виготовлення продукції згідно із 

запланованими обсягами її виробництва. 

УПРАВЛІННЯ ПОЛІТИЧНЕ — здійснюване державою управління суспільством за 

допомогою системи утворених нею органів. 

УПРАВЛІННЯ ПРОДУКТИВНІСТЮ ОРГАНІЗАЦІЇ — комплекс стратегічних й 

оперативних заходів та практичних дій з оптимізації співвідношення між виробленою 

продукцією та затраченими виробничими ресурсами. 

УПРАВЛІННЯ ПРОЄКТАМИ — науково-практична діяльність із визначення мети 

проєкту (цілей створення) та організації робіт груп людей таким чином, щоб цілі було досягнуто 

пісня закінчення всіх запланованих робіт. 

УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНЕ — визначення та реалізація комплексів заходів для 

узгодженої діяльності індивідів, трудових колективів, територіальних, соціально-класових, 

етнічних й інших спільнот. 

УПРАВЛІНСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ — сукупність скоординованих дій та заходів, 

спрямованих на досягнення певної мети в межах організації. 



 
УПРАВЛІНСЬКА СИТУАЦІЯ — форма сприйняття навколишньої дійсності, спосіб її 

розподілу на смислові утворення, які визначають поведінку суб’єкта й характеризуються 

відносинами складових елементів. 

УПРАВЛІНСЬКЕ КОНСУЛЬТУВАННЯ — системна допомога з боку зовнішніх 

консультантів організаціям, управлінським кадрам у вдосконаленні практики управління, 

підвищенні як індивідуальної продуктивності, так й ефективності діяльності організації загалом. 

УПРАВЛІНСЬКЕ РІШЕННЯ — вольовий акт втручання суб’єкта управління в 

діяльність об’єкта управління для виходу із певної виробничо-господарської чи іншої ситуації 

(результат вибору суб’єктом управління способу дій, спрямованих на вирішення поставленого 

завдання в існуючій чи спроєктованій ситуації). 

УПРАВЛІНСЬКИЙ АНАЛІЗ — процес комплексного дослідження внутрішніх ресурсів 

і резервів підприємства з метою системної оцінки його реальних і потенційних можливостей, 

виявлення внутрішніх стратегічних можливостей та проблем. 

УПРАВЛІНСЬКІ ВІДНОСИНИ — відносини між об’єктом і суб’єктом управління, між 

керівником і підлеглими. 

УСВІДОМЛЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ — відображення в суб’єкті буття соціальної 

необхідності, тобто розуміння смислу й значення дій та їх наслідків. 

УСНА КОМУНІКАЦІЯ — метод обміну інформацією, який відбувається у формі 

безпосереднього спілкування відправника й одержувача повідомлення (промова, нарада, групова 

дискусія, телефонна розмова тощо). 

УСТАНОВКА — готовність, схильність суб’єкта (часто неусвідомлювана), яка виникає 

при передбаченні ним появи певного об’єкта або ситуації, забезпечує певну спрямованість 

поведінки та діяльності. У соціальній психології та соціології — суб’єктивна орієнтація 

індивідів як членів групи (або суспільства) на певні соціально прийняті способи поведінки. 

УЯВЛЕННЯ — образи об’єктів, подій, явищ, що виникають на основі їхнього 

пригадування або ж уяви. На відміну від сприйняття, можуть носити узагальнений характер і 

стосуються не тільки сьогодення, але й минулого, та майбутнього. 

ФУНКЦІЇ ОРГАНІЗАЦІЇ — комплекси дій та операцій, які здійснює організація як 

єдине ціле або делеговані нею працівники, у внутрішньому й зовнішньому середовищах задля 

функціонування та розвитку організації. 

ФУНКЦІОНАЛЬНА ВАЛЮТА — валюта, в якій здійснюється більшість операцій 

дочірньою компанією. 

ФУНКЦІОНАЛЬНА КОНЦЕПЦІЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ — концепція, 

згідно з якою управління розглядається з точки зору організації праці та функціонування 

управлінського персоналу, а ефективність управління характеризує співставлення результатів і 

витрат самої системи управління. 

ХАРАКТЕР (грец. charakter — риса, особливість) — сукупність стійких індивідуальних 

властивостей особистості, що виявляються в типових способах діяльності та спілкування в 

типових обставинах і визначаються ставленням особистості до них. 

ЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ — параметр організаційної структури, який характеризує розподіл 

прав, обов’язків і відповідальності за вертикаллю управління та полягає у зосередженні владних 

повноважень і концентрації прав прийняття рішень на верхньому рівні управління організацією. 

ЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ УПРАВЛІННЯ — зосередження виконання управлінських функцій 

та прийняття важливих управлінських рішень у єдиному центрі. 

Я-КОНЦЕПЦІЯ — цілісний, хоч і не позбавлений внутрішніх суперечностей, образ 

власного «Я», який є установкою людини стосовно себе. 

ЯКІСНІ МЕТОДИ ОБҐРУНТУВАННЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ — методи, що 



 
використовуються в умовах, коли фактори, які визначають прийняття рішення, не можна 

кількісно охарактеризувати або вони взагалі не піддаються кількісному вимірюванню. 

ЯКОСТІ ОСОБИСТОСТІ КЕРІВНИКА — найстійкіші характеристики, що мають 

вирішальний вплив на управлінську діяльність. 

 


