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А Мета і задачі дисципліни 
 Мета дисципліни: придбання студентами теоретичних знань щодо управління 

людськими ресурсами та психологічного супроводу діяльності керівника 
організації, психологічних засад маркетингу, технології та методів 
організаційного консультування щодо здійснення системних. змін завдяки 
ознайомленню з  широким колом напрямків у теоріях та практиці 
організаційної психології.  
Задачі дисципліни:  
 сформувати  уявлення про сутність організації як складного цілісного 

утвору, принципи та цілі організаційного консультування задля вирішення 
завдань оцінки, мотивації, адаптації, розвитку персоналу та впровадження 
організаційних змін; 

 навчити застосовувати теоретичні знання з метою аналізу і прогнозування 
соціальної ситуації організації-клієнта;  

 оволодіти сучасними технологіями та методами організаційного 
консультування щодо здійснення системних змін. 

 B Тематика дисципліни 
 ЗМ 1. Організаційна психологія як наука та практика. 

ЗМ 2. Уявлення про організацію та її “нормальне” функціонування  у сучасних 
теоретичних та практичних підходах. 
ЗМ 3. Організаційне консультування та управління процесом організаційних 
змін.  
ЗМ 4. Особистість організаційного консультанта як фактор процесу 
організаційного розвитку та змін. 

C Стиль та методика навчання 
Організаційно-
методичні 
форми 
вивчення 

Лекційні заняття, практичні заняття. 

Форми 
контролю 

Поточний контроль, модульні контрольні роботи, РГР, залік 

D Компетентності 
 ІК Здатність розв’язувати складні задачі і проблеми у сфері публічного 

управління та адміністрування або у процесі навчання, що передбачає 
проведення досліджень та/або здійснення інновацій та характеризується 
невизначеністю умов і вимог. 
ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 
ЗК2. Здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети, бути лідером.  
ЗК9. Здатність налагоджувати соціальну взаємодію, співробітництво, 
попереджати та розв’язувати конфлікти. 
ЗК10. Здатність здійснювати професійну діяльність і приймати обґрунтовані 
рішення, керуючись засадами соціальної відповідальності, правових та етичних 
норм. 
ЗК12. Здатність до раціональної критики та самокритики, конструктивної 
реакції на зауваження. 
СК1. Здатність організовувати діяльність органів публічного управління та 



організацій різних форм власності. 
СК4. Здатність представляти органи публічного управління та налагоджувати 
ефективні комунікації. 

E Основні результати навчання 
 ЗК 1 

РН1. Знати теоретичні та прикладні засади публічної політики, фінансів, основ 
та технологій прийняття управлінських рішень, управління ресурсами. 
РН2. Знати сучасні підходи до публічного управління та адміністрування. 
РН7. Уміти використовувати сучасні методи наукового пізнання і здійснювати 
наукові дослідження в сфері публічного управління та адміністрування. 
РН9. Уміти визначати напрями розвитку систем на загальнодержавному, 
регіональному, місцевому та організаційному рівнях. 
РН10. Уміти критично осмислювати проблеми та розв’язувати складні 
завдання у сфері публічного управління та адміністрування. 
РН11. У складі робочої групи на основі принципів системного аналізу та 
комплексного підходу уміти готувати програмні документи щодо розвитку 
публічного урядування та адміністрування. 
РН18. Уміти розробляти та реалізовувати заходи щодо адаптації та 
впровадження кращих вітчизняних та зарубіжних практик діяльності органів 
публічного управління та організацій. 
 
ЗК 2. 
РН1. Знати теоретичні та прикладні засади публічної політики, фінансів, основ 
та технологій прийняття управлінських рішень, управління ресурсами. 
РН2. Знати сучасні підходи до публічного управління та адміністрування. 
РН5. Уміти визначати пріоритетні напрями впровадження електронного 
урядування та розвитку електронної демократії. 
РН8. Уміти застосовувати сучасні моделі управління та адміністрування, а 
також міжнародний досвід при проектуванні та реорганізації управлінських та 
загально-організаційних структур. 
РН14. Уміти здійснювати ефективну комунікацію в сфері публічного 
управління та адміністрування на засадах соціальної відповідальності, 
правових та етичних норм. 
РН18. Уміти розробляти та реалізовувати заходи щодо адаптації та 
впровадження кращих вітчизняних та зарубіжних практик діяльності органів 
публічного управління та організацій. 
 
ЗК 9. 
РН14. Уміти здійснювати ефективну комунікацію в сфері публічного 
управління та адміністрування на засадах соціальної відповідальності, 
правових та етичних норм. 
РН15. Уміти використовувати інструменти електронної демократії в сфері 
публічного управління та адміністрування. 
РН17. Уміти представляти органи публічного управління й організації, та 
презентувати для широкого загалу результати їх діяльності. 
 
ЗК 10. 
РН3. Знати та уміти використовувати нормативно-правові акти, що регулюють 
сферу публічного управління та адміністрування. 
РН14. Уміти здійснювати ефективну комунікацію в сфері публічного 
управління та адміністрування на засадах соціальної відповідальності, 
правових та етичних норм. 
РН18. Уміти розробляти та реалізовувати заходи щодо адаптації та 
впровадження кращих вітчизняних та зарубіжних практик діяльності органів 
публічного управління та організацій. 
 
ЗК 12. 



РН1. Знати теоретичні та прикладні засади публічної політики, фінансів, основ 
та технологій прийняття управлінських рішень, управління ресурсами. 
РН10. Уміти критично осмислювати проблеми та розв’язувати складні 
завдання у сфері публічного управління та адміністрування. 
РН2. Знати сучасні підходи до публічного управління та адміністрування. 
РН6. Використовувати методологію та інструментарій управління: 
інноваціями, ризиками, проектами, змінами, якістю. 
РН8. Уміти застосовувати сучасні моделі управління та адміністрування, а 
також міжнародний досвід при проектуванні та реорганізації управлінських та 
загально-організаційних структур. 
 
СК 4. 
РН14. Уміти здійснювати ефективну комунікацію в сфері публічного 
управління та адміністрування на засадах соціальної відповідальності, 
правових та етичних норм. 
РН15. Уміти використовувати інструменти електронної демократії в сфері 
публічного управління та адміністрування. 
РН17. Уміти представляти органи публічного управління й організації, та 
презентувати для широкого загалу результати їх діяльності. 
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