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Силабус курсу «Психологія управління» 

2020-2021 навчального року 

 

 

Назва курсу Психологія управління 

Адреса викладання 

курсу 

Кафедра психології філософського факультету, вул. Коперника, 3 

Факультет та кафедра, 

за якою закріплена 

дисципліна 

Філософський факультет, кафедра психології 

Галузь знань, шифр та 

назва спеціальності 

Галузь знань: 05 – соціальні і поведінкові науки 

Спеціальність: 053 – Психологія 

ПП01.18 

Викладачі курсу кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології філософського 

факультету Мандзик Тетяна Михайлівна 

Контактна інформація 

викладачів 

Tetyana.Mandzyk@lnu.edu.ua 

http://filos.lnu.edu.ua/employee/mandzyk-tetyana-myhajlivna 

Консультації по курсу 

відбуваються 

П’ятниця знаменник, 16:30-17:30 год. (вул. Коперника, 3, кафедра 

психології, ауд. 212 або онлайн)  

Сторінка курсу - 

Інформація про курс Навчальна дисципліна «Психологія управлінняя» є нормативною 

дисципліною з спеціальності «Психологія» для освітньої програми 

бакалавра, яка викладається у VI семестрі в обсязі 3 кредитів (за 

Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS). 

Коротка анотація 

курсу 

Курс спрямований на викладення базових основ психології управління 

як галузі психологічної науки з метою формування теоретичних та 

практичних навичок у слухачів курсу. До курсу включені декілька 

змістовних блоків, які допоможуть студентам зрозуміти основні 

управлінські процеси в організації, окреслити та дифренціювати 

джерела влади, методи впливу та організації управлінського процесу. В 

курсі буде приділена увага особистості у управлінському процесі, 

розкриті питання лідерства і впливу, організаційної та корпоративної 

культури. 

Мета та цілі курсу Метою вивчення вибіркової дисципліни «Психологія управління» 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 також 

розкриттям цієї сфери досліджень у зарубіжних 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; 

mailto:Tetyana.Mandzyk@lnu.edu.ua
http://filos.lnu.edu.ua/employee/mandzyk-tetyana-myhajlivna
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- сформувати уміння з надання науково обґрунтованих рекомендацій щодо 

можливості підвищення соціального аспекту ефективності працівників 

організації. 

Література для 

вивчення дисципліни 

1. Адізес І. Командне лідерство. Як керувати сильними менеджерами. 

– В-тво « Наш Формат», 2019. – 304 с. 

2. Адізес І. Управління життєвим циклом корпорації. – В-тво « Клуб 

Сімейного Дозвілля», 2018 - 496 с. 

3. Грабовська С.Л. Психологічні аспекти комунікаційного 

менеджменту організації: навч. посібник / С. А. Грабовська. - Львів : ЛНУ 

імені Івана Франка, 2014. 456 с.  

4. Ґоулман Д.,  Маккі Е., Бояціс Р. Емоційний інтелект лідера. – В-тво 

«Наш Формат», 2019. – 288 с. 

5. Доер Дж. Міряй важливе.OKR:проста ідея зростання вдесятеро. - 

Yakaboo Publishing, 2018. - 296с. 

6. Друкер П. Энциклопедия менеджмента. – М., 2005. 

7. Занковский А.Н. Организационная психология. М., 2000. 

8. Кирхлер Э., Родлер К. Мотивация в организациях. Психология труда 

и организационная психология. Т. Харьков, 2003. 144 с. 

9. Колот А. М. Мотивація, стимулювання й оцінка персоналу. – К., 

2002. 

10. Котлер Ф. Маркетинг менеджмент. СПб., 2004. 

11. Лалу Ф. Компанії майбутнього / Пер. Роман Клочко. - Клуб 

Сімейного Дозвілля, 2017. – 544 с. 

12. Максвелл Дж. 5 рівнів лідерства. – «Наш Формат», 2018 - 304 с. 

13. Мерманн Э. Мотивация персонала. – Х., 2007. 

14. Рульєв В.А. Гуткевич С.О. Мостенська Т.Л. Управління персоналом: 

Навч. посіб. - К.: КОНДОР, 2012. - 324 с. 

15. Сазерленд Д. Scrum. Навчись робити вдвічі більше за менший час. 

-  Клуб Сімейного Дозвілля, 2016. - 280 с. 

16. Сливоцький А., Моррісон Девід Дж., Андельман Б. Зона прибутку: 

стратегічна бізнес-модель як запорука завтрашніх прибутків. - 

Видавництво: Видавництво Українського католицького університету, 2016. - 

432 с. 

17. Смарт Р. Agile-маркетинг /Пер. Л. Герасимчук. – Клуб Сімейного 

дозвілля, 2019. – 208 с. 

18. Стіллман Д., Стіллман Й. Покоління Z на роботі. – Видавництво 

«Фабула», 2019. -304 с. 

19. Трейсі Б. Як керують найкращі. -  Клуб Сімейного Дозвілля, 2017 - 

208с. 

20. Шульц Д., Шульц С. Психология и работа. СПб.: Питер, 2003.  

21. Bruce Tuckman’s Team Development Model. – UK: Leadership 

Foundation for Higher Education, 2015. – URL: http://www.lfhe. 

ac.uk/en/site_assets/programmes/ programmes/aurora/resources/ 

core_leadership_skills/bruce_ tuckman_s_stages_of_team_ development_.pdf/ 

22. Dyer W. G., Dyer J. H. Team building: proven strategies for improving 

team performance  / William G. Dyer, W. Gibb Dyer, Jeffrey H. Dyer  ; foreword 

by Edgar H.  Schein.  – Jossey-Bass, 2007.  – 4th ed. – 272 p. 

https://book-ye.com.ua/authors/itskhak-adizes/
https://book-ye.com.ua/catalog/vydavnytstva/filter/vidavnitstvo-is-7fe2c186-15f9-11e7-80c5-000c29ae1566/apply/
https://book-ye.com.ua/authors/itskhak-adizes/
https://book-ye.com.ua/catalog/vydavnytstva/filter/vidavnitstvo-is-0a01e1f4-1544-11e7-80c5-000c29ae1566/apply/
https://book-ye.com.ua/catalog/vydavnytstva/filter/vidavnitstvo-is-0a01e1f4-1544-11e7-80c5-000c29ae1566/apply/
https://book-ye.com.ua/authors/deniel-goulman/
https://book-ye.com.ua/authors/enni-makki/
https://book-ye.com.ua/authors/richard-boyatsis/
https://book-ye.com.ua/authors/dzhon-doer/
https://book-ye.com.ua/catalog/vydavnytstva/filter/vidavnitstvo-is-773a2db8-6552-11e7-80c7-000c29ae1566/apply/
https://book-ye.com.ua/authors/frederik-lalu/
https://book-ye.com.ua/interpreter/roman-klochko/
https://book-ye.com.ua/catalog/vydavnytstva/filter/vidavnitstvo-is-0a01e1f4-1544-11e7-80c5-000c29ae1566/apply/
https://book-ye.com.ua/catalog/vydavnytstva/filter/vidavnitstvo-is-0a01e1f4-1544-11e7-80c5-000c29ae1566/apply/
https://book-ye.com.ua/authors/dzhon-maksvell/
https://book-ye.com.ua/authors/dzheff-sazerlend/
https://book-ye.com.ua/catalog/vydavnytstva/filter/vidavnitstvo-is-0a01e1f4-1544-11e7-80c5-000c29ae1566/apply/
https://book-ye.com.ua/authors/
https://book-ye.com.ua/authors/
https://book-ye.com.ua/authors/
https://book-ye.com.ua/catalog/vydavnytstva/filter/vidavnitstvo-is-221d48d1-1aa5-11e7-80c5-000c29ae1566/apply/
https://book-ye.com.ua/authors/roland-smart/
https://book-ye.com.ua/interpreter/les-gerasimchuk/
https://book-ye.com.ua/authors/devid-stillman/
https://book-ye.com.ua/authors/yona-stillman/
https://book-ye.com.ua/authors/brayan-trejsi/
https://book-ye.com.ua/catalog/vydavnytstva/filter/vidavnitstvo-is-0a01e1f4-1544-11e7-80c5-000c29ae1566/apply/
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23. Edward W. Miles John D. Hatfield, Richard C. Huseman Equity 

sensitivity and outcome importance Volume15, Issue7 December 1994 Pages 585-

596. 

24. https://bakertilly.ua/news/id47468 

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

26. Thomas, N. Adair on team building and motivation.  – London : 

Thorogood Publishing Ltd, 2004. – P. 71–73. 

27. Tuckman B., Jensen M. (1977), «Stages of small group development 

revisited», Group and Organization Studies, vol.  2, no.  4, РР. 419–27. 

Тривалість курсу 90 год. 

Обсяг курсу 64 годин аудиторних занять. З них 32 годин лекцій, 32 годин практичних 

занять та 26 годин самостійної роботи 

Очікувані результати 

навчання 

Після завершення цього курсу студент буде :  

Знати: 

- сутність, завдання, предмет та об’єкт предмету психологія управління 

як галузі практичної діяльності та науки;  

- основні аспекти управлінської діяльності та функції управління; 

- знати основи розуміння процесів реалізації влади, впливу та джерел 

влади; 

- знати основні класифікації теорій лідерства, визначати їхні ключові 

аспекти, вміти застосовувати та визначати переваги та недоліки кожного 

підходу;  

- розуміти сутність психологічних аспектів лідерства та його розвитку 

в межах організації та його вплив на формування організаційної 

культури. 

Вміти: 

- вміти надавати рекомендації психологічного характеру з метою 

підвищення ефективності управління. 

- вміти аналізувати управлінські ситуації. 

- вміти організовувати та аналізувати процеси формування згуртованості 

та психологічного клімату в команді;  

- вміти надавати науково обґрунтовані рекомендацій щодо можливості 

проектування професійної кар’єри в організації. 

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.  

ЗК6. Здатність приймати обґрунтовані рішення.  

ЗК8. Навички ефективної міжособової 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. 

https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Miles%2C+Edward+W
https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Hatfield%2C+John+D
https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Huseman%2C+Richard+C
https://onlinelibrary.wiley.com/toc/10991379/1994/15/7
https://bakertilly.ua/news/id47468
https://www.12manage.com/
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Програмні результати навчання 
ПР1. Аналізувати та пояснювати психічні явища, ідентифікувати 

психологічні проблеми та пропонувати шляхи їх розв’язання. 

ПР3. Здійснювати пошук інформації з різних джерел, у тому числі з 

використанням інформаційно-комунікаційних технологій, для 

вирішення професійних завдань.  

ПР4. Обґрунтовувати власну позицію, робити самостійні висновки за 

результатами власних досліджень і аналізу літературних джерел.  

ПР18. Вживати ефективних заходів щодо збереження здоров’я (власного 

й оточення).  

Ключові слова Лідерство, організація, керівництво, управління, менеджмент, 

мотивація, задоволеність працею, організаційна культура, цінності 

організації, ділове спілкування, трансформаційне лідерство, 

компетенції, психологічний клімат, влада, вплив, послідовники. 

Формат курсу Очний/дистанційно 

 Проведення лекцій, практичних робіт та консультації для кращого 

розуміння тем 

Теми Доцільно подавати у формі СХЕМИ КУРСУ** 

Підсумковий 

контроль, форма 

Екзамен в кінці семестру 

Письмовий контроль (тестування, відкриті питання) 

Питання до підсумкового контролю 

1. Предмет психології управління та історія його становлення.  

2. Науково-методологічні підходи у галузі управління.  

3. Школа наукової організації праці (Ф.-В. Тейлор, Ф. Гілбрет, Л. 

Гілбрет, Г. Гантт).  

4. Адміністративна школа (А. Файоль, британський консультант Л. 

Урвік, американські дослідники Г. Емерсон та Л. Г’юлік).  

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

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

Грегора, Ф.Герцберга, К.Адельфера).  

7. Сучасні  тенденції наукових досліджень в галузі психології 

управління.  

8. Структура, функції та основні категорії психології управління.  

9. Методи організаційної психології (спостереження, аналіз документів, 

опит, експеримент), їх специфіка.   

10. Загальні характеристики організації: внутрішні змінні та елементи 

зовнішнього середовища.  

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. Основні функції управлінської діяльності.  

17. Управлінська взаємодія: стосунки  в системі «керівник — 

підлеглий».  

18. Соціально-психологічний клімат та згуртованість трудового 

колективу.  

19. Теорія «рис» в управлінні.  
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20. Керівник як об’єкт психологічного дослідження.  

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. Ймовірнісна модель Ф.Фідлера. 

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

29. Нормативна модель прийняття рішень Врума і Йеттона.  

30. Актуальні підходи в дослідженні процесу управління: теорія 

атрибутивного лідерства, харизматичне і трансформаційне лідерство. 

31. Адаптація індивіда в організації.  

32. Психологічні і соціальні аспекти робочого середовища.   

33. Робота як джерело 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. «Flow-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 Ф. Герцберга.  

43. Теорія трьох потреб Д. МакКлелланда. 

44. X-Y теорія Д. Макгрегора. 

45. Теорія очікувань В. Врума.  

46. Теорія очікування (Л.Портер, Е.Лоулер). 

47. Теорія цілей (Дж. Латем,  Е.Локк).  

48. Теорія справедливості С. Адамса.  

49. Основні системи методів поліпшення мотивації працівників і 

підвищення результативності їх праці.  

50. Ефективність праці і трудова мотивація. 

51. Характеристики організаційної культури. 

52. Типи організаційної культури.  

53. Формування організаційної культури.   

54. Психологічні тенденції організаційного середовища: індивідуалізм 

– колективізм, дистанція влади, прагнення уникати неприємностей, 

маскулізм-фемінізм.  

55. Лояльність та ідентифікація в організації.  

56. Комунікації у формуванні організаційної культури.   

Пререквізити Для вивчення курсу студенти потребують базових знань з курсів 

«Загальна психологія», «Психодіагностика», «Диференційна 

психологія», «Основи психологічної практики», «Психологія бізнесу», 

«Профорієнтація про профдобір». 

Навчальні методи та 

техніки, які будуть 

Презентація, лекції, колаборативне навчання (групові проекти, спільні 

розробки, інтерактивні методи навчання), проектно-орієнтоване 
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використовуватися під 

час викладання курсу 

навчання, дискусія, бесіда, робота з психологічними методиками та 

техніками. 

Необхідне обладнання Проектор, комп’ютер, бланки для питальників, канцелярське 

обладнання. 

Критерії оцінювання 

(окремо для кожного 

виду навчальної 

діяльності) 

Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою. Бали нараховуються 

за наступним співвідношенням:  

• семінарські заняття: 50% семестрової оцінки; максимальна кількість 

балів 50. 

Модулі – 8 балів 

Семінарські заняття – 42 бали (0-3 бали за відповідь) 

 • екзамен: 50% семестрової оцінки. Максимальна кількість балів 50. 

Підсумкова максимальна кількість балів 100. 

 

Письмові роботи: Очікується, що студенти виконають декілька видів 

письмових робіт (індивідуальна письмова робота, груповий проект). 

Академічна доброчесність: Очікується, що роботи студентів будуть їх 

оригінальними дослідженнями чи міркуваннями. Відсутність посилань 

на використані джерела, фабрикування джерел, списування, втручання в 

роботу інших студентів становлять, але не обмежують, приклади 

можливої академічної недоброчесності. Виявлення ознак академічної 

недоброчесності в письмовій роботі студента є підставою для її 

незарахуванння викладачем, незалежно від масштабів плагіату чи 

обману. Відвідання занять є важливою складовою навчання. 

Очікується, що всі студенти відвідають усі лекції і практичні зайняття 

курсу. Студенти мають інформувати викладача про неможливість 

відвідати заняття. У будь-якому випадку студенти зобов’язані 

дотримуватися усіх строків визначених для виконання усіх видів 

письмових робіт, передбачених курсом. Література. Уся література, яку 

студенти не зможуть знайти самостійно, буде надана викладачем 

виключно в освітніх цілях без права її передачі третім особам. Студенти 

заохочуються до використання також й іншої літератури та джерел, яких 

немає серед рекомендованих. 

 

Політика виставлення балів. Враховуються бали набрані на 

поточному тестуванні, самостійній роботі та бали підсумкового 

тестування. При цьому обов’язково враховуються присутність на 

заняттях та активність студента під час практичного заняття; 

недопустимість пропусків та запізнень на заняття; користування 

мобільним телефоном, планшетом чи іншими мобільними пристроями 

під час заняття в цілях не пов’язаних з навчанням; списування та плагіат; 

несвоєчасне виконання поставленого завдання і т. ін. 

 

Жодні форми порушення академічної доброчесності не толеруються. 

Опитування Анкету-оцінку з метою оцінювання якості курсу буде надано по 

завершенню курсу. 
 

 
*ПРИМІТКА 



 8 

Зовнішня форма вираження силабусу може бути відмінною та поданою до візуального сприйняття 
не лише у формі таблиці. Бажаним є дотримання самої структури. Можливе наповнення силабусу 
додатковими розділами із розширенням інформації про курс. Запропонована форма є лише зразком. 
 
** Схема курсу 
 
Тиж. / дата / 

год.- 

Тема, план, короткі тези Форма діяльності 

(заняття)* *лекція, 

самостійна, дискусія, 

групова робота)  

Завдання, 

год 

Термін 

виконання 

1 тиждень,  

4 години 

10.02.21 

12.02.21 

 

Тема 1. Теоретичні основи психології 

управління. Психологія управління як 

галузь психологічної науки. Виникнення та 

розвиток психології управління. Об’єкт і 

предмет дослідження психології 

управління. Завдання психології 

управління. Методи дослідження 

психології управління. Перспективи 

розвитку психології управління. 

Лекція, семінарське 

заняття 

Підготовка 

до семінару 

за темою 

лекції, 

1,625 год 

1 тиждень 

2 тиждень, 

4 години 

17.02.21 

19.02.21 

 

Тема 2. Психологія управлінської 

діяльності. Методологічні підходи в теорії 

управління: системний, процесуальний та 

ситуаційний. Сутність управлінської 

діяльності. Функції управління. Основні 

управлінські культури. Психологічні закони 

управління. 

Лекція, семінарське 

заняття 

Підготовка 

до семінару 

за темою 

лекції, 

1,625 год 

2 тиждень 

3 тиждень,  

4 годин 

24.02.21 

26.02.21 

 

Тема 3. Проблема влади в психології в 

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 джерел та типів влади. 

Лекція, семінарське 

заняття 

Підготовка 

до семінару 

за темою 

лекції, 

1,625 год 

3 тиждень 

4 тиждень,  

4 години 

3.03.21 

5.03.21 

 

Тема 4. Психологія керівництва та 

лідерства. Керівництво й лідерство як 

психологічний феномен. Керівник як 

суб’єкт управління. Лідерство та 

організаційна влада. Порівняння ролей 

керівника і лідера в організації. Функції 

лідера в організації та еволюція теорій 

лідерства. 

Лекція, семінарське 

заняття 

Підготовка 

до семінару 

за темою 

лекції, 

1,625 год 

4 тиждень 

5 тиждень, 

4 години 

10.03.21 

12.03.21 

 

Тема 5. Наукові підходи в дослідженні 

лідерства. Теорії лідерства. Психологічні 

особливості стилів керівництва. Якості та 

риси керівника. Теорії поведінки: класична 

типологія стилів управління, двофакторні 

терії поведінки, модель решітки стилів 

управління. 

Лекція, семінарське 

заняття 

Підготовка 

до семінару 

за темою 

лекції, 

1,625 год 

5 тиждень 

6 тиждень, 

4 годин 

17.03.21 

19.03.21 

 

Тема 6. Наукові підходи в дослідженні 

лідерства. Ймовірнісні теорії управління: 

ситуативні теорії ступеня професійної 

зрілості П. Херсі і К. Бланчерда, теорія 

безперервності Р. Танненбаума і В. Шмідта, 

імовірнісна модель Ф. Фідлера, теорія 

способів та цілей управління «шлях-мета» 

Лекція, семінарське 

заняття 

Підготовка 

до семінару 

за темою 

лекції, 

1,625 год 

6 тиждень 
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Р.Хаус, нормативна модель прийняття 

рішень В. Врума і П. Йеттона. Актуальні 

підходи в дослідженні процесу управління. 

Лідерство, засноване на дії (Джон Адер). 

Трансформаційне лідерство (Бернард Басс). 

7 тиждень, 

4 години 

24.03.21 

26.03.21 

 

 

Тема 7. Організація. Природа організацій. 

Основні характеристики організації. 

Організація як відкрита система. Цикл 

трансформаційних змін. Організаційні цілі. 

Життєвий цикл організації. Формалізація 

організаційної поведінки. Організаційна 

структура. 

Лекція, семінарське 

заняття 

Підготовка 

до семінару 

за темою 

лекції, 

1,625 год 

7 тиждень 

8 тиждень, 

4 години 

31.03.21 

1.04.21 

 

Тема 8. Теорії організації. Класичні теорії 

організацій (теорія наукового 

менеджменту, теорія бюрократії, теорія 

адміністративного управління). 

Гуманістичні теорії організації (теорія X/Y 

МакГрегора, теорія гуманістичної 

організації Ренсіса Лайкерта, поведінкова 

теорія організації Дж. Марча, Г. Саймона та 

Р. Сайерта).  

 

Лекція, семінарське 

заняття 

Підготовка 

до семінару 

за темою 

лекції, 

1,625 год 

8 тиждень 

9 тиждень,  

4 години 

7.04.21 

9.04.21 

 

Тема 9. Теорії організації. Ймовірнісні 

теорії організації (ситуаційна теорія 

організацій Дж. Вудворд, теорія організацій 

Т. Бернса і Дж. Сталкера, теорія 

диференціації-інтеграції П. Лоуренса і Дж. 

Лорша, теорія дизайну організації Генрі 

Мінцберга). Сучасні концепції організації 

(організація, що навчається, віртуальна 

теорія організації, фемінна теорія 

організації). 

Лекція, семінарське 

заняття 

Підготовка 

до семінару 

за темою 

лекції, 

1,625 год 

9 тиждень 

10 тиждень,  

4 годин 

14.04.21 

16.04.21 

 

Тема 10. Організаційна культура і 

розвиток організації. Поняття 

організаційної культури. Структура 

організаційної культури (за Е. Шейном). 

Зміст організаційної культури (Ф. Харріс та 

Р. Моран). Структурні елементи 

організаційної культури (узагальнена 

модель). Підходи до визначення 

організаційної культури. Функції 

організаційної культури. 

Лекція, семінарське 

заняття 

Підготовка 

до семінару 

за темою 

лекції, 

1,625 год 

10 тиждень 

11 тиждень,  

4 години 

21.04.21 

23.04.21 

 

Тема 11. Організаційна культура і 

розвиток організації. Взаємодія між 

культурами (модель Г. Хофштеде, модель 

У. Оучи). Боги культури (Чарлз Генді). 

Типологія організаційної культури С. 

Йошімури. 

Лекція, семінарське 

заняття 

Підготовка 

до семінару 

за темою 

лекції, 

1,625 год 

11 тиждень 

12 тиждень,  

4 години 

28.04.21 

30.04.21 

 

 

Тема 12. Формування організаційної 

культури. Вплив культури на 

організаційну ефективність (модель В. 

Сате, модель Т. Пітерса - Р. Уотермана, 

модель Т. Парсонса). Основні історичні 

типи організаційних культур. 

Лекція, семінарське 

заняття 

Підготовка 

до семінару 

за темою 

лекції, 

1,625 год 

12 тиждень 

12 тиждень,  

4 години 

5.05.21 

7.05.21 

 

Тема 13. Формування організаційної 

культури. Зміна організаційної культури. 

Типи організаційного розвитку. 

Планування організаційного розвитку. 

Лекція, семінарське 

заняття 

Підготовка 

до семінару 

за темою 

лекції, 

1,625 год 

13 тиждень 
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Методи розвитку організації. Розробка 

програми розвитку організації. 

14 тиждень,  

4 години 

12.05.21 

14.05.21 

 

Тема 14. Цінності працівників 

організації. Цінності та поведінка. Джерела 

ціннісних уявлень. Види цінностей. 

Динаміка ціннісних орієнтацій. 

Формування ціннісних орієнтацій. Цінності 

керівництва. Аттитюди та їхній зв'язок з 

поведінкою. Задоволеність працею. 

Лекція, семінарське 

заняття 

Підготовка 

до семінару 

за темою 

лекції, 

1,625 год 

14 тиждень 

15 тиждень,  

4 години 

19.05.21 

21.05.21 

 

Тема 15. Мотивація. Три хвилі мотивації. 
Мотиви і потреби людей в організації. 

Змістовні теорії мотивації. Процесуальні 

теорії мотивації. 

Лекція, семінарське 

заняття 

Підготовка 

до семінару 

за темою 

лекції, 

1,625 год 

15 тиждень 

16 тиждень,  

4 години 

26.05.21 

28.05.21 

 

Тема 16. Лояльність і благонадійність. 
Загальне уявлення про лояльність та 

благонадійність. Види та рівні лояльності. 

Розвиток і підвищення лояльності. 

Задоволеність від праці. 

Лекція, семінарське 

заняття 

Підготовка 

до семінару 

за темою 

лекції, 

1,625 год 

16 тиждень 

 


