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ВСТУП 

 

Навчальна дисципліна «Психологія управління» є необхідною складовою 

професійної підготовки майбутніх психологів, яка вивчає психологічні закономірності 

управлінської діяльності, вплив психології окремої людини та групи на процес управління і, 

навпаки, вплив управлінських відносин на психологію окремої людини та групи. Мета 

навчальної дисципліни – ознайомити студентів з психологічною характеристикою 

управлінської діяльності, проаналізувати особистісні якості, необхідні для її успішного 

виконання. Завданням є ознайомлення студентів із поняттями, її базовими категоріями та 

елементами, завданнями, які ставить перед собою діяльність психолога у сфері управління 

для оволодіння сучасними підходами та інструментами для вирішення її основних викликів.  

Цілі курсу: 

- ознайомити студентів із основними поняттями, завданнями та проблемами психології 

управління, перспективами її розвитку, а тако  розкриттям цієї сфери дослід ень у 

зарубі них країнах  

- сформувати розуміння основних організаційних процесів у сфері управління, 

особливостями та типами організацій, психологічними аспектами лідерства. 

- ознайомити та сприяти опануванню знань та навичок роботи з метою розуміння специфіки 

організаційної культури та цінностей організації   

- сформувати уміння з надання науково об рунтованих рекомендацій  одо мо ливості 

підви ення соціального аспекту ефективності працівників організації.  

Міждисциплінарні зв’язки. 

Для вивчення курсу студенти потребують базових знань з курсів «Загальна 

психологія», «Психодіагностика», «Диференційна психологія», « снови психологічної 

практики», «Психологія бізнесу», «Профорієнтація про профдобір».  

Формування компетенцій 

Загальні компетентності: 

ЗК1. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.  

ЗК2. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності.  

ЗК4. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.  

ЗК5. Здатність бути критичним і самокритичним.  

ЗК8. Навички мі особистісної взаємодії.  

Спеціальні компетентності 
СК1. Здатність оперувати категоріально-понятійним апаратом психології. 

СК3. Здатність до розуміння природи поведінки, діяльності та вчинків.  

СК5. Здатність використовувати валідний і надійний психодіагностичний інструментарій. 

СК11. Здатність до особистісного та професійного самовдосконалення, навчання та 

саморозвитку. 

Програмні результати навчання: 

ПР1. Аналізувати та пояснювати психічні яви а, ідентифікувати психологічні проблеми та 

пропонувати шляхи їх розв’язання. 

ПР3. Здійснювати пошук інформації з різних д ерел, у тому числі з використанням 

інформаційно-комунікаційних технологій, для вирішення професійних завдань.  

ПР4.  б рунтовувати власну позицію, робити самостійні висновки за результатами власних 

дослід ень і аналізу літературних д ерел.  

ПР18. В ивати ефективних заходів  одо збере ення здоров’я (власного й оточення)  та за 

потреби визначати зміст запиту до супервізії. 
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СЕМЕСТРОВИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ 
Назви змістових модулів і тем 

 

Кількість годин 

 

Денна форма 

Усьо

-го  

у тому числі 

л п л

а

б 

ін

д 

ср 

1 2 3 4 5 6 7 

Змістовий модуль 1. ВСТУП ДО ПСИХОЛОГІЇ УПРАВЛІННЯ 

Тема 1. Психологія 

управління як наукова та 

навчальна дисципліна. 

5 2 2   

 

1 

Тема 2. Психологія 

управління як сфера 

практичної діяльності. 

5 2 2   

 

1 

Тема 3. Теорія і практика 

управлінської діяльності. 

5 2 2   

 

1 

Тема 4. Проблеми впливу та 

влади у психології 

управління. 

5 2 2   

 

2 

Разом – зм. модуль 1 21 8 8   5 

Змістовний модуль 2. ОСОБИСТІСТЬ У СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ 

Тема 5. Психологія 

особистості в управлінській 

діяльності. 

5 2 2   1 

Тема 6. Психологічні 

особливості керівника. 

6 2 2   2 

Тема 7. Наукові підходи в 

дослід енні лідерства. 

6 2 2   2 

Тема 8. Психологія потреб та 

мотивації в управлінні. 

6 2 2   2 

Тема 9. Цінності в управлінні 6 2 2   2 

Тема 10.  ояльність і 

благонадійність.  

5 2 2   2 

Разом – зм. модуль 2 34 12 12   11 

Змістовий модуль 3. ПСИХОЛОГІЯ ОРГАНІЗАЦІЇ 

Тема 11. Група як об’єкт 

управління. 

5 2 2   1 

Тема 12.  рганізація в 

системі управління: 

психологічний аспект 

6 2 2   1 

Тема 13. Теорії організації. 6 2 2   2 

Тема 14.  рганізаційна 

культура. 

6 2 2   2 

Тема 15.  ормування 

організаційної культури. 

5 2 2   2 

Тема 16. Психологічні 

аспекти інноваційної 

діяльності в організаціях. 

6 2 2   2 
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Разом – зм. модуль 3 35 12 12   10 

УСЬ Г  Г ДИН 
90 32 32   26 

 
САМОСТІЙНА РОБОТА З ДИСЦИПЛІНИ "ПСИХОЛОГІЯ УПРАВЛІННЯ" 

 

№ 

з/п 

Назва теми 

Кількість 

годин 

Змістовний модуль 1. ВСТУП ДО ПСИХОЛОГІЇ УПРАВЛІННЯ. 

1 
Тема 1. Психологія управління як наукова та навчальна дисципліна 1 

2 Тема 2. Психологія управління як сфера практичної діяльності. 1 

3 Тема 3. Теорія і практика управлінської діяльності.. 1 

4 Тема 4. Проблеми впливу та влади у психології управління..  2 

Змістовний модуль 2. ОСОБИСТІСТЬ У СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ 

5 Тема 5. Психологія особистості в управлінській діяльності.. 1 

6 Тема 6. Психологічні особливості керівника. 2 

7 Тема 7. Наукові підходи в дослід енні лідерства. 2 

8 Тема 8. Психологія потреб та мотивації в управлінні. 2 

9 Тема 9. Цінності в управлінні 2 

10 Тема 10.  ояльність і благонадійність. Імід  організації. 2 

Змістовний модуль 3. ПСИХОЛОГІЯ ОРГАНІЗАЦІЇ 

11 Тема 11. Група як об’єкт управління. 1 

12 Тема 12.  рганізація в системі управління: психологічний аспект 1 

13 Тема 13. Теорії організації.. 2 

14 Тема 14.  рганізаційна культура.. 2 

15 Тема 15.  ормування організаційної культури. 2 

16 Тема 16. Психологічні аспекти інноваційної діяльності в організаціях. 2 

 Разом  26 
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48.               .            CO   -19 on Organizational Psychology in Management and 

Strategic Context. Biomed J Sci & Tech Res 34(5)-2021. BJSTR. MS.ID.005608.  

49. Goleman D. Leadership that gets results. Harvard Business Review, March-  p   . 2020. Р. 

12-13.  

50. Stockdale, M. S., & Crosby, F. J. (Eds.).  The psychology and management of workplace 

diversity. Blackwell Publishing. - 2004 

51. Thomas G. Cummings & Christopher G. Worley Organization Development & Change, 9th 

Edition, - South-Western, a part of Cengage Learning, 2009. – 772 p. 

 

Інформаційні ресурси  
1. https://bakertilly.ua/news/id47468  

2. https://www.12manage.com/  

3. https://ain.ua/2019/05/30/ocifruvati-cinnosti-yak-kultura-k  p   ї-dopomagaye-realizuvati-

strategiyu/ 

4. https://hurma.work/ru/blog/welcome-book-i-welcome-package-pochemu-oni-vazhny-dlya-

novyh-sotrudnikov-primery-izvestnyh-kompanij/ 

5. https://peopleforce.io/ru/blog/welcome-book-welcome-pack-vstrechaem-novyh-

sotrudnikov-effektno-shablon-welcome-book/ 

6. https://www.mh4u.in.ua/hochu-dopomogty-blyzkym/5-klyuchiv-vplyvu-korporatyvnoyi-

kultury-organizacziyi-na-psyhichne-zdorovya-spivrobitnykiv/ 

7. https://www.mh4u.in.ua/hochu-dopomogty-blyzkym/chomu-dlya-biznesu-vazhlyvo-

praczevlashtovuvaty-lyudej-z-psyhichnymy-rozladamy/ 

8. https://neuronews.com.ua/uploads/issues/2017/9(92)/nn179_6-

9_6c1c1c8f2c196fc1745ba75f97f9ac67.pdf 

9. https://neuronews.com.ua/uploads/issues/2017/10(93)/nn1710_7-

13_2da15252ac2a5f1f991d98f4e6bbfdd8.pdf 

10. https://neuronews.com.ua/uploads/issues/2018/2(95)/NN182_31-

35_8fa565573c7b8508bab4e7ba1fd4015e.pdf 

11. https://www.verywellmind.com/what-is-industrial-organizational-psychology-2795302 

https://ain.ua/2019/05/30/ocifruvati-cinnosti-yak-kultura-kompaniї-dopomagaye-realizuvati-strategiyu/
https://ain.ua/2019/05/30/ocifruvati-cinnosti-yak-kultura-kompaniї-dopomagaye-realizuvati-strategiyu/
https://hurma.work/ru/blog/welcome-book-i-welcome-package-pochemu-oni-vazhny-dlya-novyh-sotrudnikov-primery-izvestnyh-kompanij/
https://hurma.work/ru/blog/welcome-book-i-welcome-package-pochemu-oni-vazhny-dlya-novyh-sotrudnikov-primery-izvestnyh-kompanij/
https://peopleforce.io/ru/blog/welcome-book-welcome-pack-vstrechaem-novyh-sotrudnikov-effektno-shablon-welcome-book/
https://peopleforce.io/ru/blog/welcome-book-welcome-pack-vstrechaem-novyh-sotrudnikov-effektno-shablon-welcome-book/
https://www.mh4u.in.ua/hochu-dopomogty-blyzkym/5-klyuchiv-vplyvu-korporatyvnoyi-kultury-organizacziyi-na-psyhichne-zdorovya-spivrobitnykiv/
https://www.mh4u.in.ua/hochu-dopomogty-blyzkym/5-klyuchiv-vplyvu-korporatyvnoyi-kultury-organizacziyi-na-psyhichne-zdorovya-spivrobitnykiv/
https://www.mh4u.in.ua/hochu-dopomogty-blyzkym/chomu-dlya-biznesu-vazhlyvo-praczevlashtovuvaty-lyudej-z-psyhichnymy-rozladamy/
https://www.mh4u.in.ua/hochu-dopomogty-blyzkym/chomu-dlya-biznesu-vazhlyvo-praczevlashtovuvaty-lyudej-z-psyhichnymy-rozladamy/
https://neuronews.com.ua/uploads/issues/2017/9(92)/nn179_6-9_6c1c1c8f2c196fc1745ba75f97f9ac67.pdf
https://neuronews.com.ua/uploads/issues/2017/9(92)/nn179_6-9_6c1c1c8f2c196fc1745ba75f97f9ac67.pdf
https://neuronews.com.ua/uploads/issues/2017/10(93)/nn1710_7-13_2da15252ac2a5f1f991d98f4e6bbfdd8.pdf
https://neuronews.com.ua/uploads/issues/2017/10(93)/nn1710_7-13_2da15252ac2a5f1f991d98f4e6bbfdd8.pdf
https://neuronews.com.ua/uploads/issues/2018/2(95)/NN182_31-35_8fa565573c7b8508bab4e7ba1fd4015e.pdf
https://neuronews.com.ua/uploads/issues/2018/2(95)/NN182_31-35_8fa565573c7b8508bab4e7ba1fd4015e.pdf
https://www.verywellmind.com/what-is-industrial-organizational-psychology-2795302
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ТЕМИ ТА ЗМІСТ ЛЕКЦІЙНИХ ЗАНЯТЬ 
Змістовний модуль 1. ВСТУП ДО ПСИХОЛОГІЇ УПРАВЛІННЯ.  

Тема 1. Психологія управління як наукова та навчальна дисципліна. Психологія 

управління як галузь психологічної науки. Виникнення та розвиток психології управління. 

 б’єкт і предмет дослід ення психології управління. Завдання психології управління. 

Методи дослід ення психології управління.  

Література. 

1. Бакаленко  .А. Психологія управління, навч. посібник – Харків: ХНУРЕ, 2020. – 120с. 

2. Виноградський М. Д., Виноградська А. М., Шканова  . М.  Управління персоналом. 

2-ге видання: Навч. посіб. — К.: Центр учбової літератури, 2009. — 502 с. 

3.  озниця В.С. Психологія менед менту: Навч. Посібник. – К.: Т В «УВПКЕкс б», 

2000.- 512с. 

4. Куліков В. М. Методи управління / В. М. Куліков. – К.: МАУП, 2007. – 157 с  

5. Михайлова  .І. Управління персоналом. Навчальний посібник. - К.: Центр учбової 

літератури, 2007. - 248 с. 

6. Никифоренко В.Г. Управління персоналом Навч. посібн. -  деса: Атлант, 2013. - 275 

c. 

7.  рбан- ембрик  .Е. Психологія управління: Посібник.- К.: Академвидав, 2003. – 568 

с. 

8. Управління персоналом: навч. Посіб. / А. . Азарова та ін. Вінниця: ВНТУ, 2014.- 

283с. 

9. Ходаківський Є. І, Богоявленська Ю. В., Грабар Т. П. X  Психологія управління. 

Підручник. 3-тє вид. перероб. та доп. - К.: Центр учбової літератури, 2011. - 664 с. 

10. Nickelsen, N. C. M. (2017). Five Currents of Organizational Psychology—from Group 

Norms to Enforced Change. Nordic Journal of Working Life Studies, 7(1), 87–106. 

https://doi.org/10.18291/njwls.v7i1.81402 

 

Тема 2. Психологія управління як сфера практичної діяльності. Прикладні напрямки у 

психології управління. Психологічні аспекти управління персоналом.  рганізаційна 

поведінка працівників. Ергономіка в управлінні. Професійне консультування. Перспективи 

розвитку психології управління. Вплив CO   -19 на психологію управління. 

Література 

1. Євсюков  . . Психологія управління: навч. посіб. /  .  . Євсюков  Харків. нац. 

аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва. – Xарків: ХНАУ, 2020. – 276 с. 

2. Психология менед мента: Учебник для вузов / Под. ред. Г.С. Никифорова. – 2-е изд., 

доп. и перераб. – СПб.: Питер, 2004. – 639 с. 

3. Thomas G. Cummings & Christopher G. Worley Organization Development & Change, 9th 

Edition, - South-Western, a part of Cengage Learning, 2009. – 772 p. 

4. https://www.verywellmind.com/what-is-industrial-organizational-psychology-2795302 

5.               .            CO   -19 on Organizational Psychology in Management and 

Strategic Context. Biomed J Sci & Tech Res 34(5)-2021. BJSTR. MS.ID.005608.  

 

Тема 3. Теорія і практика управлінської діяльності. Методологічні підходи в теорії 

управління: системний, процесуальний та ситуаційний. Сутність управлінської діяльності. 

https://www.verywellmind.com/what-is-industrial-organizational-psychology-2795302
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Психологічний зміст функцій управління.  сновні управлінські культури. Психологічні 

закони управління.  

Література 

1. Бакаленко  .А. Психологія управління, навч. посібник – Харків: ХНУРЕ, 2020. – 

120с. 

2. Виноградський М. Д., Виноградська А. М., Шканова  . М.  Управління 

персоналом. 2-ге видання: Навч. посіб. — К.: Центр учбової літератури, 2009. — 

502 с. 

3. Димченко, Н. С. "Рефлексивне управління та його роль в управлінській 

діяльності." Економічні науки. Сер.: Економіка та менед мент 10 (2013): 55-66. 

4. Євсюков  . . Психологія управління: навч. посіб. /  .  . Євсюков  Харків. нац. 

аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва. – Xарків: ХНАУ, 2020. – 276 с. 

5. Захарчин Г.М.,  юбомудрова Н.П., Винничук Р. ., Смолінська Н.В., 

Корпоративна культура: навч. Посібник.  ьвів: НУ П, 2011. – 317с. 

6. Карамушка,  . М. Управління закладами середньої освіти: психологічні аспекти. 

К.: Інститут психології ім. ГС Костюка АПН України (2001). 

7. Кайлюк  Є.М.,   есенко Г.Г.  Психологія управління: Навч. посіб.  – 2-ге вид., 

виправл. й доповн. – Харків, 2012. – 183 с. (Рекомендовано М Н України). 

8. Крамаренко В.І. Управління персоналом фірми: Навчальний посібник. – Київ: 

ЦУ , 2003. – 272с. 

9.  рбан- ембрик  .Е. Психологія управління: Посібник.- К.: Академвидав, 2003. – 

568 с. 

10. При ак, М. Д. Психологія управління в організації : навчальний посібник / 

М.Д.При ак,  .  .  есько. – [2-ге вид., перероб. і доп.]. – Вінниця, 2016. – 150 с.  

11. Розін М. Успіх без стратегії. Як припинити планувати і почати робити бізнес / 

Пер. з рос.  . Ко ушко. – Харків: Вид-во «Ранок»:  абула, 2018. – 352с. 

12. Управління персоналом: навч. Посіб. / А. . Азарова та ін. Вінниця: ВНТУ, 2014.- 

283с. 

Тема 4. Проблеми впливу та влади у психології управління. Влада як базова категорія 

психології управління. Ключові відмінності у поняттях влади і впливу. Поняття 

організаційної влади та суб єкта впливу в організації. Методи і очікувані наслідки впливу. 

Процеси впливу. Визначення характеристик влади. Визначення різних д ерел та типів влади.  

Література. 

1. Бакаленко  .А. Психологія управління, навч. посібник – Харків: ХНУРЕ, 2020. – 120с. 

2. Виноградський М. Д., Виноградська А. М., Шканова  . М.  Управління персоналом. 

2-ге видання: Навч. посіб. — К.: Центр учбової літератури, 2009. — 502 с. 

3. Власова  . І., Никоненко Ю. В.  Соціальна психологія організацій та управління. 

Підручник. - К.: Центр учбової літератури, 2010. - 398 с 

4. Кайлюк  Є.М.,   есенко Г.Г.  Психологія управління: Навч. посіб.  – 2-ге вид., 

виправл. й доповн. – Харків, 2012. – 183 с. (Рекомендовано М Н України). 

5. Кулініч І. . Психологія управління: навч. посіб. Київ: Центр навчальної літератури, 

2013. 271с. 

6.  рбан- ембрик  .Е. Психологія управління: Посібник.- К.: Академвидав, 2003. – 568 

с. 

7. При ак, М. Д. Психологія управління в організації : навчальний посібник / 

М.Д.При ак,  .  .  есько. – [2-ге вид., перероб. і доп.]. – Вінниця, 2016. – 150 с.  
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8. Управління персоналом: навч. Посіб. / А. . Азарова та ін. Вінниця: ВНТУ, 2014.- 

283с. 

9. Якубовська С.С. Психологія управління: Навч. Посібник. Рівне: НУВГП, 2010. – 360с. 

 

Змістовний модуль 2. ОСОБИСТІСТЬ У СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ 

Тема 5. Психологія особистості в управлінській діяльності. Теорії особистості та їх 

використання в управлінській практиці. Активність особистості як форма вияву її 

індивідуальності, творчості та професіоналізму в управлінні. Соціальна позиція та роль 

особистості в організації. Рівень домагань особистості та їх значення в управлінських 

відносинах. Соціальні норми як регулятори поведінки особистості у професійній сфері.  

Література. 

1. Ґоулман Д., Маккі Е., Бояціс Р. Емоційний інтелект лідера. – В-во «Наш формат», 

2019. – 288с. 

2.  рбан- ембрик  .Е. Психологія управління: Посібник.- К.: Академвидав, 2003. – 

568 с. 

3. При ак, М. Д. Психологія управління в організації : навчальний посібник / 

М.Д.При ак,  .  .  есько. – [2-ге вид., перероб. і доп.]. – Вінниця, 2016. – 150 с.  

4. Sonnentag S. Psychological Management of Individual Performance [Електронний 

ресурс]. – Ре им доступу: https://www.wiley.com/en-

bo/Psychological+Management+of+Individual+Performance-p-9780471877264 

 

Тема 6. Психологічні особливості керівника. Керівництво й лідерство як психологічний 

феномен. Керівник як суб’єкт управління. Психологічні особливості стилів керівництва. 

Якості та риси керівника.  ункції та структура діяльності керівника Теорії поведінки: 

класична типологія стилів управління, двофакторні терії поведінки, модель решітки стилів 

управління. Критерії та показники ефективності управлінської діяльності.  бме уючі 

фактори управлінської ефективності керівника. 

Література. 

1. Азідес І. Командне лідерство. Як керувати сильними менед ерами. – В-во «Наш 

 ормат», 2019. – 304с. 

2. Ґоулман Д., Маккі Е., Бояціс Р. Емоційний інтелект лідера. – В-во «Наш формат», 

2019. – 288с. 

3. Димченко, Н. С. "Рефлексивне управління та його роль в управлінській 

діяльності." Економічні науки. Сер.: Економіка та менед мент 10 (2013): 55-66. 

4. Захарченко В. І, Корсікова Н. М.,  Меркулов М. М. Інноваційний менед мент: 

теорія і практика в умовах трансформації економіки. Навч. посіб. - К.: Центр 

учбової літератури, 2012. - 448 с. 

5.  алу  . Компанії майбутнього / Пер. Роман Клочко. – Клуб Сімейного Дозвілля, 

2017. – 544 с.  

6.  ідерські якості в професійній діяльності: навч. посіб. /  .Г. Романовський та ін. 

Харків: НТУ «ХПІ», 2017. 143с. 

7. Максвелл Д . 5 рівнів лідерства. – «Наш  ормат», 2018 - 304 с. 

8. Смарт Р.      -маркетинг /Пер.  . Герасимчук. – Клуб Сімейного дозвілля, 2019. – 

208 с. 

9. Стіллман Д., Стіллман  . Покоління Z на роботі. – Видавництво « абула», 2019. -

304 с. 
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10. Трейсі Б. Як керують найкра і. - Клуб Сімейного Дозвілля, 2017 - 208с.  

11. Stockdale, M. S., & Crosby, F. J. (Eds.).  The psychology and management of workplace 

diversity. Blackwell Publishing. - 2004 

 

Тема 7. Наукові підходи в дослідженні лідерства. Порівняння ролей керівника і лідера в 

організації. Теорії лідерства.  ункції лідера в організації та еволюція теорій лідерства. 

 ідерство та організаційна влада.  мовірнісні теорії управління: ситуативні теорії ступеня 

професійної зрілості П. Херсі і К. Бланчерда, теорія безперервності Р. Танненбаума і В. 

Шмідта, імовірнісна модель  .  ідлера, теорія способів та цілей управління «шлях-мета» 

Р.Хаус, нормативна модель прийняття рішень В. Врума і П.  еттона. Актуальні підходи в 

дослід енні процесу управління.  ідерство, засноване на дії (Д он Адер). Трансформаційне 

лідерство.  

Література. 

1. Азідес І. Командне лідерство. Як керувати сильними менед ерами. – В-во «Наш 

 ормат», 2019. – 304с. 

2. Ґоулман Д., Маккі Е., Бояціс Р. Емоційний інтелект лідера. – В-во «Наш формат», 

2019. – 288с. 

3. Димченко, Н. С. Рефлексивне управління та його роль в управлінській діяльності. 

Економічні науки. Сер.: Економіка та менед мент 10 (2013): 55-66. 

4. Захарченко В. І, Корсікова Н. М.,  Меркулов М. М. Інноваційний менед мент: 

теорія і практика в умовах трансформації економіки. Навч. посіб. - К.: Центр 

учбової літератури, 2012. - 448 с. 

5.  алу  . Компанії майбутнього / Пер. Роман Клочко. – Клуб Сімейного Дозвілля, 

2017. – 544 с.  

6.  ідерські якості в професійній діяльності: навч. посіб. /  .Г. Романовський та ін. 

Харків: НТУ «ХПІ», 2017. 143с. 

7. Максвелл Д . 5 рівнів лідерства. – «Наш  ормат», 2018 - 304 с. 

8. Слободян  .  . Методика діагностики лідерства в управлінні персоналом 

підприємств. Менед мент ХХІ століття: сучасні моделі, стратегії, технології. 

Вінниця: Центр підготовки наукових та навчально-методичних видань ВТЕІ 

КНТЕУ, 2019. С. 654.  

9. Смарт Р.      -маркетинг /Пер.  . Герасимчук. – Клуб Сімейного дозвілля, 2019. – 

208 с. 

10. Стіллман Д., Стіллман  . Покоління Z на роботі. – Видавництво « абула», 2019. -

304 с. 

11. Трейсі Б. Як керують найкра і. - Клуб Сімейного Дозвілля, 2017 - 208с.  

 

Тема 8. Психологія потреб та мотивації в управлінні. Теорії потреб: Теорія 

гомеостазу(внутрішньої рівноваги). Потреба як прагнення до середнього рівня напруги (К. 

Гольдштейна). Теорія Даффі та Хеба (оптимальна активація організму). Характеристика 

класифікацій потреб. Трансформація потреб. Поняття мотивації та її роль в управлінні. 

Професійна мотивація працівників. Три хвилі мотивації. Змістовні теорії мотивації. 

Процесуальні теорії мотивації.  

Література 

1.  о кін Г.В., Спасєнніков В.В., Комаровська В. . Економічна психологія: Навчальний 

посібник. — К.:  ВД «Професіонал», 2004. — 304 с. 
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2.  озинський  .М. Економічна психологія та психологія підприємництва. Навчальний 

посібник /  .М. озинський -  ьвів: "Тріада плюс", 2015. - 246 с. 

3. Никифоренко В.Г. Управління персоналом Навч. посібн. -  деса: Атлант, 2013. - 275 

c. 

4.  рбан- ембрик  .Е. Психологія управління: Посібник.- К.: Академвидав, 2003. – 568 

с. 

5. Попович  .В. Психологія управління. Навчально-методичний посібник для 

здобувачів ви ої освіти спеціальності 073 «Менед мент. Управління навчальним 

закладом (загальноосвітній навчальний заклад)» освітнього ступеня «Магістр». – 

МДУ, 2019. – 184с.  

6. При ак, М. Д. Психологія управління в організації : навчальний посібник / 

М.Д.При ак,  .  .  есько. – [2-ге вид., перероб. і доп.]. – Вінниця, 2016. – 150 с.  

7. Управління персоналом: навч. Посіб. / А. . Азарова та ін. Вінниця: ВНТУ, 2014.- 

283с. 

8. Щербакова І.М. Психодіагностика професійного самовизначення особистості: 

Навчально-методичний посібник. – Суми: Вид-во СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2012. 

– 324 с. 

9. Занюк С.С. Психологія мотивації: навч. посіб. Київ:  ибідь, 2002. 304с. 

10. Захарченко В. І, Корсікова Н. М.,  Меркулов М. М. Інноваційний менед мент: теорія і 

практика в умовах трансформації економіки. Навч. посіб. - К.: Центр учбової 

літератури, 2012. - 448 с. 

11. Сазерленд Д.      . Навчись робити вдвічі більше за менший час. - Клуб Сімейного 

Дозвілля, 2016. - 280 с. 

12. Стіллман Д., Стіллман  . Покоління Z на роботі. – Видавництво « абула», 2019. -304 

с. 

Тема 9. Цінності в управлінні Цінності та поведінка. Д ерела ціннісних уявлень. Види 

цінностей. Динаміка ціннісних орієнтацій.  ормування ціннісних орієнтацій. Цінності 

керівництва. Аттитюди та їхній зв язок з поведінкою.  

Література 

1. Горбунова В.В. Психологія командотворення: Ціннісно-рольовий підхід до 

формування та розвитку команд: монографія. Житомир : ЖДУ ім. І. ранка, 2014. 380 

с. 

2. Ґоулман Д., Маккі Е., Бояціс Р. Емоційний інтелект лідера. – В-во «Наш формат», 

2019. – 288с. 

3. Димченко, Н. С. "Рефлексивне управління та його роль в управлінській діяльності." 

Економічні науки. Сер.: Економіка та менед мент 10 (2013): 55-66. 

4. Доер Д . Міряй ва ливе.OKR:проста ідея зростання вдесятеро. - Yakaboo Publishing, 

2018. - 296с.  

5. Кулініч І. . Психологія управління: навч. посіб. Київ: Центр навчальної літератури, 

2013. 271с. 

6. Крушельницька  .В. Управління персоналом /  .В. Крушельницька. – К.: Кондор, 

2003. – 296с.  

7. Сливоцький А., Моррісон Д. Д ., Андельман Б. Зона прибутку: стратегічна бізнес-

модель як запорука завтрашніх прибутків. – Видавництво Українського католицького 

університету, 2016. – 432 с.   

Тема 10. Лояльність і благонадійність. Імідж організації. Загальне уявлення про 

лояльність та благонадійність. Види та рівні лояльності. Розвиток і підви ення лояльності. 
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Задоволеність від праці. Імід , як складова частина культури управління. Складові імід у 

організації. Принципи створення імід у.  ормула впливу імід у. 

Література 

1. Бакаленко  .А. Психологія управління, навч. посібник – Харків: ХНУРЕ, 2020. – 120с. 

2. Грабовська С. . Психологічні аспекти комунікаційного менед менту організації : 

навч. посібник / С. А. Грабовська. -  ьвів :  НУ імені Івана  ранка, 2014. - 456 с. 

3. Ґоулман Д., Маккі Е., Бояціс Р. Емоційний інтелект лідера. – В-во «Наш формат», 

2019. – 288с. 

4.  рбан- ембрик  .Е. Психологія управління: Посібник.- К.: Академвидав, 2003. – 568 

с. 

5. Черненко С.А.  сновні напрями забезпечення лояльності персоналу в контексті 

економічної безпеки підприємства. Агросвіт. 2013. №17. С. 38-42. 

 

Змістовний модуль 3. ПСИХОЛОГІЯ ОРГАНІЗАЦІЇ 

Тема 11. Група як об’єкт управління. Поняття та феномени малої групи.  рганізаційні 

особливості структури трудового колективу. Поняття команди.  рганізація роботи команди. 

Розподіл ролей у команді. Конфлікти у команді. Управління соціально-психологічним 

кліматом у організації. 

Література 

1. Бакаленко  .А. Психологія управління, навч. посібник – Харків: ХНУРЕ, 2020. – 120с. 

2. Грабовська С. . Психологічні аспекти комунікаційного менед менту організації : 

навч. посібник / С. А. Грабовська. -  ьвів :  НУ імені Івана  ранка, 2014. - 456 с. 

3. Горбунова В.В. Психологія командотворення: Ціннісно-рольовий підхід до 

формування та розвитку команд: монографія. Житомир : ЖДУ ім. І. ранка, 2014. 380 

с. 

4. Ґоулман Д., Маккі Е., Бояціс Р. Емоційний інтелект лідера. – В-во «Наш формат», 

2019. – 288с. 

5. Блінов  .А. Психологічне забезпечення переговорного процесу: навч. посіб. Київ: 

НАУ, 2013. 248с. 

6. Ва енко І.В. Кляп М.І. Конфліктологія та теорія переговорів: навч. посіб. Київ: 

Знання, 2013. 407с. 

7. Етика ділового спілкування: навч. посіб. / Т.Б. Гри енко та ін. Київ: ЦУ , 2007. 344с. 

8. Goleman D. Leadership that gets results. Harvard Business Review, March-  p   . 2020. Р. 

12-13.  

Тема 12. Організація в системі управління: психологічний аспект Природа організацій. 

 сновні характеристики організації.  рганізація як відкрита система. Цикл 

трансформаційних змін у організаціях.  рганізаційні цілі. Життєвий цикл організації. 

 ормалізація організаційної поведінки.  рганізаційна структура.  

Література. 

1. Азідес І. Управління  иттєвим циклом корпорації. - В-во «Клуб сімейного дозвілля», 

2018 – 496 с. 

2. Брабандер  . де, Айні А. Думайте поза шаблонами: інноваційна парадигма 

креативності в бізнесі /  юк де Брабандер, Алан Айні  пер. з англ. Т. Семигіної. Київ: 

 орс Україна, 2017. – 368 с. (Серія: «Бібліотека МІМ») 
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3. Власова  . І., Никоненко Ю. В.  Соціальна психологія організацій та управління. 

Підручник. - К.: Центр учбової літератури, 2010. - 398 с 

4. Доер Д . Міряй ва ливе.OKR:проста ідея зростання вдесятеро. - Yakaboo Publishing, 

2018. - 296с.  

5. Краснокутська Н. В. Інноваційний менед мент: Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 2003. — 

504 с. 

6. Монастирський Г. . Теорія організації: підручник. Тернопіль: ТНЕУ, 2018. 288 с.  

7. Москаленко В.В. Соціальна психологія. Підручник. Видання 2-ге, виправлене та 

доповнене - К.: Центр учбової літератури, 2008. - 688 с. 

8. При ак, М. Д. Психологія управління в організації : навчальний посібник / 

М.Д.При ак,  .  .  есько. – [2-ге вид., перероб. і доп.]. – Вінниця, 2016. – 150 с.  

9.  алу  . Компанії майбутнього / Пер. Роман Клочко. – Клуб Сімейного Дозвілля, 

2017. – 544 с.  

 

Тема 13. Теорії організації. Класичні теорії організацій (теорія наукового менед менту, 

теорія бюрократії, теорія адміністративного управління). Гуманістичні теорії організації 

(теорія X/  МакГрегора, теорія гуманістичної організації Ренсіса  айкерта, поведінкова 

теорія організації Д . Марча, Г. Саймона та Р. Сайерта).  мовірнісні теорії організації 

(ситуаційна теорія організацій Д . Вудворд, теорія організацій Т. Бернса і Д . Сталкера, 

теорія диференціації-інтеграції П.  оуренса і Д .  орша, теорія дизайну організації Генрі 

Мінцберга). Сучасні концепції організації (організація,  о навчається, віртуальна теорія 

організації, фемінна теорія організації).  

Література. 

1. Азідес І. Управління  иттєвим циклом корпорації. - В-во «Клуб сімейного дозвілля», 

2018 – 496 с. 

2. Власова  . І., Никоненко Ю. В.  Соціальна психологія організацій та управління. 

Підручник. - К.: Центр учбової літератури, 2010. - 398 с 

3. Доер Д . Міряй ва ливе.OKR:проста ідея зростання вдесятеро. - Yakaboo Publishing, 

2018. - 296с.  

4. Краснокутська Н. В. Інноваційний менед мент: Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 2003. — 

504 с. 

5. Монастирський Г. . Теорія організації: підручник. Тернопіль: ТНЕУ, 2018. 288 с.  

6. Москаленко В.В. Соціальна психологія. Підручник. Видання 2-ге, виправлене та 

доповнене - К.: Центр учбової літератури, 2008. - 688 с. 

7. При ак, М. Д. Психологія управління в організації : навчальний посібник / 

М.Д.При ак,  .  .  есько. – [2-ге вид., перероб. і доп.]. – Вінниця, 2016. – 150 с.  

8.  алу  . Компанії майбутнього / Пер. Роман Клочко. – Клуб Сімейного Дозвілля, 

2017. – 544 с.  

 

Тема 14. Організаційна культура. Поняття організаційної культури. Структура 

організаційної культури (за Е. Шейном). Зміст організаційної культури ( . Харріс та Р. 

Моран). Структурні елементи організаційної культури (узагальнена модель). Підходи до 

визначення організаційної культури.  ункції організаційної культури. Взаємодія мі  

культурами (модель Г. Хофштеде, модель У.  учи). Боги культури (Чарлз Генді). Типологія 

організаційної культури С.  ошімури.  

Література 
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1. Азідес І. Управління  иттєвим циклом корпорації. - В-во «Клуб сімейного дозвілля», 

2018 – 496 с. 

2. Власова  . І., Никоненко Ю. В.  Соціальна психологія організацій та управління. 

Підручник. - К.: Центр учбової літератури, 2010. - 398 с 

3. Доер Д . Міряй ва ливе.OKR:проста ідея зростання вдесятеро. - Yakaboo Publishing, 

2018. - 296с.  

4. Краснокутська Н. В. Інноваційний менед мент: Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 2003. — 

504 с. 

5. Монастирський Г. . Теорія організації: підручник. Тернопіль: ТНЕУ, 2018. 288 с.  

6. Москаленко В.В. Соціальна психологія. Підручник. Видання 2-ге, виправлене та 

доповнене - К.: Центр учбової літератури, 2008. - 688 с. 

7. При ак, М. Д. Психологія управління в організації : навчальний посібник / 

М.Д.При ак,  .  .  есько. – [2-ге вид., перероб. і доп.]. – Вінниця, 2016. – 150 с.  

8.  алу  . Компанії майбутнього / Пер. Роман Клочко. – Клуб Сімейного Дозвілля, 

2017. – 544 с.  

 

Тема 15. Формування організаційної культури. Вплив культури на організаційну 

ефективність (модель В. Сате, модель Т. Пітерса - Р. Уотермана, модель Т. Парсонса). 

 сновні історичні типи організаційних культур. Зміна організаційної культури. Типи 

організаційного розвитку. Планування організаційного розвитку. Методи розвитку 

організації. Розробка програми розвитку організації.  

Література 

1. Азідес І. Управління  иттєвим циклом корпорації. - В-во «Клуб сімейного дозвілля», 

2018 – 496 с. 

2. Власова  . І., Никоненко Ю. В.  Соціальна психологія організацій та управління. 

Підручник. - К.: Центр учбової літератури, 2010. - 398 с 

3. Доер Д . Міряй ва ливе.OKR:проста ідея зростання вдесятеро. - Yakaboo Publishing, 

2018. - 296с.  

4. Краснокутська Н. В. Інноваційний менед мент: Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 2003. — 

504 с. 

5. Москаленко В.В. Соціальна психологія. Підручник. Видання 2-ге, виправлене та 

доповнене - К.: Центр учбової літератури, 2008. - 688 с. 

6. При ак, М. Д. Психологія управління в організації : навчальний посібник / 

М.Д.При ак,  .  .  есько. – [2-ге вид., перероб. і доп.]. – Вінниця, 2016. – 150 с.  

7.  алу  . Компанії майбутнього / Пер. Роман Клочко. – Клуб Сімейного Дозвілля, 

2017. – 544 с.  

 

Тема 16. Психологічні аспекти інноваційної діяльності в організаціях. Поняття 

інноваційної діяльності. Д ерела інноваційних мо ливостей. Методи та засоби інноваційної 

діяльності. Управління нововведеннями (змінами). Глобалізація та технології. Віртуальні 

команди. 

Література 

1. Захарченко В. І, Корсікова Н. М.,  Меркулов М. М. Інноваційний менед мент: 

теорія і практика в умовах трансформації економіки. Навч. посіб. - К.: Центр 

учбової літератури, 2012. - 448 с. 
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2. Психология менед мента: Учебник для вузов / Под. ред. Г.С. Никифорова. – 2-е 

изд., доп. и перераб. – СПб.: Питер, 2004. – 639 с. 

3.  есенко Г. Г. Психологія управління та конфліктологія: Конспект лекцій (для 

студентів спеціальності 8.14010101 «Готельна і ресторанна справа») / Г. Г. 

 есенко  Харк. нац. ун-т міськ. госп-ва ім.  . М. Бекетова. – Х. : ХНУМГ, 2013. – 

132 с. 

4. Gregory J. Boyle, J    G. O’G        d G    d J.       y work and organisational 

psychology Volume I Research Methodology. – SAGE, - 2015, 299 p.  
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ТЕМИ ТА ЗМІСТ СЕМІНАРСЬКО-ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

 

Змістовний модуль 1. ВСТУП ДО ПСИХОЛОГІЇ УПРАВЛІННЯ.  

Тема 1. Психологія управління як галузь знань, сфера практичної діяльності та 

навчальна дисципліна.  характеризуйте об’єкт та предмет психології управління. 

Побудуйте модель структури та співвідношення основних категорій психології управління. 

Визначте взаємозв’язок психології управління з іншими науками та галузями психології. 

Проаналізуйте ключові етапи у розвитку психології управління як самостійної галузі. 

Завдання психології управління. Побудуйте схему методів дослід ення у психології 

управління. «Сьогодні і завтра» психології управління.  

Завдання для самостійної та дослідницької роботи 

1. Проведіть дослід ення ефективності впровад ення дисципліни психологія 

управління у Вузах України (представити у вигляді доповіді). 

2. Здійсніть аналітичний огляд основних напрямків дослід еннь у психології управління 

(представити у вигляді доповіді). 

Література. 

1. Бакаленко  .А. Психологія управління, навч. посібник – Харків: ХНУРЕ, 2020. – 120с. 

2. Виноградський М. Д., Виноградська А. М., Шканова  . М.  Управління персоналом. 

2-ге видання: Навч. посіб. — К.: Центр учбової літератури, 2009. — 502 с. 

3.  озниця В.С. Психологія менед менту: Навч. Посібник. – К.: Т В «УВПКЕкс б», 

2000.- 512с. 

4. Куліков В. М. Методи управління / В. М. Куліков. – К.: МАУП, 2007. – 157 с  

5. Михайлова  .І. Управління персоналом. Навчальний посібник. - К.: Центр учбової 

літератури, 2007. - 248 с. 

6. Никифоренко В.Г. Управління персоналом Навч. посібн. -  деса: Атлант, 2013. - 275 

c. 

7.  рбан- ембрик  .Е. Психологія управління: Посібник.- К.: Академвидав, 2003. – 568 

с. 

8. Управління персоналом: навч. Посіб. / А. . Азарова та ін. Вінниця: ВНТУ, 2014.- 

283с. 

9. Ходаківський Є. І, Богоявленська Ю. В., Грабар Т. П. X  Психологія управління. 

Підручник. 3-тє вид. перероб. та доп. - К.: Центр учбової літератури, 2011. - 664 с. 

10. Nickelsen, N. C. M. (2017). Five Currents of Organizational Psychology—from Group 

Norms to Enforced Change. Nordic Journal of Working Life Studies, 7(1), 87–106. 

https://doi.org/10.18291/njwls.v7i1.81402 

 

Тема 2. Психологія управління як сфера практичної діяльності. Проаналізуйте сучасні 

прикладні напрямки у психології управління. Розкрийте психологічні аспекти управління 

персоналом.  рганізаційна поведінка працівників. Ергономіка в управлінні. Професійне 

консультування. Перспективи розвитку психології управління. Вплив CO   -19 на 

психологію управління. 

Завдання для самостійної та дослідницької роботи 

Групова дискусія: «Перспективні прикладні напрямки психології управління». 

Література 
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1. Євсюков  . . Психологія управління: навч. посіб. /  .  . Євсюков  Харків. нац. 

аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва. – Xарків: ХНАУ, 2020. – 276 с. 

2. Психология менед мента: Учебник для вузов / Под. ред. Г.С. Никифорова. – 2-е изд., 

доп. и перераб. – СПб.: Питер, 2004. – 639 с. 

3. Thomas G. Cummings & Christopher G. Worley Organization Development & Change, 9th 

Edition, - South-Western, a part of Cengage Learning, 2009. – 772 p. 

4. https://www.verywellmind.com/what-is-industrial-organizational-psychology-2795302 

5.               .            CO   -19 on Organizational Psychology in Management and 

Strategic Context. Biomed J Sci & Tech Res 34(5)-2021. BJSTR. MS.ID.005608.  

Тема 3. Теорія і практика управлінської діяльності. Проаналізуйте психологічну 

структуру управління.  характеризуйте поняття «професіоналізм управлінської діяльності» 

та «професіоналізм керівника». Сутність управлінської діяльності. Проаналізуйте підходи до 

класифікації функцій управління. Проаналізуйте соціально-психологічні функції управління. 

У чому виявляється психологічна специфіка прийняття управлінських рішень. Розгляньте 

основні психологічні механізми організації управлінської діяльності.  сновні управлінські 

культури.  характеризуйте основні психологічні закони управління.  

Завдання для самостійної та дослідницької роботи 

Здійсніть порівняльний аналіз американської, японської, західно-європейської та вітчизняної 

теорій та практик управління на прикладах реальних організацій (представити у вигляді 

схеми). 

Література 

1. Бакаленко  .А. Психологія управління, навч. посібник – Харків: ХНУРЕ, 2020. – 

120с. 

2. Виноградський М. Д., Виноградська А. М., Шканова  . М.  Управління 

персоналом. 2-ге видання: Навч. посіб. — К.: Центр учбової літератури, 2009. — 

502 с. 

3. Димченко, Н. С. "Рефлексивне управління та його роль в управлінській 

діяльності." Економічні науки. Сер.: Економіка та менед мент 10 (2013): 55-66. 

4. Євсюков  . . Психологія управління: навч. посіб. /  .  . Євсюков  Харків. нац. 

аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва. – Xарків: ХНАУ, 2020. – 276 с. 

5. Захарчин Г.М.,  юбомудрова Н.П., Винничук Р. ., Смолінська Н.В., 

Корпоративна культура: навч. Посібник.  ьвів: НУ П, 2011. – 317с. 

6. Карамушка,  . М. Управління закладами середньої освіти: психологічні аспекти. 

К.: Інститут психології ім. ГС Костюка АПН України (2001). 

7. Кайлюк  Є.М.,   есенко Г.Г.  Психологія управління: Навч. посіб.  – 2-ге вид., 

виправл. й доповн. – Харків, 2012. – 183 с. (Рекомендовано М Н України). 

8. Крамаренко В.І. Управління персоналом фірми: Навчальний посібник. – Київ: 

ЦУ , 2003. – 272с. 

9.  рбан- ембрик  .Е. Психологія управління: Посібник.- К.: Академвидав, 2003. – 

568 с. 

10. При ак, М. Д. Психологія управління в організації : навчальний посібник / 

М.Д.При ак,  .  .  есько. – [2-ге вид., перероб. і доп.]. – Вінниця, 2016. – 150 с.  

11. Розін М. Успіх без стратегії. Як припинити планувати і почати робити бізнес / 

Пер. з рос.  . Ко ушко. – Харків: Вид-во «Ранок»:  абула, 2018. – 352с. 

12. Управління персоналом: навч. Посіб. / А. . Азарова та ін. Вінниця: ВНТУ, 2014.- 

283с. 

https://www.verywellmind.com/what-is-industrial-organizational-psychology-2795302
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Тема 4. Проблема влади в психології в психології управління. Поняття влади у 

психології. Проаналізуйте поняття «влада» і «вплив». Поняття організаційної влади та 

суб єкта впливу в організації.  пишіть основні методи і очікувані наслідки впливу. Процеси 

впливу в управлінському середови і.  пишіть характеристики влади у організації. Визначте 

різні д ерела та типи влади.  

Завдання для самостійної та дослідницької роботи 

1. Здійсніть аналітичний огляд д ерел та типів влади у іноземних та вітчизняних 

організаціях (на прикладах реальних організацій). 

2. Представте конкретні тактики та стратегії, які мо уть бути застосовані керівником, 

 об досягнути влади, необхідної для виконання завдань підприємства. 

Література. 

1. Бакаленко  .А. Психологія управління, навч. посібник – Харків: ХНУРЕ, 2020. – 120с. 

2. Виноградський М. Д., Виноградська А. М., Шканова  . М.  Управління персоналом. 

2-ге видання: Навч. посіб. — К.: Центр учбової літератури, 2009. — 502 с. 

3. Власова  . І., Никоненко Ю. В.  Соціальна психологія організацій та управління. 

Підручник. - К.: Центр учбової літератури, 2010. - 398 с 

4. Кайлюк  Є.М.,   есенко Г.Г.  Психологія управління: Навч. посіб.  – 2-ге вид., 

виправл. й доповн. – Харків, 2012. – 183 с. (Рекомендовано М Н України). 

5. Кулініч І. . Психологія управління: навч. посіб. Київ: Центр навчальної літератури, 

2013. 271с. 

6.  рбан- ембрик  .Е. Психологія управління: Посібник.- К.: Академвидав, 2003. – 568 

с. 

7. При ак, М. Д. Психологія управління в організації : навчальний посібник / 

М.Д.При ак,  .  .  есько. – [2-ге вид., перероб. і доп.]. – Вінниця, 2016. – 150 с.  

8. Управління персоналом: навч. Посіб. / А. . Азарова та ін. Вінниця: ВНТУ, 2014.- 

283с. 

9. Якубовська С.С. Психологія управління: Навч. Посібник. Рівне: НУВГП, 2010. – 360с. 

 

Змістовний модуль 2. ОСОБИСТІСТЬ У СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ 

Тема 5. Психологія особистості в управлінській діяльності. Теорії особистості та їх 

використання в управлінській практиці. Активність особистості як форма вияву її 

індивідуальності, творчості та професіоналізму в управлінні.  характерезийте соціальні 

позиції та ролі особистості в організації. Рівень домагань особистості та їх значення в 

управлінських відносинах. Соціальні норми як регулятори поведінки особистості у 

професійній сфері.  

Література. 

5. Ґоулман Д., Маккі Е., Бояціс Р. Емоційний інтелект лідера. – В-во «Наш формат», 

2019. – 288с. 

6.  рбан- ембрик  .Е. Психологія управління: Посібник.- К.: Академвидав, 2003. – 

568 с. 

7. При ак, М. Д. Психологія управління в організації : навчальний посібник / 

М.Д.При ак,  .  .  есько. – [2-ге вид., перероб. і доп.]. – Вінниця, 2016. – 150 с.  
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8. Sonnentag S. Psychological Management of Individual Performance [Електронний 

ресурс]. – Ре им доступу: https://www.wiley.com/en-

bo/Psychological+Management+of+Individual+Performance-p-9780471877264 

 

Тема 6. Психологічні особливості керівника. Здійсніть порівняльний аналіз керівництва та 

лідерства, як психологічного феномену. Представте основні риси керівника як суб’єкта 

управління.  пишіть взаємозв’язок лідерства та організаційної влади. Здійсніть 

порівняльний аналіз  ролей керівника і лідера в організації.  характеризуйте основні функції 

лідера в організації.  

Завдання для самостійної та дослідницької роботи 

1. Здійсніть теоретичний аналіз еволюції теорій лідерства у історіогенезі. 

2. Виконання методики « ідер» 

 

Література. 

1. Азідес І. Командне лідерство. Як керувати сильними менед ерами. – В-во «Наш 

 ормат», 2019. – 304с. 

2. Ґоулман Д., Маккі Е., Бояціс Р. Емоційний інтелект лідера. – В-во «Наш формат», 

2019. – 288с. 

3. Димченко, Н. С. "Рефлексивне управління та його роль в управлінській 

діяльності." Економічні науки. Сер.: Економіка та менед мент 10 (2013): 55-66. 

4. Захарченко В. І, Корсікова Н. М.,  Меркулов М. М. Інноваційний менед мент: 

теорія і практика в умовах трансформації економіки. Навч. посіб. - К.: Центр 

учбової літератури, 2012. - 448 с. 

5.  алу  . Компанії майбутнього / Пер. Роман Клочко. – Клуб Сімейного Дозвілля, 

2017. – 544 с.  

6.  ідерські якості в професійній діяльності: навч. посіб. /  .Г. Романовський та ін. 

Харків: НТУ «ХПІ», 2017. 143с. 

7. Максвелл Д . 5 рівнів лідерства. – «Наш  ормат», 2018 - 304 с. 

8. Смарт Р.      -маркетинг /Пер.  . Герасимчук. – Клуб Сімейного дозвілля, 2019. – 

208 с. 

9. Стіллман Д., Стіллман  . Покоління Z на роботі. – Видавництво « абула», 2019. -

304 с. 

10. Трейсі Б. Як керують найкра і. - Клуб Сімейного Дозвілля, 2017 - 208с.  

11. Stockdale, M. S., & Crosby, F. J. (Eds.).  The psychology and management of workplace 

diversity. Blackwell Publishing. - 2004 

 

Тема 7. Наукові підходи в дослідженні лідерства. Здійсніть критичний аналіз теоріій 

лідерства.  ункції лідера в організації та еволюція теорій лідерства.  мовірнісні теорії 

управління: ситуативні теорії ступеня професійної зрілості П. Херсі і К. Бланчерда, теорія 

безперервності Р. Танненбаума і В. Шмідта, імовірнісна модель  .  ідлера, теорія способів 

та цілей управління «шлях-мета» Р.Хаус, нормативна модель прийняття рішень В. Врума і П. 

 еттона. Актуальні підходи в дослід енні процесу управління.  ідерство, засноване на дії 

(Д он Адер). Трансформаційне лідерство (Бернард Басс).  характеризуйте ймовірнісні 

теорії управління: ситуативні теорії ступеня професійної зрілості П. Херсі і К. Бланчерда, 

теорія безперервності Р. Танненбаума і В. Шмідта, імовірнісна модель  .  ідлера, теорія 
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способів та цілей управління «шлях-мета» Р.Хаус, нормативна модель прийняття рішень В. 

Врума і П.  еттона.  ідерство, засноване на дії (Д он Адер). Трансформаційне лідерство 

(Бернард Басс). 

Завдання для самостійної та дослідницької роботи 

1. Складіть психологічний портрет ідеального лідера.  бгрунтуйте його якості та 

риси. (представити у вигляді презентації). 

2. Запропонуйте авторську модель лідерства (представити у вигляді 

моделі/схеми/блок-схеми). 

Література 

1. Азідес І. Командне лідерство. Як керувати сильними менед ерами. – В-во «Наш 

 ормат», 2019. – 304с. 

2. Ґоулман Д., Маккі Е., Бояціс Р. Емоційний інтелект лідера. – В-во «Наш формат», 

2019. – 288с. 

3. Димченко, Н. С. "Рефлексивне управління та його роль в управлінській діяльності." 

Економічні науки. Сер.: Економіка та менед мент 10 (2013): 55-66. 

4. Захарченко В. І, Корсікова Н. М.,  Меркулов М. М. Інноваційний менед мент: теорія і 

практика в умовах трансформації економіки. Навч. посіб. - К.: Центр учбової 

літератури, 2012. - 448 с. 

5.  алу  . Компанії майбутнього / Пер. Роман Клочко. – Клуб Сімейного Дозвілля, 

2017. – 544 с.  

6.  ідерські якості в професійній діяльності: навч. посіб. /  .Г. Романовський та ін. 

Харків: НТУ «ХПІ», 2017. 143с. 

7. Максвелл Д . 5 рівнів лідерства. – «Наш  ормат», 2018 - 304 с. 

8. Смарт Р.      -маркетинг /Пер.  . Герасимчук. – Клуб Сімейного дозвілля, 2019. – 208 

с. 

9. Стіллман Д., Стіллман  . Покоління Z на роботі. – Видавництво « абула», 2019. -304 

с. 

10. Трейсі Б. Як керують найкра і. - Клуб Сімейного Дозвілля, 2017 - 208с.  

 

Тема 8. Психологія потреб та мотивації в управлінні. Проаналізуйте мотиви і потреби 

працівників в організації. Здійсніть порівняльний аналіз змістовних теоріій мотивації. 

Практичне застосування змістовних теорій мотивації. Загальна характеристика 

процесуальних теоріій мотивації.  характеризуйте поняття «процесуальна справедливість» 

та «справедливість розподілу». Практичне застосування дослід ення справедливості. 

Психодіагностика потреб та мотивів у організації.  

Завдання для самостійної та дослідницької роботи 

1.  Виконання тестових та інтерактивних методик на визначення потреб та мотивації 

працівників. 

2. Розробіть та представте власну програму стимулювання персоналу в організації 

Література 

1.  о кін Г.В., Спасєнніков В.В., Комаровська В. . Економічна психологія: 

Навчальний посібник. — К.:  ВД «Професіонал», 2004. — 304 с. 

2.  озинський  .М. Економічна психологія та психологія підприємництва. 

Навчальний посібник /  .М. озинський -  ьвів: "Тріада плюс", 2015. - 246 с. 
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3. Никифоренко В.Г. Управління персоналом Навч. посібн. -  деса: Атлант, 2013. - 

275 c. 

4.  рбан- ембрик  .Е. Психологія управління: Посібник.- К.: Академвидав, 2003. – 

568 с. 

5. Попович  .В. Психологія управління. Навчально-методичний посібник для 

здобувачів ви ої освіти спеціальності 073 «Менед мент. Управління навчальним 

закладом (загальноосвітній навчальний заклад)» освітнього ступеня «Магістр». – 

МДУ, 2019. – 184с.  

6. При ак, М. Д. Психологія управління в організації : навчальний посібник / 

М.Д.При ак,  .  .  есько. – [2-ге вид., перероб. і доп.]. – Вінниця, 2016. – 150 с.  

7. Управління персоналом: навч. Посіб. / А. . Азарова та ін. Вінниця: ВНТУ, 2014.- 

283с. 

8. Щербакова І.М. Психодіагностика професійного самовизначення особистості: 

Навчально-методичний посібник. – Суми: Вид-во СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 

2012. – 324 с. 

9. Занюк С.С. Психологія мотивації: навч. посіб. Київ:  ибідь, 2002. 304с. 

10. Захарченко В. І, Корсікова Н. М.,  Меркулов М. М. Інноваційний менед мент: 

теорія і практика в умовах трансформації економіки. Навч. посіб. - К.: Центр 

учбової літератури, 2012. - 448 с. 

11. Сазерленд Д.      . Навчись робити вдвічі більше за менший час. - Клуб 

Сімейного Дозвілля, 2016. - 280 с. 

12. Стіллман Д., Стіллман  . Покоління Z на роботі. – Видавництво « абула», 2019. -

304 с. 

13. https://hurma.work/blog/individualnij-pidhid-do-    v    ї-personalu-yak-

bezpomilkovo-motivuvati-spivrobitnikiv/ 

 

Тема 9. Цінності в управлінні Поняття про цінності. Проаналізуйте основні д ерела 

ціннісних уявлень.  характеризуйте основні види цінностей. Пронаналізуйте динаміку 

ціннісних орієнтацій. Ключові чинники формування ціннісних орієнтацій працівників 

організації. Цінності керівництва. Аттитюди та їхній зв язок з поведінкою. Критерії 

задоволеності працею працівниками організації .  

Завдання для самостійної та дослідницької роботи 

1. Проведіть дослід ення задоволеності роботою працівників організації (результати 

представити у вигляді презентації) 

2. Підготуйте доповідь на тему: «Як досягнути психологічного благополуччя на роботі» 

Література 

1. Горбунова В.В. Психологія командотворення: Ціннісно-рольовий підхід до 

формування та розвитку команд: монографія. Житомир : ЖДУ ім. І. ранка, 2014. 

380 с. 

2. Ґоулман Д., Маккі Е., Бояціс Р. Емоційний інтелект лідера. – В-во «Наш формат», 

2019. – 288с. 

3. Димченко, Н. С. "Рефлексивне управління та його роль в управлінській 

діяльності." Економічні науки. Сер.: Економіка та менед мент 10 (2013): 55-66. 

4. Доер Д . Міряй ва ливе.OKR:проста ідея зростання вдесятеро. - Yakaboo 

Publishing, 2018. - 296с.  

5. Кулініч І. . Психологія управління: навч. посіб. Київ: Центр навчальної 

літератури, 2013. 271с. 

https://hurma.work/blog/individualnij-pidhid-do-motivacziї-personalu-yak-bezpomilkovo-motivuvati-spivrobitnikiv/
https://hurma.work/blog/individualnij-pidhid-do-motivacziї-personalu-yak-bezpomilkovo-motivuvati-spivrobitnikiv/
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6. Крушельницька  .В. Управління персоналом /  .В. Крушельницька. – К.: Кондор, 

2003. – 296с.  

7. Сливоцький А., Моррісон Д. Д ., Андельман Б. Зона прибутку: стратегічна 

бізнес-модель як запорука завтрашніх прибутків. – Видавництво Українського 

католицького університету, 2016. – 432 с.   

8. https://psycabi.net/testy/60-metodika-professionalnogo-samoopredeleniya-dzh-gollanda 

9. https://www.mh4u.in.ua/hochu-dopomogty-blyzkym/5-klyuchiv-vplyvu-

korporatyvnoyi-kultury-organizacziyi-na-psyhichne-zdorovya-spivrobitnykiv/ 

10. https://www.mh4u.in.ua/hochu-dopomogty-blyzkym/chomu-dlya-biznesu-vazhlyvo-

praczevlashtovuvaty-lyudej-z-psyhichnymy-rozladamy/ 

11. https://neuronews.com.ua/uploads/issues/2017/9(92)/nn179_6-

9_6c1c1c8f2c196fc1745ba75f97f9ac67.pdf 

12. https://neuronews.com.ua/uploads/issues/2017/10(93)/nn1710_7-

13_2da15252ac2a5f1f991d98f4e6bbfdd8.pdf 

13. https://neuronews.com.ua/uploads/issues/2018/2(95)/NN182_31-

35_8fa565573c7b8508bab4e7ba1fd4015e.pdf 

Тема 10. Лояльність і благонадійність. Що таке лояльність та благонадійність, спільне та 

відмінне. ЧИ вва аєте Ви лояльність персоналу необхідною умовою успішності компанії 

(об рунтуйте)?  пишіть значення лояльності співробітників у підви енні конкурентних 

переваг компанії. Назвіть чинники,  о сприяють виникненню лояльності.  характеризуйте 

види лояльності. Дайте характеристику рівням лояльності.  характеризуйте чинники, які 

впливають на формування та підви ення рівня лояльності персоналу. Розвиток і підви ення 

лояльності. Задоволеність від праці.  характеризуйте основні принципи створення імід у 

організації.  

Завдання для самостійної та дослідницької роботи 

1. Розробіть свій перелік заходів для підви ення рівня лояльності студентів  НУ імені 

Івана  ранка (представити у вигляді проекту). 

2. Запропонуйте своє бачення методів підви ення рівня лояльності персоналу. 

3. Дискусія: Яким Ви бачите імід  організації майбутнього? 

Література 

6. Бакаленко  .А. Психологія управління, навч. посібник – Харків: ХНУРЕ, 2020. – 120с. 

7. Грабовська С. . Психологічні аспекти комунікаційного менед менту організації : 

навч. посібник / С. А. Грабовська. -  ьвів :  НУ імені Івана  ранка, 2014. - 456 с. 

8. Ґоулман Д., Маккі Е., Бояціс Р. Емоційний інтелект лідера. – В-во «Наш формат», 

2019. – 288с. 

9.  рбан- ембрик  .Е. Психологія управління: Посібник.- К.: Академвидав, 2003. – 568 

с. 

10. Черненко С.А.  сновні напрями забезпечення лояльності персоналу в контексті 

економічної безпеки підприємства. Агросвіт. 2013. №17. С. 38-42. 

 

Змістовний модуль 3. ПСИХОЛОГІЯ ОРГАНІЗАЦІЇ 

Тема 11. Група як об’єкт управління. Дайте визначення малої групи. Критерії визначення 

малої групи.  характеризуйте основні феномени малої групи. Порівняйте формальні та 

неформальні групи. Поняття команди. Представте основні вимоги до організації роботи 

команди. Розподіл ролей у команді. Конфлікти у команді. Управління соціально-

психологічним кліматом у колективі. 

https://psycabi.net/testy/60-metodika-professionalnogo-samoopredeleniya-dzh-gollanda
https://www.mh4u.in.ua/hochu-dopomogty-blyzkym/5-klyuchiv-vplyvu-korporatyvnoyi-kultury-organizacziyi-na-psyhichne-zdorovya-spivrobitnykiv/
https://www.mh4u.in.ua/hochu-dopomogty-blyzkym/5-klyuchiv-vplyvu-korporatyvnoyi-kultury-organizacziyi-na-psyhichne-zdorovya-spivrobitnykiv/
https://www.mh4u.in.ua/hochu-dopomogty-blyzkym/chomu-dlya-biznesu-vazhlyvo-praczevlashtovuvaty-lyudej-z-psyhichnymy-rozladamy/
https://www.mh4u.in.ua/hochu-dopomogty-blyzkym/chomu-dlya-biznesu-vazhlyvo-praczevlashtovuvaty-lyudej-z-psyhichnymy-rozladamy/
https://neuronews.com.ua/uploads/issues/2017/9(92)/nn179_6-9_6c1c1c8f2c196fc1745ba75f97f9ac67.pdf
https://neuronews.com.ua/uploads/issues/2017/9(92)/nn179_6-9_6c1c1c8f2c196fc1745ba75f97f9ac67.pdf
https://neuronews.com.ua/uploads/issues/2017/10(93)/nn1710_7-13_2da15252ac2a5f1f991d98f4e6bbfdd8.pdf
https://neuronews.com.ua/uploads/issues/2017/10(93)/nn1710_7-13_2da15252ac2a5f1f991d98f4e6bbfdd8.pdf
https://neuronews.com.ua/uploads/issues/2018/2(95)/NN182_31-35_8fa565573c7b8508bab4e7ba1fd4015e.pdf
https://neuronews.com.ua/uploads/issues/2018/2(95)/NN182_31-35_8fa565573c7b8508bab4e7ba1fd4015e.pdf
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Завдання для самостійної та дослідницької роботи 

Змоделюйте ідеальну на Вашу думку ефективну команду. Дайте коротку 

характеристику її членам, їхнім ролям та функціям (представити у вигляді схеми). 

Література 

1. Бакаленко  .А. Психологія управління, навч. посібник – Харків: ХНУРЕ, 2020. – 

120с. 

2. Грабовська С. . Психологічні аспекти комунікаційного менед менту організації : 

навч. посібник / С. А. Грабовська. -  ьвів :  НУ імені Івана  ранка, 2014. - 456 с. 

3. Горбунова В.В. Психологія командотворення: Ціннісно-рольовий підхід до 

формування та розвитку команд: монографія. Житомир : ЖДУ ім. І. ранка, 2014. 

380 с. 

4. Ґоулман Д., Маккі Е., Бояціс Р. Емоційний інтелект лідера. – В-во «Наш формат», 

2019. – 288с. 

5. Блінов  .А. Психологічне забезпечення переговорного процесу: навч. посіб. Київ: 

НАУ, 2013. 248с. 

6. Ва енко І.В. Кляп М.І. Конфліктологія та теорія переговорів: навч. посіб. Київ: 

Знання, 2013. 407с. 

7. Етика ділового спілкування: навч. посіб. / Т.Б. Гри енко та ін. Київ: ЦУ , 2007. 

344с. 

8. Goleman D. Leadership that gets results. Harvard Business Review, March- April. 

2020. Р. 12-13.  

Тема 12. Організація в системі управління: психологічний аспект  пишіть основні види 

організацій. Дайте коротку характеристику основним характеристикам організації. 

Представте характеристику організації як відкритої системи. Цикл трансформаційних змін. 

 рганізаційні цілі.  характеризуйте  иттєвий цикл організації.  ормалізація організаційної 

поведінки.  рганізаційна структура.  

Завдання для самостійної та дослідницької роботи 

Проаналізуйте та представте структурні моделі різних видів реальних організацій 

(представити у вигляді презентації).  

Література. 

1. Азідес І. Управління  иттєвим циклом корпорації. - В-во «Клуб сімейного 

дозвілля», 2018 – 496 с. 

2. Брабандер  . де, Айні А. Думайте поза шаблонами: інноваційна парадигма 

креативності в бізнесі /  юк де Брабандер, Алан Айні  пер. з англ. Т. Семигіної. 

Київ:  орс Україна, 2017. – 368 с. (Серія: «Бібліотека МІМ») 

3. Власова  . І., Никоненко Ю. В.  Соціальна психологія організацій та управління. 

Підручник. - К.: Центр учбової літератури, 2010. - 398 с 

4. Доер Д . Міряй ва ливе.OKR:проста ідея зростання вдесятеро. - Yakaboo 

Publishing, 2018. - 296с.  

5. Краснокутська Н. В. Інноваційний менед мент: Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 

2003. — 504 с. 

6. Монастирський Г. . Теорія організації: підручник. Тернопіль: ТНЕУ, 2018. 288 с.  

7. Москаленко В.В. Соціальна психологія. Підручник. Видання 2-ге, виправлене та 

доповнене - К.: Центр учбової літератури, 2008. - 688 с. 
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8. При ак, М. Д. Психологія управління в організації : навчальний посібник / 

М.Д.При ак,  .  .  есько. – [2-ге вид., перероб. і доп.]. – Вінниця, 2016. – 150 с.  

9.  алу  . Компанії майбутнього / Пер. Роман Клочко. – Клуб Сімейного Дозвілля, 

2017. – 544 с.  

 

Тема 13. Теорії організації.  пишіть класичні теорії організацій (теорія наукового 

менед менту, теорія бюрократії, теорія адміністративного управління). Представте 

гуманістичні теорії організації (теорія X/  МакГрегора, теорія гуманістичної організації 

Ренсіса  айкерта, поведінкова теорія організації Д . Марча, Г. Саймона та Р. Сайерта). 

 характеризуйте ймовірнісні теорії організації (ситуаційна теорія організацій Д . Вудворд, 

теорія організацій Т. Бернса і Д . Сталкера, теорія диференціації-інтеграції П.  оуренса і 

Д .  орша, теорія дизайну організації Генрі Мінцберга). Сучасні концепції організації 

(організація,  о навчається, віртуальна теорія організації, фемінна теорія організації).  

Завдання для самостійної та дослідницької роботи 

На прикладі реальних організацій проаналізуйте дієвість ключових теорій організації. 

Література. 

1. Азідес І. Управління  иттєвим циклом корпорації. - В-во «Клуб сімейного 

дозвілля», 2018 – 496 с. 

2. Власова  . І., Никоненко Ю. В.  Соціальна психологія організацій та управління. 

Підручник. - К.: Центр учбової літератури, 2010. - 398 с 

3. Доер Д . Міряй ва ливе.OKR:проста ідея зростання вдесятеро. - Yakaboo 

Publishing, 2018. - 296с.  

4. Краснокутська Н. В. Інноваційний менед мент: Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 

2003. — 504 с. 

5. Монастирський Г. . Теорія організації: підручник. Тернопіль: ТНЕУ, 2018. 288 с.  

6. Москаленко В.В. Соціальна психологія. Підручник. Видання 2-ге, виправлене та 

доповнене - К.: Центр учбової літератури, 2008. - 688 с. 

7. При ак, М. Д. Психологія управління в організації : навчальний посібник / 

М.Д.При ак,  .  .  есько. – [2-ге вид., перероб. і доп.]. – Вінниця, 2016. – 150 с.  

8.  алу  . Компанії майбутнього / Пер. Роман Клочко. – Клуб Сімейного Дозвілля, 

2017. – 544 с.  

Тема 14. Організаційна культура. Дайте характеристику поняттю «організаційна 

культура».  пишіть структуру організаційної культури за Е. Шейном.  характеризуйте зміст 

організаційної культури за  . Харрісом та Р. Мораном. Представте узагальнену модель 

структурних елементів організаційної культури. Підходи до визначення організаційної 

культури.  пишіть основні функції організаційної культури. Модель Г. Хофштеде, модель У. 

 учи у взаємодії мі  культурами. Типологія організаційної культури С.  ошімури.  

Завдання для самостійної та дослідницької роботи 

Проведіть дослід ення організаційної культури реальної організації . 

Література 

1. Азідес І. Управління  иттєвим циклом корпорації. - В-во «Клуб сімейного 

дозвілля», 2018 – 496 с. 

2. Власова  . І., Никоненко Ю. В.  Соціальна психологія організацій та управління. 

Підручник. - К.: Центр учбової літератури, 2010. - 398 с 

3. Доер Д . Міряй ва ливе.OKR:проста ідея зростання вдесятеро. - Yakaboo 

Publishing, 2018. - 296с.  
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4. Краснокутська Н. В. Інноваційний менед мент: Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 

2003. — 504 с. 

5. Монастирський Г. . Теорія організації: підручник. Тернопіль: ТНЕУ, 2018. 288 с.  

6. Москаленко В.В. Соціальна психологія. Підручник. Видання 2-ге, виправлене та 

доповнене - К.: Центр учбової літератури, 2008. - 688 с. 

7. При ак, М. Д. Психологія управління в організації : навчальний посібник / 

М.Д.При ак,  .  .  есько. – [2-ге вид., перероб. і доп.]. – Вінниця, 2016. – 150 с.  

8.  алу  . Компанії майбутнього / Пер. Роман Клочко. – Клуб Сімейного Дозвілля, 

2017. – 544 с.  

Тема 15. Формування організаційної культури.  пишіть фактори впливу культури на 

організаційну ефективність опираючись на моделі: В. Сате, Т. Пітерса - Р. Уотермана, Т. 

Парсонса). Проаналізуйте основні історичні типи організаційних культур. Чинники зміни 

організаційної культури. Типи організаційного розвитку. Планування організаційного 

розвитку. Методи розвитку організації. Розробка програми розвитку організації.  

Завдання для самостійної та дослідницької роботи 

Розробка програми розвитку організації (представити у вигляді презентації). 

Література 

1. Азідес І. Управління  иттєвим циклом корпорації. - В-во «Клуб сімейного 

дозвілля», 2018 – 496 с. 

2. Власова  . І., Никоненко Ю. В.  Соціальна психологія організацій та управління. 

Підручник. - К.: Центр учбової літератури, 2010. - 398 с 

3. Доер Д . Міряй ва ливе.OKR:проста ідея зростання вдесятеро. - Yakaboo 

Publishing, 2018. - 296с.  

4. Краснокутська Н. В. Інноваційний менед мент: Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 

2003. — 504 с. 

5. Москаленко В.В. Соціальна психологія. Підручник. Видання 2-ге, виправлене та 

доповнене - К.: Центр учбової літератури, 2008. - 688 с. 

6. При ак, М. Д. Психологія управління в організації : навчальний посібник / 

М.Д.При ак,  .  .  есько. – [2-ге вид., перероб. і доп.]. – Вінниця, 2016. – 150 с.  

7.  алу  . Компанії майбутнього / Пер. Роман Клочко. – Клуб Сімейного Дозвілля, 

2017. – 544 с.  

 

Тема 16. Психологічні аспекти інноваційної діяльності в організаціях. Проаназізуйте 

поняття інноваційної діяльності. Д ерела інноваційних мо ливостей. Методи та засоби 

інноваційної діяльності. Вимоги до управління нововведеннями (змінами): психологічний 

аспект. Глобалізація та технології.  собливості використання соцмере  в управлінні. Реальні 

команди vs віртуальні команди, хто перемо е?. 

Завдання для самостійної та дослідницької роботи 

Групова дискусія «Інноваційна організація, яка вона?» 

Література 
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1. Захарченко В. І, Корсікова Н. М.,  Меркулов М. М. Інноваційний менед мент: 

теорія і практика в умовах трансформації економіки. Навч. посіб. - К.: Центр 

учбової літератури, 2012. - 448 с. 

2. Психология менед мента: Учебник для вузов / Под. ред. Г.С. Никифорова. – 2-е 

изд., доп. и перераб. – СПб.: Питер, 2004. – 639 с. 

3.  есенко Г. Г. Психологія управління та конфліктологія: Конспект лекцій (для 

студентів спеціальності 8.14010101 «Готельна і ресторанна справа») / Г. Г. 

 есенко  Харк. нац. ун-т міськ. госп-ва ім.  . М. Бекетова. – Х. : ХНУМГ, 2013. – 

132 с. 

4. Gregory J. Boyle, J    G. O’G        d G    d J.       y work and organisational 

psychology Volume I Research Methodology. – SAGE, - 2015, 299 p.  
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КРЕДИТНО-МОДУЛЬНА СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ 

СТУДЕНТІВ  

Розподіл балів за курс 
Модуль 1  Модуль 2  Модуль 3  

ВС ПР МК ЕК С  Тема 1 – 

Тема 4 

Тема 5 – Тема 

10 

Тема 11 – 

Тема 16 

4 6 6 32 6 12 50 100 

Скорочення: 

ВС – відповіді на семінарських заняттях 

ПР – практична робота 

МК – модульний контроль 

ЕК – екзаменаційна оцінка 

С  – семестрова оцінка 

Оцінювання семінарських занять. За одне семінарське заняття студент мо е 

максимально отримати 2 бал (див. табл. 1).  

Таблиця 1 

Розподіл балів за семінарські заняття 

Вимоги Бали 

Повна відповідь, не заглядаючи у конспект (підручник) 2 

Повна відповідь, заглядаючи у конспект (підручник)  неповна відповідь  

доповнення 

1 

Неправильна відповідь   0 

 

Максимально за семінарські заняття студенти упродов  семестру мо уть отримати 32 

баліи. 

 

Оцінювання практичної роботи. Упродов  семестру студенти виконують практичну 

роботу яка полягає в ознайомленні з психологічними методиками та техніками які 

використовуються в управлінській сфері,  їхньому проведенні, опрацюванні даних і 

інтерпретації результатів та написанні підсумкового звіту. Максимально за практичну роботу 

упродов  семестру мо на отримати 6 балів. 

 

Оцінювання змістових модулів. Тести складаються на основі питань відповідних тем. 

Правильна відповідь за ко не тестове питання оцінюється 0,5 балами. У підсумку за семестр 

студенти за тестові завдання мо уть максимально отримати 12 балів. Модулі складають у 

модульний ти день під час семінарських занять викладачеві, який проводить заняття.  

 

Оцінювання знань студента здійснюється за 100-бальною шкалою (для екзаменів і 

заліків). 

 максимальна кількість балів при оцінюванні знань студентів з дисципліни, яка 

завершується екзаменом, становить за поточну успішність 50 балів, на екзамені – 50 

балів  

 при оформленні документів за екзаменаційну сесію використовується таблиця 

відповідності оцінювання знань студентів за різними системами. 

 

Шкала оцінювання: вузу, національна та ECTS 

Оцінка  

ECTS 

Оцінка в 

балах 

За національною шкалою 

Екзаменаційна оцінка, оцінка з 

диференційованого заліку 

 

Залік 
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А 90 – 100 5 ВІДМІННО  

 

ЗАРАХОВАНО 
В 81-89 

4 
Дуже добре  

С 71-80 Добре 

D 61-70 
3 

Задовільно  

Е  51-60 Достатньо 
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КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ (ІСПИТ) 
1. Предмет психології управління та історія його становлення.  

2. Науково-методологічні підходи у галузі управління. 

3. Школа наукової організації праці ( .-В. Тейлор,  . Гілбрет,  . Гілбрет, Г. Гантт). 

4. Адміністративна школа (А.  айоль, британський консультант  . Урвік, американські 

дослідники Г. Емерсон та  . Г’юлік). 

5. Школа людських стосунків (Є. Мейо, М.  оллет). 

6. Школа людських ресурсів (А. Маслоу, Д. Мак-Клеланда, Д. Мак- Грегора,  .Герцберга, 

К.Адельфера). 

7. Сучасні тенденції наукових дослід ень в галузі психології управління. 

8. Структура, функції та основні категорії психології управління. 

9. Методи організаційної психології (спостере ення, аналіз документів, опит, експеримент), 

їх специфіка. 

10. Загальні характеристики організації: внутрішні змінні та елементи зовнішнього 

середови а. 

11. Життєвий цикл організації: стадії існування організації. 

12. Структура організації. 

13. Психологічна характеристика групи як структурного елементу організації. 

14. Управління як соціальний феномен. 

15. Управління, влада та вплив. 

16.  сновні функції управлінської діяльності. 

17. Управлінська взаємодія: стосунки в системі «керівник — підлеглий». 

18. Соціально-психологічний клімат та згуртованість трудового колективу. 

19. Теорія «рис» в управлінні. 

20. Керівник як об’єкт психологічного дослід ення. 

21. Ключові компетенції та управлінські ролі керівника. 

22. Класична типологія стилів управління. 

23. Двофакторні терії поведінки. 

24. Модель решітки стилів управління Блейка, Моутон. 

25. Ситуативні теорії степені професійної зрілості Херсі і Бланчерда. 26. Теорія 

безперервності Танненбаума і Шмідта. 

27.  мовірнісна модель  . ідлера. 

28. Теорія способів та цілей управління «шлях-мета». 

29. Нормативна модель прийняття рішень Врума і  еттона. 

30. Актуальні підходи в дослід енні процесу управління: теорія атрибутивного лідерства, 

харизматичне і трансформаційне лідерство. 31. Адаптація індивіда в організації. 

32. Психологічні і соціальні аспекти робочого середови а. 

33. Робота як д ерело стресу: причини виробничих стресів. 

34. Профілактика стресів і способи боротьби з їх наслідками. 

35. Традиційні складові організаційної поведінки – продуктивність праці, дисципліна, 

плинність кадрів, задоволеність роботою. 

36. Психологічна структура мотивації. Взаємозв’язок мотиву та стимулу в управлінні 

персоналом. 

37. Види мотивації: внутрішня та зовнішня. «   w-ефект». 

38. Змістовні (диспозиційні) теорії. 

39. Процесуальні (когнітивні) теорії мотивації. 

40. Теорія потреб А. Маслоу. 

41. ERG-теорія К. Адельфера. 

42. Двохфакторна мотиваційно-гігієнічна концепція  . Герцберга. 

43. Теорія трьох потреб Д. МакКлелланда. 

44. X-  теорія Д. Макгрегора. 
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45. Теорія очікувань В. Врума. 

46. Теорія очікування ( .Портер, Е. оулер). 

47. Теорія цілей (Д .  атем, Е. окк). 

48. Теорія справедливості С. Адамса. 

49.  сновні системи методів поліпшення мотивації працівників і підви ення 

результативності їх праці. 

50. Ефективність праці і трудова мотивація. 

51. Характеристики організаційної культури. 

52. Типи організаційної культури. 

53.  ормування організаційної культури. 

54. Психологічні тенденції організаційного середови а: індивідуалізм – колективізм, 

дистанція влади, прагнення уникати неприємностей, маскулізм-фемінізм. 

55.  ояльність та ідентифікація в організації. 

56. Комунікації у формуванні організаційної культури. 

57. Психологічні аспекти ділового спілкування.  

58. Невербальне спілкування.  

59. Психологічні особливості проведення переговорів.  

60. Психологічний клімат в організації.  

61. Ділові та мі особистісні конфлікти.  

62. Моделі прогнозування та розв’язання конфліктних ситуацій. 

63. Поняття та феномени малої групи.  

64. Поняття команди.  

65. рганізація роботи команди.  

66. Розподіл ролей у команді.  

67. Конфлікти у команді.  

68. Управління соціально-психологічним кліматом у колективі. 
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ДОДАТКИ 

ДОДАТОК 1 

Тема 2. Система управління персоналом 

Завдання 1. «Створення системи управління персоналом для  провідних компаній 

світу» 

Інструкція: Проаналізуйте ситуацію, яка характеризує історію створення компанії, в групах. 

Уявіть,  о ви нале ите до керівного складу компанії. Створіть власну систему управління 

персоналом.  б рунтуйте свою відповідь.  

Історія UPS. 

 дин з найбільших перевізників у світі компанія UP , розпочала свою діяльність 1907 

року, коли в Америці спостерігався попит на приватні послуги доставки по- шти. В м. Сієтл, 

штат Вашингтон, 19-річний Д им Кейсі на позичені у товариша 100 доларів відкрив фірму 

                   C  p  y, де працювали Д им, його партнер Клод Ріан, які керували 

слу бою в непоказному офісі підвального примі ення, а тако  кілька підлітків-кур’єрів, 

серед яких був брат Д има. Кур’єри розносили пакети та листи, ї у з ресторанів та покупки 

з магазинів. Рідко для доставки на великі відстані користувалися велосипедом.  сновними 

принципами діяльності, які пропагував Д еймс Кейсі, були: ввічливість з клієнтами, 

цілодобове обслуговування, надійність та низькі тарифи. Така політика допомогла фірмі 

бути конкурентоспромо ною в умовах  орсткої конкуренції та досягти успіху.  

У 1913 році розвиток телефону та автомобіля привели до зни ення активності серед 

кур’єрського бізнесу. В цей час фірма спрямувала свої зусилля на доставці ванта ів для 

роздрібних магазинів. Через два роки фірма Д еймса Кейсі почала здійснювати всю 

термінову доставку для поштового відомства США,  о надхо- дила до Сієтлу.  

Згодом Д еймс об’єднав зусилля з конкурентом Еверт Мак-Гейблом. Ця компанія 

отримала назву           P          v  y та придбала перший автомобіль – Ford T.  

Напрямок діяльності було змінено з доставляння листів та доставку ванта ів. Бізнес 

почав розвиватися та за кілька років завоював стабільну репутацію серед магазинів Сієтла. У 

1916 році до компанії прийшов Чарлі Содерстр, який добре розбирається в автомобілях. В 

цей час компанія купила  е декілька автомобілів у трьох найбільших супермаркетах міста, 

які вирішили позбутися від власних ма- шин з доставки продукції та передати цей бізнес 

         P          v  y. Нато- мість вони стали основними постійними клієнтами.  

В 1919 році географія фірми розширюється та виходить за ме і Сієтла і почи- нає 

діяти в  кленді, штат Каліфорнія.  дночасно назва компанії змінюється на сучасне – U    d 

P         v   . В 1922 році купують невелику компанію в  ос-А- нд елесі, яка мала 

удосконалену систему доставки ванта ів, відому як послуга «перевезення на загальних 

засадах». Ця послуга мала кілька особливостей в принципах роботи доставки в роздрібні 

магазини з мо ливостями, які мало хто в той час пропонував. У перевезення на загальних 

засадах входили такі мо ливо- сті як: прийом чеків як сплату відправникові ванта ів за 

умови доставки з після- платою, автоматичне повернення ванта ів, які недоставлені, 

додаткові спроби доставки за умови як о ванта  недоставлений, а тако  налагод ена 

звітність клієнтам з  оти невим виставлянням рахунків. Все це вплинуло на подальше 

зростання UP  протягом наступних 10 років. Але головною перевагою UP  було надання 

розширеного сервісу за мінімальними тарифами,  о дорівнювались та- рифам поштовою 

слу би США.  
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До 1927 року послуга «перевезення на загальних засадах» розповсюдилась за ме і 

 ос-Анд елеса в радіусі 125 миль від міста. В той  е час послуги  одо до- ставки 

роздрібної торгівлі UP  розширило на всі основні міста тихоокеанського узбере  я США.  

UP  ванта оперевезення  

В 1930 році UP  почала здійснювати доставки у великі універмаги Нью- орка та 

Ньюарка, штат Нью-Д ерсі та на все Східне узбере  я.  

В 1940х-50х роках, під час Другої світової війни, почали скорочувати витрати на 

доставку ванта ів клієнтам. Незва аючи на це, UP  продов увало зростати. В 1950ті роки 

з’явилась тенденція міграції населення у приміські райони, люди по- чали заселятися туди, 

купувати автомобілі, та робити закупки в нових величезних торгових центрах з великими 

парковками. В ці роки UP  вирішило розширити свої послуги шляхом придбання прав на 

послуги перевезення на загальних за- садах для приватних клієнтів, тобто здійснювати 

доставку ванта ів як торговим організаціям, так і приватним клієнтам. В наслідок цього UP  

стало конкурентом Поштової Слу би США та поставило компанію в статус опозиції згідно з 

прави- лами Комісії з регулювання торгівлі мі  штатами ( CC). З 1952 року UP  починає 

реалізовувати свою діяльність в містах, де це було мо ливим без санкцій Комісії з 

регулювання торгівлі мі  штатами. Першим таким містом стало Чикаго в 1952 році. В ті 

часи для того,  об перевезти ванта  в інших штатах, треба було отри- мати дозвіл від штатів 

на перетин їх кордону.  

 т е, протягом 30 наступних років UP  подає більш ні  100 заяв на отримання 

дозволу здійснення комерційних ванта них перевезень в різних містах США. Це викликало 

велику кількість юридичних справ у регулюючих комісіях та судах,  о не мали прецеденту.  

В результаті у 1975 році UP  отримує від Комісії з регулювання торгівлі мі  штата- 

ми право на надання послуг з ванта них перевезень мі  штатами Монтана й Юта, 

часткового обслуговування в Арізоні, Айдах і Неваді. Згодом UP  отримує право об’єднати 

надання послуг в цих п’яти штатах з обслуговуванням,  о в е існувало на тихоокеанському 

узбере  і та інших штатах Сходу. UP  стає єдиною компанією, яка могла доставляти 

ванта і на будь-яку адресу в 48 штатах США. Ця історична подія з об’єднання географії 

обслуговування відома як «G  d   L  k”.  

 дночасно з цим у 1953 році UP  пропонує послуги з авіаперевезень, у ванта - них 

відсіках літаків, які виконували звичайні рейси за розкладом та перевозили людей. Ця 

послуга отримала назву UP       L        . Відповідно до цієї послуги доставка в основні 

міста на обох узбере  ях відбувалася у дводенний термін. В 1978 році послуга з 

авіаперевезень стала мо ливою у будь-який штат країни, в тому числі Аляску и Гавайї.  

В 1980-ті роки UP  створює власну авіакомпанію UP           і пропонує кілька видів 

послуг з експрес-доставки: UP   v       , UP         y    . А в 1985 році починає надавати 

послуги з мі народних повітряних перевезень у Європейські країни, унікальну на той час у 

США.  

В 1988 році  едеральне Авіаційне Управління (   ) надає UP  дозвіл на ви- 

користання власних літаків і UP  стає офіційною авіакомпанією. Сьогодні UP           

входить до десяти найбільших авіакомпаній світу.  

Саме у 80-ті роки компанія починає розвивати мі народну діяльність, розширю- вати 

географію своєї діяльності та надає послугу в північній та Південній Аме- риці, Східні та 

Західній Європі, Африці, та Бли ньому Сході. Сьогодні UP  надає свої послуги більш ні  у 

200 країнах, використовуючи передові технології. Саме впровад енням нових технологій 

компанія займається у 90-ті роки, інвестуючи більше 1,5 млрд доларів. В результаті ко ен 

кур’єр має портативний пристрій для обробки інформації, який дозволяє в інтерактивному 

ре имі заванта увати інформацію про ванта  та доставку в єдину мере у UP    , в тому 

числі цифро- ве зобра ення підпису клієнта. UP     – єдина світова система,  о приймає та 

передає електронні дані,  о відсте ує більш ні  821000 відправлень  оденно у 46 країнах 

світу. У 1992 році UP  впровад ує систему відсте ення наземних перевезень, а в 1994 році 

запускає сайт UPS.com.  
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З 1990х років UP  починає купувати нові компанії для розширення сфери своїх 

послуг у нових напрямках з управління основними потоками: товарів, інформації та капіталу. 

Так в 1995 році була заснована UP  L         G   p, яка надає послу- ги з управління 

ланцю ками постачання. Тоді   UP  купує авіакомпанію         ,  о дозволяє надавати 

послуги з доставки термінових замовлень в той  е день «найбли чим рейсом». А в 1998 році 

було засновано UP  C p    , яка пропонує комплекс фінансових продуктів та послуг клієнтам 

для розвитку їх бізнесу.  

В 1999 році UP  вперше виставляє на прода  на фондову бір у свої акції,  о 

дозволяє компанії закріпити свої позиції та мо ливість використовувати цінні папери для 

стратегічних придбань.  

В 2001 році Up  купує                – найбільший у світі франчайзер з надання 

роздрібних послуг доставки ванта ів та відправлень. Це стає новим кроком UP  в напрямку 

роздрібної торгівлі. Протягом 2х років                та її 3000 точок змінюють бренд на 

UP        та пропонують більш низькі тарифи на відправлен- ня ванта ів, поштових та 

ділових послуг UP -Direct.  

UP  продов ує розширювати пропозицію своїх послуг у світі, а в 2005 році запускає 

послугу    -   p доставки мі  США та Гуанч оу, Китай. В тому   році компанія купує 

частину бізнеса в спільному підприємстві свого партнера в Китаї, та отримує доступ до 23 

великих міст Китаю, які складають 80  мі народної торгівлі країни.  

На даний момент UP  з маленької кур’єрської компанії перетворилася в одну з 

найбільших компаній-постачальників повітряних, морських, наземних та елек- тронних 

послуг у світі. Бренд UP  відомий усьому світу, але компанія не зупи- няється та продов ує 

розвиватися, впровад уючи нововведення та передові технології світу для свого розвитку.  
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ДОДАТОК 2 

Тема 4. Корпоративна культура організації. 

Завдання 1. Корпоративна культура 

Інструкція: Проаналізуйте вісім принципів корпоративної культури  pp  . Визначте, 

чи існують слабкі сторони, та виділіть сильні сторони корпоративної культури  pp  . 

Відповідь об рунтуйте.  

Принципи корпоративної культури Apple: 

1. Компанією керують інженери, а не менеджери  
Управління компанією  pp   знаходиться в руках ін енерів. Більшість проектних груп 

невеликі на чолі з ін енерами. Всі менед ери організації тако  ін енери (а не лише 

управлінці зі ступенем МВА). Тобто абсолютно всі члени проектної групи розуміються на 

технологіях,  о полегшує та оптимізує роботу над продуктом.  

2. Побудовано таку культуру, в основу якої закладено повагу між членами 
управління та співробітниками компанії.  

Всі менед ери є колишніми ін енерами, тому існує тісний зв’язок та взаєморо- зуміння мі  

ними та пересічними рядовими членами компанії. Розуміння того,  о керівник став таким 

після 10 років роботи ін енером, змушує працювати  е наполегливіше для того,  об 

досягти таких самих результатів. Атмосфера довіри та поваги в ко ній маленькій проектній 

групі створює великий пазл успіху  pp  .  

3. Співробітникам дозволено використовувати та покра увати продукти компанії.  
Всі, хто працює в компанії, мають право використовувати нові її продукти(їх мо - на 

придбати зі зни кою у фірмовому магазині) та надавати пропозиції  одо їх покра ення, при 

цьому співпрацюючи безпосередньо з проектною групою. Від- сутні будь-які обме ення, 

погод ення з менед ментом то о. Політика компанії спрямована на те,  о ніхто не в змозі 

оцінити продукт кра е від ін енера.  

4. Компанія стимулює зростання співробітників  
Члени компанії звикли до того,  о поставлені завдання незначною мірою вихо- дять за 

кордони їх мо ливостей та здібностей, однак саме це сприяє їх розвитку. Через півроку після 

отримання роботи співробітники мо уть входити до складу проектної групи,  об показати 

себе. Компанія зацікавлена в зростанні та роз- виткові своїх співробітників та надає 

мо ливості це зробити.  

5. Пріоритет дедлайнам  
 pp   ніколи не затримує вихід чергової нової розробки на ринок. Як о якість якогось 

компоненту поки  о не відповідає стандартам компанії, він просто вилу- чається з її 

готового продукту. Але терміни, які заявлені  одо випуску продукції на ринок зав ди 

відповідають реальності. Мо на безме но  ось покра увати та вдосконалювати, а мо на – 

запустити нову розробку у виробництво та вчасно представити на ринок, а згодом надати 

доопрацьовану версію.  

6. Компанія не ставить пріоритетом відмінності від конкурентів.  
 pp   не вірить,  о мо на перемогти конкурентів, як о запропонувати покра-  ення якоїсь 

частини їх продукту. У фокус уваги потрапляють не діяльність кон- курентів, а випуск 

принципово нового продукту, який покра ує якийсь із сег- ментів, виводить його на новий, 

ви ий рівень та змінює статус-кво індустрії.  сновним принципом роботи компанії стає 

гасло: «Треба кидати виклик трен- дам, а не наслідувати їх.  

7. Компанія бере на роботу людей, які люблять Apple  
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 юди,  о працюють в компанії  pp  , ду е хочуть працювати в ній. Вони фана- тіють від 

компанії. Ентузіазм – головний принцип, керуючись яким наймають на роботу 

співробітників, ад е вони повинні повністю поділяти філософію та місію компанії, бути 

готовими вкладати в роботу всю свою душу. Ко ний, кого винай- мають менед ери 

компанії, повинен любити її продукти та хотіти створювати його, вдосконалювати то о.  

8. Дотримання балансу між роботою та особистим життям  
Компанія за пріоритетний напрямок розвитку ставить дотримання балансу мі  роботою та 

особистим  иттям та його збере ення. Співробітники компанії ба- гато працюють, але 

вільний час вони використовують на власний розсуд. Повне медичне страхування, свята, які 

організує компанія, зав ди відбуваються на ши- року ногу, є  едрими, особливими світами є 

Різдво та День Подяки, сприятлива атмосфера, позитивна, доброзичлива роблять роботу в 

ній приємною для людей. Девіз членів компанії  pp  : «Ми любим працювати тут , ми 

багато працюємо, але коли роботу закінчено – ми мо емо насолод уватись  иттям».  

 

Завдання 2. Аналіз корпоративної культури 
Інструкція: Проаналізуйте систему цінностей компанії  pp  . Які, на Вашу думку, цінності 

Ви б впровадили в діяльність власної компанії. Відповідь об рунтуйте.  

До системи цінностей компанії  pp   відносять наступні постулати:  

1.  ірма – корпоративний громадянин суспільства. 

2. Ми ставимо «агресивні» цілі та змушуємо себе досягати їх. 

3. Робота в командах є ва ливою для успіху фірми.  

4. Ми розраховуємо на захопленість та досягнення ко ного. 

5. Ми підтримуємо один одного та разом розділяємо перемоги та винагороди.  

6. Ми прагнемо до створення атмосфери, в якій ко ний мо е відчути дух пригод та радо і 

від роботи на фірмі.  

7. Винагорода повинна бути моральною та грошовою одночасно. 

8. Ставлення менед ерів до працівників має пріоритетне значення. 

9. Ми схвалюємо взаємодію працівника з керівником будь якого рівня. 

10. співробітники повинні мати підстави довіряти мотивам та чесності керівників.  

11. Керівництво відповідає за створення середови а, в якому процвітають цінності фірми.  

Завдання 3. «Приклади з життя» 

Інструкція: Відповідно до типів корпоративної культури за методикою OC   наведіть 

приклади реальних провідних компаній, які дотримуються цих типів...  б рунтуйте свою 

відповідь. В якій з типів культур Вам було би найбільш комфортно працювати? Чому? А в 

якій навпаки?  

Типи корпоративної культури  Організації та їх ключові особливості  

Кланова культура 
 

Адхократична культура 
 

Ієрархічна культура 
 

Ринкова культура 
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ДОДАТОК 3 

Тема 6. Планування та організація роботи. 

Завдання 4. «Вирішення кейсу» 

Завдання кейсу82: зробити аналіз даної ситуації, виявити її проблемні аспекти та 

запропонувати шляхи вирішення цих проблем.  

Зміст кейсу. На рахунок української компанії, яка займається виготовленням хімічних 

речовин для їх подальшого застосування в косметології, надійшла велика сума грошей від 

їхніх іноземних партнерів. Ці гроші були направлені на ство- рення більш комфортних умов 

праці та оздоровлення членів організації. Керів- ник даної компанії вирішив їх витратити на 

капітальний ремонт свого кабінету та своїх заступників. Решту грошей витратили на 

косметичний ремонт їдальні, якою користувалися всі члени організації.  

Питання до студентів:  

Як ви мо ете охарактеризувати дії керівника? 

Які елементи прояву корпоративної культури ви бачите? 

Які шляхи вирішення цієї ситуації ви мо ете запропонувати?  

Шаполова В.В. Педагогічні умови формування корпо- ративної культури майбутніх 

менед ерів у ВТНЗ : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Вікторія Валеріївна Шапо- лова. — 

Харків, 2015. — 276 с.  

Завдання 1. Рольова гра «Вирішення проблемних ситуацій у корпорації»88  

Мета гри: закріплення теоретичного матеріалу  одо теорії конфліктології, моти- вації, 

виявлення та аналіз мотивів діяльності студентів (через проекцію запро- понованих їм 

стимулюючих факторів), усвідомлення значу ості корпоративної культури лідерів, 

виявлення та напрацювання організаційних, комунікативних умінь та шляхів мотивації 

підлеглих, навичок командної роботи та швидкого ви- рішення негайних питань.  

Завдання: змоделювати абстрактну компанію, розробити систему заходів  одо мотивації 

своїх підлеглих, підготувати та презентувати єдину концепцію мотива- ційного забезпечення 

в компанії.  

Хід виконання гри (інструкція): студенти проходять тест «Ієрархія потреб», який 

розраховано на виявлення їхніх власних незадоволених потреб (матеріальні, за- хи еність, 

мі особистісне спілкування, визнання, самовира ення – самореалі- зація), та роблять 

рефлексію  одо особистісно-професійного значення отрима- них результатів. Потім 

студенти обирають ролі (топ-менед ер, його заступники з різних питань), гуртом вирішують 

завдання гри та роблять коротку презентацію. По закінченні гри ко ен учасник робить 

рефлексію своїх емоцій, думок, трудно-  ів, з якими він зіткнувся, проводять аналіз норм 

взаємодії, мотивів та ціннос- тей, які вони виявили при вирішенні завдання (у особистісному 

та корпоратив- ному аспекті). Потім викладач робить свої заува ення та аналіз ходу гри.  

Ситуація: У корпорації останнім часом спостерігається зни ення працездатності членів 

колективу, плинність кадрового складу то о. На нараді провідних мене- д ерів гостро 

постає питання  одо аналізу ситуації та створення єдиної систе- ми мотивації. Примітка: гра 



 39 

вва ається виконаною, як о студенти змо уть на засадах взаємодопомоги, 

взаємовідповідальності та креативності підготувати доповідь та презентацію, в ході якої 

вони розкриють наступні проблеми та шляхи їх вирішення: незадоволеність матеріальними 

проблемами підлеглих  відчуття незахи еності підлеглих  комунікативні трудно і  

нереалізовані потреби підлег- лих у визнанні  незадоволення самореалізації підлеглих то о.  

Шаполова В.В. Педагогічні умови формування корпо- ративної культури майбутніх 

менед ерів у ВТНЗ : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Ві- кторія Валеріївна Шаполова. — 

Харків, 2015. — 276 с.  

Завдання 2. Вирішення кейсу. Кейс «Працівник постійно спізнюється...».  

Мета кейсу: практичне опрацювання процесу прийняття управлінських рішень, 

прогнозування та аналіз дій студентів, вирішення конфліктних ситуацій, аналіз якостей та 

ціннісних пріоритетів дійових осіб.  

Завдання кейсу: зробити аналіз даної ситуації, виявити її проблемні аспекти, наслідки для 

взаємовідносин друзів та організації, а тако  корпоративної куль- тури організації взагалі, 

запропонувати шляхи вирішення цих проблем. Зробити аналіз соціально-психологічних 

характеристик учасників та описати їхнє індиві- дуально-професійне та корпоративне 

значення.  

Зміст кейсу. Геннадій  ьвович – топ-менед ер фірми, діяльність якої спрямова- на на 

постачання та реалізацію оригінальних запчастин для марок автомобілів класу «преміум» та 

«люкс».  ірма тісно співпрацює з японською корпорацією T y         , японською 

компанією             , німецькою компанією P                 H  d      . Не одавно 

лави провідних працівників фірми поповнив друг керівника – Максим Мойсейович. Він несе 

відповідальність за зв’язок та оформлення документації із німецькою компанією. Наради 

серед менед ерів підрозділів починаються о 10:00 ранку, але Максим Мойсейович постійно 

спіз- нюється (хвилин на 10-15). На цих нарадах ду е часто відбуваються відеопере- говори 

із закордонними партнерами. З огляду на давні дру ні стосунки, топ-ме- нед ер не вступав у 

конфлікт із Максимом, але через тривалий термін на наради деякі члени колективу почали 

спізнюватися, а інші менед ери почали обурюва- тися з цього приводу. Натяки та дру ні 

бесіди не давали ніякого ефекту. Ко ного разу в Максима знаходилися вагомі причини та 

об рунтовані пояснення...  

Питання до студентів: Які шляхи вирішення цієї ситуації ви запропонуєте та який результат 

вони принесуть (особистісного та корпоративного значення)? Якими якостями, цінностями 

та нормами взаємодії керуються або наділені учас- ники ситуації?  
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ДОДАТОК 4 

Тема 8. Планування кар’єри. Коучінг. 

Завдання 1. Модель «GROW» 

Запитання які рекомендовано задавати підопічному у рамках моделі «GROW» 

Ціль (Goal) 

- Що б Ви хотіли обговорити? 

- Чого б Ви хотіли досягнути? 

- Що б Ви хотіли почерпнути з цієї зустрічі? 

- Як Ви вва аєте,  о має відбутися у рамках цієї зустрічі,  о б залишилося відчуття,  о 

вона була корисною. 

- Як о б я міг виконати одне Ваше поба ання яке стосується роботи, яким воно було б? 

- Що б Ви хотіли змінити після цієї зустрічі? 

- Яким мо е бути результат нашої зустрічі? 

- Чи реалістичний цей результат? 

- Чи мо на це реалізувати за той промі ок часу який у нас є? 

- Який результат Ви будете вва ати найкра им? 

Реалії (Reality) 

- Що відбувається на даний момент? 

- Які у Вис підстави вва ати,  о це справді відбувається? 

- Коли це відбувається? 

- Як часто це відбувається? 

- Який ефект це має? 

- На основі чого ти вва аєш,  о все відбувається саме так? 

- Чи є інші фактори, які мають до цього відношення? 

- Чи має до цього  е хтось відношення? 

- Що Ви самі думаєте про це все? 

- Що Ви зробили у цій ситуації? 

Варіанти (Opinions) 

- Що Ви мо ете зробити  об змінити ситуацію? 

- Які у Вас є а альтернативні варіанти? 

- Які Ви бачите мо ливості для конкретних дій, не аналізуючи наскільки вони реальні? 

- Які підходи/дії Ви в е використовували у таких ситуаціях раніше? 

- Хто міг би допомогти у цій ситуації? 

- Чи хотіли б Ви почути мою думку? 

- Яким варіантам Ви надаєте перевагу? 

- Які сильні/слабкі сторони цих переваг? 

- Які варіанти мають особливі переваги? 

-  цініть за 10-и бальною шкалою переваги ко ного варіанту 

- Який з варіантів Ви б обрали для практичної реалізації? 

Наміри (Will) 

- Якими будуть Ваші подальші кроки? 

- Коли конкретно їх мо на застосувати? 

- З якими перешкодами Ви мо ете стикнутися? 

- Чи є у Вас потреба робити записи у  оденнику? 

- Яка підтримка Вам потрібна? 

- Як і коли Ви збираєтеся отримати цю підтримку? 
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ДОДАТОК 5 

Тема 10. Лідерство в організації. 

Завдання 1. «Аналіз видів лідерства за Б.Д. Паригіним » 

Інструкція: Виділіть якості лідера, якими він повинен бути наділений, реалізуючи 

зазначені види лідерства.  б рунтуйте свою точку зору. Зробіть висновок  одо типу 

лідерства, яке мо е бути притаманне саме Вам та чому.  

Натхненник:  
 

Виконавець:  
 

Універсал:  
 

 рганізатор:  
 

 

Завдання 2. «Світові лідери та їх ролі в процесі командоутворення» 
Інструкція:  пишіть психологічні характеристики світових лідерів, визначте якості та 

здібності, якими вони володіють.  б рунтуйте свою відповідь. 

Генрі  орд - американський промисловець, 

власник заводів з виробництва автомобілів 

усього світу, винахідник  
 

Елон Маск - канадсько-американський 

ін енер, підприємець, винахідник і інвестор, 

мільярдер, зірка ХХІ століття  
 

Біл Гейтс - американський програміст і 

підприємець, один з найбагатших людей 

планети  
 

Річард Бренсам- британський підприємець, за- 

сновник корпорації Virgin Group   

Стів Д обс (1955- 2011) - став легендою, 

амери-канський підприємець, який отримав 

широке визнання в якості піонера ери  T-

технологій  

 

Уоррен Баффет - американський підприємець, 

найбільший в світі і один з найбільш відомих 

інвесторів  
 

Уолт Дисней – американський худо ник-

мультиплікатор, кіноре исер, актор, 

сценарист та про- дюсер, засновник 

мультимедійної імперії «T   W         y 

C  p  y»  
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ДОДАТОК 6 

Тема 11. Пошук персоналу. 

Завдання 1. «Який він ефективний рекрутер?» 

Мета. Напрацювати спільну точку зору на те, якими якостями повинен володіти ефективний 

рекрутер, допомогти ко ному учаснику усвідомити, які якості у нього в е є і які потрібно 

розвивати. 

Хід заняття. 

Крок 1. Спробуйте описати портрет ідеального ефективного рекрутера. Ко ен записує 

риси/якості, які, на його думку характеризують такого рекрутера (10-12 якостей). Час 

виконання 5 хвилин. 

Крок 2. Ко ен учасник зачитує риси/якості. Усі відповіді систематизуються і укладається 

кінцевий список. 

Крок 3. Укладається модель ефективного рекрутера. Виокремлюються риси які звучали 

найчастіше. 

Крок 4. Дискусія. Ко ен учасник висловлюється на тему «Які якості у мене в е є, і які 

потрібно розвивати?», «Які якості виявилися для мене незвичними? Чому?» 

 

Д ерело: Бурякова Е.С. Тренінг «Єфективний рекрутер». – СПб7: Речь, 2004. – 180с. 
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ДОДАТОК 7 

Тема 12. Відбір персоналу. 

Завдання 1. Аналіз алгоритму відбору персоналу 

Інструкція: Здійсніть теоретичний аналіз алгоритму відбору персоналу. Наведіть приклади 

реалізації даного алгоритму у в е існуючих організаціях. 
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ДОДАТОК 8 

Тема 13. Адаптація та випробувальний термін 

Завдання 1. Адаптація персоналу підприємства 

Мета заняття – набути практичні навички проведення адаптації персоналу підприємства.  

Завдання:  

1. Вибрати посаду в організації, для якої необхідно здійснити адаптацію нового працівника.  

2. Розробити індивідуальний план роботи нового працівника на випробувальний термін.  

3. Здійснити атестацію нового працівника за результатами проход ення випробувального 

терміну.  

Порядок виконання завдання  

1. На основі даних табл. В1 додатку В вибрати посаду в організації, для якої необхідно 

здійснити адаптацію нового працівника.  

2. Скласти індивідуальний план роботи нового працівника на випробувальний термін (табл. 

3.1).  

Таблиця 1 – План роботи працівника на випробувальний термін 

__________________________________________________________________ _ 

(П.І.Б. працівника, посада, підрозділ) 

Випробувальний термін       місяць (ів)  

No 

з/п  
Завдання  

 

Термін 

виконання  

П.І.Б. та посада відповідальної 

особи  

 

 цінка виконаного 

завдання  

 

Підпис  

1   

    
2   

    
...  

     
7   

    
Розробив:                                           

 знайомлений:                                     (підпис)  

(підпис)  

Тривалість випробувального терміну для адміністративно- управлінського персоналу 

встановити від 1 до 3 місяців, виробничого – 1 місяць.  

3.Представити у вигляді табл. 3.2 особистий план професійного та слу бового розвитку 

нового працівника.  

4.Після закінчення випробувального терміну здійснити оцінку працівника (табл. 3.3) та 

прийняти рішення  одо його постійного працевлаштування в організації.  

Таблиця 2 -  цінка працівника після проход ення випробувального терміну  

Показники  
 цінка  

погано  задовільно  добре  ду е добре  

Результативність праці   
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Знання та навички за профілем посади   

 
  

Ставлення до роботи, працездатність  
    

Ініціативність, творчі здібності   

 
  

Дисциплінованість, керованість   

 
  

Взаємовідносини з партнерами  
    

Взаємовідносини з колегами   

 
  

 ояльність до організації   

 
  

Пропонованими рішеннями мо уть бути:1) продов ити оцінку на термін встановленого 

випробувального терміну  2) звільнити, як такого,  о не пройшов випробувальний термін, 

залучити нового кандидата  3) почати пошук нового кандидата в зв’язку з передбаченням 

звільнення  4) вва ати таким,  о пройшов випробувальний термін  5) інше.  

Таблиця 3 -  собистий план професійного та слу бового розвитку 

П.І.Б.                               Підрозділ                             

Посада                              Керівник                              

1.  пишіть, будь-ласка, ті якості, навички та знання, які необхідні Вам, як спеціалісту на 

обраній посаді для найбільш продуктивного виконання своїх посадових обов’язків  оцініть 

ступінь розвитку цих навичок у Вас за п’ятибальною шкалою: 5- відмінно, 4 – добре, 3 – 

задовільно, 2 – незадовільно, 1 – погано.  

2.  пишіть, будь-ласка, як Ви бачите своє місце в організації в перспективі. Яких знань та 

навичок не вистачає Вам,  об продуктивно працювати на посаді?                      

_____________________________________________________________________________ _  

3.Чи плануєте Ви більш повно оволодіти зазначеними ви е знаннями та навичками?Яким 

чином та в який термін Ви збираєтесь ці плани здійснити?                             

_____________________________________________________________________________ _  

4.  пишіть, будь-ласка, Ваші плани  одо подальшого професійного розвитку із зазначенням 

терміну їх реалізації                                                  

_____________________________________________________________________________ _  

5.  цініть за п’ятибальною шкалою (1- зовсім не впливають, 2 – слабо впливають, 3 – 

здійснюють певний вплив, 4 – здійснюють помітний вплив, 5 – впливають значною мірою), 

наскільки впливають на Ваше ба ання працювати в організації наступні фактори:  

Знання   цінка  

 
 

Вміння   цінка  

 
 

Навички   цінка  

 
 

 актори   цінка  

Прести ність організації   

Стабільність організації   

Наявність мо ливостей для професійного зростання   

Наявність мо ливостей для слу бового зростання   

Цікава творча робота   

Самостійність та відповідальність посади  
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Дру ній колектив  
 

Мо ливість підви ити свій матеріальний стан  
 

Комфортні умови праці  
 

6. Закінчіть, будь-ласка, речення: 

А. Робота на даній посаді у моєму розумінні – це                                     

Б. В роботі мене більш за все цікавить                                               

В. Вва аю,  о найва ливіше в моїй роботі                                           

Г. Мені потрібна така робота,  об                                                   

Д. Вва аю,  о головними трудно ами,  о чекають мене на даній посаді є                

_____________________________________________________________________________ 

 

Таблиця 4- Дані  одо вибору посади для здійснення адаптації нового працівника 

 

Посади в організації  
 
Варіанти  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  

Директор   +  
 

  

 
 

 
  

Водій    

 
  +   

 
  

Ремонтний працівник  
  

+  
       

Касир    

 
  

 
 

 
+   

Головний бухгалтер  +   

 
  

 
 

 
  

 хоронець  
    

+  
     

Начальник автоколони    

 
  

 
+  

 
  

Інспектор відділу кадрів    

 
+   

 
 

 
  

Економіст  
         

+  

Головний механік    

 
    +  

  
Контрольні запитання:  

1. Що Ви розумієте під терміном «адаптація персоналу»?  

2. Яка максимально мо лива тривалість випробувального терміну для працівників?  

3. З якою метою впровад ено випробувальний термін для нових працівників?  

Джерело: 

https://fmab.khadi.khark v.  /     d   /  U /Управління та адміністрування/3  p  v .p     

alom_P1.pdf 
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ДОДАТОК 9 

Тема 15. Мотивація та стимулювання персоналу 

Завдання 1. «Аналіз матеріальної та нематеріальної мотивації». 

Інструкція: Зробіть диференціацію прикладів матеріальної та нематеріальної мотивації, які 

Ви знаєте та проран уйте свої варіанти (перше місце має мотивація більш ефективна, друге 

місце – менш ефективна...).  

 

Види матеріальної мотивації  Номер рангу  Види нематеріальної мотивації  Номер рангу  

Д ерело: Истории основания и развития крупнейших перевозчиков в мире. UP .  Елек- 

тронний ресурс]. Ре им доступу: http://timline.net/ upsstory.html  
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ДОДАТОК 10 

Тема 16. Розвиток персоналу в організації. 

Завдання 4. Проведення рольової гри «Підсумкова доповідь». 
Мета гри: напрацювання навичок спільної роботи та швидкого вирішення негайних питань  

виявлення лідерського та культурно-ціннісного потенціалу студентів при вирішенні даної 

проблеми  напрацювання навичок презентації та публічного виступу  аналіз ролі лідера в 

командній роботі  виявлення лідерів в академічних групах. 

Завдання: підготувати та презентувати підсумкову доповідь.  

Хід виконання гри: студенти обирають ролі, знайомляться із завданням, ін- струкцією, 

особистісними характеристиками учасників гри, гуртом вирішують її завдання та роблять 

коротку презентацію з доповіддю. По завершенню ко ен учасник робить рефлексію своїх 

емоцій, думок, трудно ів, з якими зіткнувся, аналіз якостей та норм взаємодії, які йому 

повинні допомогти (допомогли) при вирішенні завдання. Потім викладач робить свої 

заува ення та аналіз ходу гри.  

Інструкція: студенти повинні прослухати ситуацію, яка склалася у компанії.  т- римати 

ролі керівників підрозділів (маркетингу, інформаційних технологій ( T), забезпечення якості  

безпеки  постачання  збуту  аналітики  проектів) та інфор- мацію про особистісні 

характеристики ко ного учасника. У ко ного з них є влас- ні обставини, які зава ають їм 

залишитися на всю ніч на роботі для спільної діяльності та досягнення єдиної мети – 

підготовки доповіді та презентації їхньої піврічної плідної праці.  

Ситуація: Топ-менед ер компанії скликав менед ерів підрозділів (відділів) о 15:00. У ході 

зустрічі вони дізналися про раптовий приліт їхнього англійського спонсору, який має за мету 

ознайомитися з підсумками піврічної роботи відділів у вигляді єдиної доповіді з 

презентацією. Нарада відбудеться завтра о 10:00.  

Особистісні характеристики учасників:  
Менед ер з маркетингу – 36-річна мати-одиначка з 4-річною донькою. На цей час про иває 

у місті одна. Дитячий садок зачиняється о 18:00.  

Менед ер з інформаційних технологій ( T) – 42-річний одинак, любить спорт та має багато 

друзів.  

Менед ер підрозділу забезпечення якості – 40-річна мати двох дітей. Розлучена.  

Менед ер відділу безпеки – 62-річний полковник СБУ у відставці.  дру ений, має трьох 

дорослих дітей та четверо онуків.  

Менед ер відділу постачання – 38-річний неодру ений,  иве за 50 км від міста, має 

чотирьох собак   

Менед ер відділу збуту – 42-річний чоловік. Має молоду дру ину та трьох ма- леньких 

діточок. Живе у великому власному будинку за містом.  

Менед ер відділу аналітики – 54-річна  інка. Має чоловіка та двох дорослих дітей.  

Менед ер відділу проектів – 29-річна  інка. Не одру ена. Дітей не має.  

Топ-менед ер – 35-річна  інка, роль якої виконує викладач.  

Примітка: гра вва ається виконаною, як о студенти змо уть на засадах взаємодопомоги, 

взаємовідповідальності та креативності підготувати доповідь та презентацію.  
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ДОДАТОК 11 

Тема 18. Психологічні аспекти командотворення 

Завдання 1. «Аналіз цитат» 

Інструкція: Зробіть аналіз цитат видатних людей та з’ясуйте їх значення  

Ральф Уолдо 

Емерсон  

«Спільна праця запалює в людях таку лють звершення, якої вони рідко 

мо уть досягти поодинці»  

Франсуа 

де Ларошфуко  

«Той, хто уявляє,  о мо е обійтися без інших людей – ду е помиляється, а 

той, хто уявляє,  о інші не мо уть обійтися без нього - помиляється  е 

більше...»  

Лі Якокка  
«Персонал підприємства - це як футбольна команда: хлоп- ці повинні грати 

як єдина команда, а не збіговисько яскра- вих особистостей»  

Саллюстій  «При єднанні і мале зростає, при розбраті – і найбільше розпадається»  

Лі Якокка  

«Всі господарські операції мо на в результаті звести до позначення трьома 

словами:  ЮДИ, ПР ДУКТИ, ПРИ- БУТ К. На першому місці стоять 

люди. Як о у вас немає надійної команди, то з решти факторів мало  о 

вдасться зробити»  

Готфрід 

Келлер  
«Свічка нічого не втрачає, як о від її полум я запалилася інша свічка»  

 

Д ерело: Бизнес-цитатник, пол- ное собрание: 2008-2009  Електронний ресурс]. – Ре-  им 

доступу:    p://www.         -citation.ru/pdf/biz. pdf  

Завдання 2 «Шляхи та методи досягнення завдань командотворення» 

Знайдіть та проаналізуйте шляхи та методи досягнення завдань командотворення 

Завдання  
Шляхи та методи досягнення авдань 

тимбілдингу  

Підсилення командних комунікацій  
 

Покра ення рольового розподілу (підви ення 

ефективності)   

Розвиток лідерського потенціалу  
 

Підви ення самооцінки та самосвідомості  
 

Розкриття внутрішніх резервів членів коман- ди  
 

 птимізація прийняття рішень  
 

Підви ення ефективності взаємодії в команді  
 

Стимуляція корпоративного духу  
 

 ормування довіри  
 

Посилення мотивації  
 

 ормування та закріплення корпоративної 

культури   

Зростання задоволеності співробітників  
 



 50 

 

Завдання 3. «Вирішення кейсу» 
Інструкція: Зробити аналіз даної ситуації та запропонувати шляхи її вирішення  виявити, які 

наслідки вона принесе для керівника, для підлеглих, для його друзів та для всієї компанії. Які 

ви запропонуєте шляхи вирішення цієї ситуації?  

Зміст кейсу.  
 лексія Івановича  ойно призначили на посаду керівника крупної авіакомпанії Reliable 

   w y . Перші його кроки були спрямовані на створення «своєї» команди. При цьому в 

організації працюють багато років провідні фахівці, які володіють всіма особливостями 

успішної діяльності авіакомпанії. У той  е час, новому керівникові необхідно оточити себе 

фахівцями, яких він знає багато років, але вони не є працівниками даної компанії.  

 

Завдання 4. «Аналіз групової та командної роботи» 

Інструкція: На основі аналізу командної та групової взаємодії знайдіть переваги та недоліки 

у їх роботі. Зробіть висновок про те, яка з моделей роботи більш Вам до вподоби та чому, а 

тако  розкрийте значення роботи групи та команди в контексті діяльності організації.  

 

Групова взаємодія  Командна взаємодія  

Переваги  Недоліки  Переваги  Недоліки  

 

Завдання 5. Аналіз ролі лідера на різних стадіях розвитку команди за Б. Такманом.  

Інструкція: Згадайте основні характеристики протікання ко ної із стадій 

 иттєдіяльності команди та зробіть аналіз ролі лідера на цих стадіях, а тако  визначте 

необхідні знання, вміння та якості лідера на ко ній фазі розвитку його команди.  

Стадії розвитку 

команди  

Основні 

характеристики стадії  

Роль лідера на необхідні йому знання, 

вміння та якості на кожній стадії  

 ормування  
  

Бурління  
  

Створення норм  
  

 ункціонування  
  

Зміна/Перетворення  
  

 

Завдання 6. «Аналіз командних ролей за М. Белбіном» 

Інструкція: Зробіть «Аналіз командних ролей за М. Белбіном». Виявіть необхідні якості та 

внесок в діяльність команди виконавців цих ролей. Знайдіть прийнятні та неприйнятні 

недоліки їх соціально-особистісних особливостей.  

Види командних 

ролей  

Необхідні особистісні якості та 

внесок у діяльність команди  

Прийнятні 

недоліки  

Неприйнятні 

недоліки  

Робоча бджола  
   

Генератор ідей  
   

Постачальник  
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Керівник  
   

Мотиватор  
   

Аналітик  
   

Натхненник  
   

Контролер  
   

 

Завдання 7. «Діагностика командних ролей» 

Пройдіть тест «Командні ролі» Р. М. Белбіна  та виявіть Вашу командну роль.  

Інструкція: У ко ній секції розподіліть 10 балів серед тих пропозицій, які, на вашу думку, 

найкра е описують вашу поведінку. Вони мо уть бути розподілені серед декількох 

тверд ень  у винятковому випадку 10 балів мо на розділити серед всіх тверд ень даної 

секції або співвіднести з однією пропозицією. Після цього необхідно внести бали в таблицю. 

Проаналізуйте, чи співпадають ролі, які Ви отримали після завершення тесту, з Вашим 

суб’єктивним відчуттям. Чи домінують якісь ролі у Вашій команді або вони доповнюють 

одна одну.  

Що, на мою думку, я можу запропонувати команді:  

Варіанти  Бали  Твердження  

a  
 

Я думаю,  о мо у ду е швидко побачити і визначити перева- ги нових 

мо ливостей  

b  
 

Я добре контактую з різними людьми  

c  
 

 дна з моїх переваг - здатність пропонувати нові ідеї  

d  
 

Я мо у задіяти потенціал людей, коли я відчуваю,  о їм є  о запропонувати 

групі для досягнення поставлених завдань  

e  
 

Зазвичай при вирішенні поставлених завдань я покладаюся на свій власний 

потенціал  

f  
 

Я готовий змиритися з тимчасової непопулярністю, як о зрештою це 

приведе до результатів  

g  
 

Зазвичай я відчуваю,  о є реалістичним і мо е спрацювати  

h  
 

Я мо у запропонувати об рунтовані причини для вибору аль- тернативних 

напрямків, враховуючи уперед ення і забобони.  

2. Мої можливі недоліки при роботі в групі можуть проявлятися в наступному:  

Варіанти  Бали  Твердження  

a  
 

Мені ва ко працювати, як о зустрічі погано структуровані, відсутній 

контроль або неякісне проведення  

b  
 

Часом я приділяю ду е багато часу й уваги людям, які, мо - ливо, мають 

цікаві ідеї, але не мають мо ливості висловити їх  

c  
 

Я схильний говорити занадто багато, коли група обговорює нову ідею  

d  
 

Через моє об єктивне бачення поставлених завдань, мені ва ко з готовністю 

й ентузіазмом приєднатися до колег.  

e  
 

Іноді, як о існує необхідність виконати якусь задачу, мене сприймають як 

сильну авторитарну особистість  

f  
 

Мені ва ко тримати першість, вести за собою  мо ливо, це через мою 
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надчутливість до атмосфери в групі.  

g  
 

Я схильний до того,  о мене інколи занадто захоплюють нові ідеї, і в 

результаті я втрачаю нитку того,  о відбувається навколо  

h  
 

Мої колеги сприймають мене як людину, яка надмірно тур- бується через 

дрібниці і постійно очікує,  о ситуація вийде з-під контролю  

3. Коли я залучений в проект з іншими людьми:  

Варіанти  Бали  Твердження  

a  
 

Я володію здатністю впливати на людей, не чинячи при цьому тиску на них  

b  
 

Моя постійна пильність сприяє поперед енню помилок під час роботи  

c  
 

Я готовий тиснути на інших людей для того,  об бути впевне- ним,  о вони 

не втрачають час даремно і не втрачають осно- вну лінію поставлених 

завдань  

d  
 

Я вва аю себе людиною, яка мо е привнести в роботу коман- ди  ось 

оригінальне, нестандартне  

e  
 

Я зав ди готовий підтримати хорошу пропозицію за ради за- гальних 

інтересів  

f  
 

Мене зазвичай цікавлять нові ідеї та розробки  

g  
 

Я впевнений,  о моя здатність судити мо е допомогти у при- йнятті 

правильного рішення  

h  
 

На мене мо на покластися, як о необхідно організувати ро- боту  

4. Мій специфічний підхід до роботи в групі полягає в наступному:  

Варіанти  Бали  Твердження  

a  
 

Я ду е зацікавлений в тому,  об дізнатися якомога більше про своїх колег  

b  
 

Для мене не проблема оскар ити точку зору іншого або пере- бувати в 

меншості зі своєю точкою зору  

c  
 

Я веду суперечку таким чином,  о мо у відхилити неприй- нятні пропозиції  

d  
 

Я думаю,  о у мене є талант робити все відповідно до планів, без відхилень  

e  
 

Я вва аю за кра е уникати очевидного і пропоную несподі- вані рішення  

f  
 

Я додаю нотку перфекціонізму (ба ання зробити все якнай- кра е) будь-де, 

чим би я не займався  

g  
 

Я готовий скористатися своїми контактами поза групою  

h  
 

Незва аючи на те,  о мене цікавлять всі точки зору, я мо у без вагань 

прийняти рішення, коли це необхідно  

 

5. Я отримую задоволення від роботи, тому  о:  

Варіанти  Бали  Твердження  

a  
 

Мені подобається аналізувати ситуації і порівнювати мо ливі альтернативи  

b  
 

Я зацікавлений в досягненні практичного вирішення пробле- ми  

c  
 

Мені подобається відчувати,  о я розвиваю хороші ділові від- носини  

d  
 

Я мо у досить сильно вплинути на процес прийняття рішення  

e  
 

Я мо у йти назустріч людині, як о вона пропонує  ось нове  

f  
 

Я мо у переконати людей погодитися з тією послідовністю дій, яку я вва аю 

правильною  
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g  
 

Я відчуваю себе на своєму місці, як о мо у повністю зосере- дитися на 

завданні  

h  
 

Мені подобається знаходити таку сферу діяльності, яка потре- бує 

використання уяви  

6. Я раптово отримую завдання, при цьому я обмежений в часі та мені дово- диться 

працювати з незнайомими людьми:  

Варіанти  Бали  Твердження  

a  
 

Мені хочеться усамітнитися і обдумати вихід з поло ення пе- ред тим, як 

розробити план дій  

b  
 

Я готовий працювати з людиною, яка запропонує найбільш позитивний 

підхід  

c  
 

Я намагатимусь скоротити обсяг завдання шляхом розподілу його складових 

мі  тими, хто кра е впорається  

d  
 

Моє природне відчуття часу допомо е забезпечити виконан- ня справи 

вчасно  

e  
 

Я думаю,  о збере у самовладання і здатність думати  

f  
 

Я збере у цілеспрямованість, незва аючи на тиск  

g  
 

Я готовий показати приклад в роботі, як о відчую,  о люди не встигають  

h  
 

Я відкрию дискусію з метою стимулювання нових міркувань і заради спроби 

зрушити з мертвої точки  

7. Щодо проблем, з якими я стикаюся, працюючи в групі:  

Варіанти  Бали  Твердження  

a  
 

Я схильний виявляти нетерплячість до тих, хто перешкод ає руху вперед  

b  
 

Мене мо уть критикувати через аналітичний спосіб мислен- ня і нестачу 

інтуїції  

c  
 

Моє ба ання забезпечити якість роботи мо е перешкод ати руху вперед  

d  
 

Мені швидко набридає займатися справою, і я сподіваюся на тих, хто мо е 

о ивити мене і розвіяти сум  

e   Мені ва ко зрушити, поки я не усвідомив цілей  

f   Мені ва ко розтлумачити і пояснити складні моменти  

g   Мені ва ко просити інших робити те,  о не мо у зробити сам  

h   
Я сумніваюся в необхідності наполягати на своїй точці зору, коли зустрічаю 

справ ню опозицію  

 

Внесіть в таблицю поставлені бали:  

Секція  
Варіант  

a  b  c  d  e  f  g  h  

1  
        

2  
        

3  
        

4  
        

5  
        

6  
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7  
        

Перенесіть бали з верхньої таблиці в ни ню, відповідно до секцій. Потім складіть цифри в 

ко ному стовпчику,  об отримати загальний бал розподілу ролі в групі.  

Секція  
 

ГК  
 

МР  
 

ІР  
 

ГІ  
 

РА  
 

ДК  
 

К   
 

АН  

1  d  
 

f  
 

a  
 

c  
 

g  
 

b  
 

e  
 

h  
 

2  b  
 

e  
 

c  
 

g  
 

a  
 

f  
 

h  
 

d  
 

3  a  
 

c  
 

f  
 

d  
 

h  
 

e  
 

b  
 

g  
 

4  h  
 

b  
 

g  
 

e  
 

d  
 

a  
 

f  
 

c  
 

5  f  
 

d  
 

e  
 

h  
 

b  
 

c  
 

g  
 

a  
 

6  c  
 

g  
 

h  
 

a  
 

f  
 

b  
 

d  
 

e  
 

7  g  
 

a  
 

d  
 

f  
 

e  
 

h  
 

c  
 

b  
 

Разом  
                

Значення букв: Реалізатор - РА  Голова, координатор – ГК  Мотиватор – МР  Ге- нератор 

ідей – ГІ  Дослідник ресурсів – ДР  Аналітик – АН  Душа команди – ДК  Контролер -К   

 

 

 

Завда          а                           а   а       а  а      а   а    в 
 а      а   »   

                                                                               -     
                                    -                               22.  

На  а      д   в    а      а          авда    в   а            а   а    
 а                        а в    а         в    а    в        

А                             -
             

А                        х          
 

А                                      
 

А                                  
 

А                     -                
 

 
 


