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Сторінка курсу в CMS UCU - 

Консультації Очні консультації: 28 год. (2 год. на тиждень)  

Консультації проводяться відповідно до Графіку індивідуальних занять зі студентами, розміщеному на 

інформаційному стенді кафедри та moodle.kntu.kr.ua. Також можливі консультації шляхом листування 

через електронну пошту 

  

1.Коротка анотація до курсу. 

Вивчення  дисципліни «Психологія управління» є необхідною складової професійною підготовки менеджерів. Всебічне 

урахування  психологічного змісту управлінської  діяльності ; знання  психологічних особливостей людей, їх взаємодії, 

закономірностей функціонування соціальних організацій, сучасних засобів стимулювання працівників, а також уміння грамотно 



  

здійснювати  добір діагностичного інструментарію для вивчення соціально психологічних явищ в організації сприятиме  підвищення 

рівня  професійної компетентності менеджерів. 

 

2.  Мета та завдання курсу. 

Мета вивчення дисципліни – формування у майбутніх менеджерів системи спеціальних знань щодо психосоціологічних 

підходів у сучасній управлінській парадигмі; оволодіння сучасними психологічними методами ефективного використання людських 

ресурсів; розуміння психологічних основ системного управління організаціями; набуття умінь психологічного аналізу внутрішнього й 

зовнішнього середовища організації і практичних навичок психологічного забезпечення професійної діяльності, прийняття адекватних 

управлінських рішень. 

Предмет дисципліни- психологічні закономірності управлінської діяльності, вивчення психологічних стосунків та поведінки 

людей в організації, традиційні соціально-психологічні явища (соціально-психологічний клімат, спілкування та ін.); психологія праці.  

 

           Завдання  вивчення дисципліни: 

1. Аналіз та вивчення методологічних і теоретичних засад психології управління, розроблення методів і методик теоретико-

прикладних досліджень, застосування (з попередньою адаптацією) для потреб психології управління методів і методик інших наук. 

2. Виявлення та дослідження її структурних елементів: особистості керівника, його управлінської діяльності; особистості підлеглого та 

психологічних особливостей управління персоналом; психологічних засад управління організаціями; психологічних особливостей 

взаємодії в системах “керівник — підлеглий”, “керівник — організація”, “керівник — інші керівники”, “організація — організація” в 

процесі управління. 

3. Вивчення акмеологічних, соціокультурних, етнопсихологічних та соціально-психологічних особливостей управлінської діяльності; 

розроблення принципів і технологій планування, стратегії, координації, комунікації, мотивації діяльності, методів стимулювання, 

психологічних особливостей прийняття рішень, способів формування робочих груп тощо. 

4. Аналіз умов, чинників, рушійних сил, детермінантів оптимального розвитку керівника й організації та результативності 

управлінської діяльності; виявлення психологічних показників ефективності управлінського розвитку керівника та організації 

(управлінська культура керівника, культура організації, форми взаємозв´язку між ними та з зовнішнім середовищем тощо). 

5. Розроблення практичних рекомендацій для керівників і організацій з метою поліпшення управлінської діяльності, ділового 

спілкування, ефективного розв´язання управлінських завдань та ін. 



  

6. Теоретико-методичне забезпечення навчальної дисципліни “Психологія управління” та пов´язаних з нею спеціальних курсів, 

наукових семінарів тощо. 

 

3.  Формат курсу - Очний (offline)  

 

4.  Результати навчання 

У результаті вивчення матеріалу, студенти повинні набути професійних компетенцій та 

знати:  

 сутність основних категорій психології менеджменту та управління; 

 історію розвитку психології менеджменту; 

 суть психологічних явищ організації та взаємозв’язку їх внутрішніх елементів і зовнішнього середовища; 

 систему соціально-психологічних методів управління; 

 зміст соціально-психологічних процесів організації та психологічні технології управління; 

 психологічні чинники мотивування та контролювання; 

 психологічні особливості прийняття індивідуальних та групових рішень у менеджменті. 

вміти: 

 

 налагоджувати ефективну комунікацію у процесі управління; 

 здійснювати делегування повноважень; 

 використовувати технологію розроблення, прийняття та реалізації управлінських рішень; 

 організувати профілактику конфліктів; 

 управляти розвитком трудового колективу; 

 використовувати психологічний аналіз особистостей та міжособистісних взаємин у групах; 

 володіти інструментарієм психологічного стимулювання працівників, що передбачає необхідність врахування внутрішнього 

потенціалу працівника; 

 аналізувати психологічний стан внутрішнього та зовнішнього середовища організації;  

 використовувати засоби оптимального впливу на працівників для створення належного соціально-психологічного клімату в 

колективі; 



  

 застосовувати психологічні методи оцінки персоналу. 

 

5.   Обсяг курсу 

Вид заняття Загальна к-сть годин 

лекції  12 

семінарські заняття / практичні / лабораторні  12 

самостійна робота  92 

 

6. Ознаки курсу: 

Рік викладання семестр спеціальність 
Курс 

(рік навчання) 

Нормативний\ 

вибірковий 

може бути на декількох 

програмах 

2 Економіка 

"Управління 

персоналом та 

економіка праці" 

1 вибірковий (В) 

 

 

7. Пререквізити 

Ефективність засвоєння змісту дисципліни «Психологія управління» значно підвищиться, якщо студент попередньо опанував 

матеріалом таких дисциплін як: психологія, економічна теорія, менеджмент.   

 



  

8. Технічне й програмне забезпечення /обладнання 

У період сесії бажано мати мобільний пристрій (телефон) для оперативної комунікації з викладачами з приводу проведення занять 

та консультацій. У міжсесійний період комп’ютерну техніку (з виходом у глобальну мережу) та оргтехніку для комунікації з 

викладачами та підготовки (друку) рефератів та підсумкових робіт. 

 

9. Політика курсу.  

Університет – це організація, яка суворо дотримується усіх вимог законодавства, стандартів і правил та очікує від своїх студентів 

відповідної поваги і дотримання правових норм. Університет гарантує забезпечення рівних прав усім студентам незалежно від їхнього 

соціального статусу, статі, віку, національності, релігійних та інших уподобань і сподівається, що взаємовідносини між самими 

студентами, студентами і викладачами, а також студентами та іншими членами суспільства базуватимуться на взаємоповазі та 

загальновизнаних принципах культури, моралі і етики. 

Студент старанно і чесно навчається з метою здобуття високоякісної освіти і навичок для задоволення своїх потреб, вимог 

держави, роботодавців, суспільства. 

10. Схема курсу  

Тиж. / 

дата / 

год.- 

  

Тема, план, короткі тези 

Форма 

діяльності 

(заняття)* 

*лекція, 

самостійна, 

дискусія, 

групова 

робота) 

/ Формат** 

**F2F 

(face2face), 

online 

Мате-

ріали 

Література.***  

Ресурси в інтернеті 

Завдання, 

год 

Вага 

оцінки 

 Термін 

виконання 



  

Тиж. 1 / 

2 акад. год 

Тема 1. Сутність, роль та 

методологічні основи 

психології управління 

 Міждисциплінарний 

характер психології управління. 

Місце психології управління в 

системі сучасного 

соціогуманітарного знання.  

 Значення людського 

чинника в управлінні 

організацією. Психологічна 

структура професійної 

діяльності, професіографія. 

Вихідні принципи 

психологічного підходу в 

управлінні. Школа людських 

взаємовідносин. 

 Виникнення та 

становлення психолого-

управлінської думки. 

Психосоціологічні теорії 

європейського менеджменту. 

Теорії та практика психології 

американського менеджменту. 

Інженерна психологія в 

класичному менеджменті. 

Практика японського 

менеджменту. 

 Розвиток психолого-

управлінської думки в Україні. 

 

Лекція / 

F2F 

(face2face) 

Методичні 

рекоменда-

ції 

Базова: 2-5, 6, 7, 8  

11, 14, 

16,22,31,27,31. 

висловити думку 

щодо 

необхідності 

вивчення 

дисципліни; 

дискусія на тему 

місця дисципліни 

в системі 

професійного 

знання 

2 год. 

4 бали  



  

Тиж. 2 / 

2 акад. год 

Тема 2. Психологічна 

структура особистості та 

управлінська діяльність 
 Психологічні теорії 

особистості. Структура психіки 

за З. Фрейдом. Модель 

психічної структури 

особистості в аналітичній 

психології К. Юнга. 

Гуманістичний та когнітивний 

підходи до розуміння психіки 

особистості (А. Маслоу). 

Особливості розумових 

процесів, культура 

професійного мислення. 

 Особистість в 

організації. Детермінація 

поведінки особистості в 

управлінській діяльності. 

Макро- і мікросередовище 

особистості. Психологічні 

регулятори особистості: 

сприйняття; воля; мотиви; 

темперамент. Властивості 

особи та їх вияви в поведінці, 

діяльності, спілкуванні. 

 Взаємозалежність успіху 

в діяльності від психічного 

стану особистості. 

Лекція / 

F2F 

(face2face) 

Методичні 

рекоменда-

ції 

Базова: 2, 6-8 

 11, 13, 15, 

17,18,20,27. 

Обговорення  

проблем  

детермінаційної 

поведінки 

особистості в 

управлінській 

діяльності. 

Макро- і 

мікросередовище 

особистості. 

2 год. 

4 бали  



  

Тиж. 3 / 

2 акад. год. 

Тема 3. Стиль та соціально-

психологічні проблеми 

керівництва 

Психологічні риси особистості 

керівника, вимоги до нього як 

до лідера. Сутність поняття 

стилю керівництва. Класична 

типологія стилів керівництва. 

Вибір оптимального стилю 

керівництва: ситуаційний 

підхід. Багатовимірні моделі 

стилів керівництва 

Організаторські здібності. 

Психологічна типологія лідерів. 

Деструктивна й термінаторна 

поведінка керівника.. 

Психологічні особливості 

національних систем 

керівництва. 

Ґендерна типізація стилів 

керівництва. Активна взаємодія 

з підлеглими як вираження 

жіночого начала в 

менеджменті. Чоловік-

менеджер і „діловий” стиль 

керівництва. 

 

 

Лекція / 

F2F 

(face2face) 

Методичні 

рекоменда-

ції 

Базова: 3, 6, 8. 

 14, 16, 

17,19,20,25,28. 

  

Есе на тему: 

«Класична 

типологія стилів 

керівництва. 

Вибір 

оптимального 

стилю 

керівництва: 

ситуаційний 

підхід. 

Багатовимірні 

моделі стилів 

керівництва » 

2 год. 

10 балів  

 

 



  

Тиж. 4 / 

2 акад. год. 

Тема 4. Психологія трудового 

колективу. 
 Соціально-психологічні 

характеристики колективу. 

Формальні й неформальні 

групи. Соціально-економічні 

особливості трудового 

колективу та психологічний 

потенціал групи. Механізми 

групового впливу. Ефект 

синергії. 

 Принципи формування 

колективу. Етапи розвитку 

колективу. Сутність та стадії 

згуртованості колективу. 

Психологічні закономірності 

розвитку групи. 

 Роль керівника у 

формуванні колективу. 

Особливості управління 

персоналом на етапах розвитку 

трудового колективу. 

 Психологічна сумісність 

працівників в організаціях. 

Вимоги до психологічних 

якостей працівників та 

керівників сучасних 

організацій.  

 

Лекція / 

F2F 

(face2face) 

Методичні 

рекоменда-

ції 

Базова: 5, 9 

11, 14, 16,20,29,30. 

Есе на тему: 

«Принципи 

формування 

колективу. Етапи 

розвитку 

колективу. 

Сутність та стадії 

згуртованості 

колективу» 

2 год. 

10 балів  



  

Тиж 5 / 

2 акад. год. 

Тема 5. Психологія 

управління конфліктами 

 Картографія конфлікту. 

Конфлікти в особистісно-

емоційній сфері. 

Психосоціологічна 

характеристика суб’єктів, які 

схильні до конфліктів. 

 Типологія конфліктів. 

Основні стилі поведінки при 

конфліктах (конкуренція, 

співробітництво, компроміс, 

пристосування, ухилення). 

Психологічні техніки 

профілактики конфліктних 

ситуацій.  

 Стратегія управління 

конфліктом. Керований 

конфлікт: типи, структура, 

стадії протікання. 

Лекція / 

F2F 

(face2face) 

Методичні 

рекоменда-

ції 

Базова: 2, 5, 7 

15, 16, 22, 31, 32. 

 

Дискусія на тему 

«Типологія 

конфліктів. 

Основні стилі 

поведінки при 

конфліктах 

(конкуренція, 

співробітництво, 

компроміс, 

пристосування, 

ухилення). 

Психологічні 

техніки 

профілактики 

конфліктних 

ситуацій» 

2 год. 

10 балів  

Тиж. 6 / 

2 акад. год. 

Тема 6. Психологічні основи 

управлінських функцій 

менеджера. 
Психологія керівного впливу та 

дисципліни праці. Психологія 

стратегічного управління: 

постановка проблеми; 

інноваційна діяльність; тайм-

менеджмент. Психологічні 

бар’єри нововведенням, 

мотивація нововведень. 

Управлінська діяльність в 

Лекція / 

F2F 

(face2face) 

Методичні 

рекоменда-

ції 

Базова: 4, 6, 8. 

 14,15, 23,33. 

 

Рубіжне 

тестування 

2 год. 

20 балів  



  

екстремальних ситуаціях. 

Психологічні фактори, що 

впливають на процес прийняття 

управлінських рішень. 

Психологічні аспекти 

інформаційного забезпечення 

управління та процесу 

прийняття рішень.  

Психологічні основи організації 

праці та її безпеки. Психологія 

адміністраторської діяльності 

(адаптація персоналу до 

організації; атестація; 

планування кар’єри). 

Контролююча функція 

менеджера: психологічний 

вимір.  

Психологічні методи у 

мотиваційній діяльності 

менеджера. Стимулювання 

персоналу організації 

відповідно до потреб 

працівника. 

 Афективні, когнітивні та 

конативні складові рекламного 

впливу. 

Паблік-рілейшнз організації: 

психологічний вимір 

внутрішніх та зовнішніх 

комунікацій. Зв’язки з 

громадськістю та їх роль у 

збільшенні довіри до  



  

підприємства. 

Психосоціологічні способи 

позитивного впливу на 

суспільну думку. 

 

11. Система оцінювання та вимоги 

Загальна система 

оцінювання курсу 

Участь у дискусіях – 2 бали. 

Розв’язання ситуаційних задач – 5 балів. 

Написання есе – 10 балів. 

Рубіжний тест – 20 балів. 

Індивідуальні завдання – 20 балів 

Залік 

Вимоги до письмової 

роботи 

Есе до 350 слів на запропоновану тему. Оформлюється у довільній формі. Оцінюється якість та 

оригінальність наведених студентом аргументів. Головна мета есе – це самостійне викладення студентом 

на підставі опрацьованого матеріалу теми, проблеми, питання. 

Індивідуальне завдання виконується у розмірі до 20 сторінок 

Орієнтовна структура індивідуальних навчально-дослідних завдань для студентів: 

- вступ (зазначається тема, мета та завдання роботи); 

- теоретичне обґрунтування (виклад базових теоретичних положень, законів, принципів тощо, на основі 

яких виконується завдання); 

- основні результати роботи та їх обговорення (подаються статистичні або якісні результати роботи, 

схеми, малюнки, моделі, описи, систематизована реферативна інформація та її аналіз тощо); 

- висновки; 

- список використаних джерел. 

Семінарські заняття 

 

  Система оцінювання практичних занять визначена Положенням про організацію освітнього процесу в ЦНТУ, 

затвердженим Вченою радою, протокол № 2 від 30.10.2017 р. (зі змінами, внесеними Вченою радою, протокол 

№6 від 26.02. 2018 р.) – текст розміщений на офіційному веб - сайті університету www.kntu.kr.ua 

Вимоги до самостійної 

роботи 

 

1. Поглиблене вивчення питань тем за методичними вказівками викладача.  

2. Систематичне опрацювання лекційного матеріалу, запропонованої базової та допоміжної літературу з 

питань курсу.  

http://www.kntu.kr.ua/


  

3. Самостійна підготовка до модульного контролю та іспиту.  

     У процесі підготовки за темами (питаннями) курсу, що віднесені для самостійного опрацювання, студентам 

слід звернути особливу увагу на засвоєння зазначених ключових понять та термінів. Обов’язковим вважається 

ведення студентами робочого конспекту, який повинен містити розгорнутий або тезисний огляд питань, що 

віднесені для самостійного опрацювання, а також визначення ключових понять і термінів.  

        У процесі вивчення курсу для поточного контролю самостійної роботи студентів денної форми навчання 

та якості засвоєння ними матеріалу викладач використовує проведення поточних контрольних робіт, 

тестування та модульного контролю.  

       Самостійна робота студентів заочної форми навчання передбачає самостійне вивчення окремих питань 

тем за методичними вказівками викладача. Студент повинен опрацювати необхідний обсяг навчальної 

літератури та нормативно-правових актів. У ході засвоєння програми курсу, під час підготовки до іспиту, 

студентам рекомендується звертатись до першоджерел (міжнародних нормативно-правових актів, Конституції 

України, законів, наказів, інструкцій міністерств та інших нормативно-правових документів) і до 

монографічної літератури, в якій висвітлено основні погляди на відповідні проблеми, наводяться та 

аналізуються нормативно-правові акти. 

Умови допуску до 

підсумкового контролю 
Порядок та організація контролю знань студентів, зокрема, умови допуску до підсумкового контролю 

визначаються Положенням про рубіжний контроль успішності і сесійну атестацію студентів ЦНТУ, 

затвердженим Вченою радою, протокол № 3 від 27.11.2017 р. – текст розміщений на офіційному веб - сайті 

університету www.kntu.kr.ua 

 

12. Рекомендована література. 

1. Авдеев В.В. Формирование команды. – М.,1998. 

2. Автономов В. С. Модель человека в экономической науке. - СПб.,1998. 

3. Агеев В.С. Межгрупповое взаимодействие: социально-психологические проблемы. – М.,1990. 

4. Андреев В.Н.Саморазвитие менеджера. – М.,1995 

5. Анцупов А.Я., Малышев А.А. Введение в конфликтологию. – Ужгород, 1995. 

6. Берн Э Игры, в которые играют люди. – М.,1988. 

7. Бурега В.В. Социально-адекватный менеджмент: В поисках новой парадигмы. – К.,2001. 

8. Вачугов Д.Д., Кислякова Н.А. Практикум по менеджменту: деловые игры: Уч. пос. – М. 1998.  

9. Вудкок М., Френсис Д. Раскрепощенный менеджер. – М.,1991. 



  

10. Галкина Т.П. Социология управления: От группы к команде: Уч. пос. – М.,2001. 

11. Гибсон Дж. Экологический поход к зрительному восприятию. – М.,1988. 
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15. Емельянов Ю.Н. Обучение паритетному диалогу. – Л.,1991. 

16. Зигерт В., Ланг Л. Руководить без конфликтов. – М.,1990. 

17. Иванов В.Н. Инновационные социальные технологии государственного и муниципального управления. – М.,2001. 

18. Іванова І.В. Соціологія та психологія праці. – К.,1993. 

19. Казанцев А.К., Подлесных В.И., Серова Л.С. Практический менеджмент. – М.,1998. 

20. Какой руководитель нам нужен. – М.,1993. 

21. Карпов А.В. Психология менеджмента. – М.,1999. 

22. Китов А. И: Экономическая психология. М., 1987. 

23. Кобзева Е. Гендерные аспекты деловой жизни и занятости. – Набережные Челны,1994. 

24. Кови С. Сем навыков лидера. – Минск,1996. 

25. Козелецкий Ю. Человек многомерный (психологическое ссе). – К.,1991. 

26. Кредисов А.И. История учений менеджмента. – К.,2000. 

27. Кричевский Р.Л. Если Вы руководитель. – М.,1993. 

28. Курицин А.Н. Організація управління і підготовка персоналу в японських компаніях. – К., 1995. 

29. Ладанов Н.Ф. Практический менеджмент. – М.,1995. 

30. Лебедев-Любимов А. Н. Психология рекламы: Уч.пособ. – СПб., М., Х., Минск, 2003. 

31. Литвак Б.Г. Разработка управленческого решения. – М.,2000. 

32. Лущихина И.М. Как построить рекламу в условиях рынка? // Советы психолога менеджеру / Под ред. М. К. Тутушкиной. – 

СПБ.,1994. 

33. Макшанов С.И. Психология тренинга. – Спб.,1997. 

34. Малахов С. В. Экономический человек и рациональность экономической деятельности // Психологический журнал. - 1990. - 

Т. 11. 

35. Маслоу А. Психология бытия. – М., 1997. 
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37. Меллер К., Хегедаль П. Качественный сервис через личностное развитие. – М.,1992. 
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