
 





ВСТУП 

 

Програма навчальної дисципліни «Психологія управління» складена 

відповідно до освітньо-професійної програми підготовки другого 

(магістерського) рівня вищої освіти як дисципліна за вибором студентів.  

Предметом вивчення навчальної дисципліни є сучасні аспекти 

управлінської діяльності. 

Передумови для вивчення дисципліни. загальна психологія, вікова 

психологія, психологія в соціальній роботі, соціальна психологія. 

1. Мета, завдання навчальної дисципліни та результати навчання 

Мета викладання дисципліни: формування системи знань про 

управлінську діяльність, набуття практичних навичок ділового спілкування в 

управлінні, вироблення вмінь прогнозувати і контролювати та розв’язувати  

конфліктні ситуації в колективі. 

Основні завдання вивчення дисципліни:  

- оволодіти знаннями з психології управління; 

- проаналізувати теорії управління; 

- визначити особливості управлінської діяльності; 

- засвоїти специфіку прийняття управлінських рішень;  

- проаналізувати діяльність управлінця з реалізації кадрової політики; 

- виробити у студентів ряд практичних умінь та навичок;  

- сприяти становленню професійного мислення психолога; 

активізувати особистісний та творчий потенціал майбутнього фахівця.  

Програмні результати навчання: 

ПРН8. Пропонувати власні способи вирішення соціальних завдань і 

проблем у процесі професійної діяльності, приймати та аргументувати власні 

рішення щодо їх розв’язання. 

ПРН9. Демонструвати відповідальне ставлення до професійного 

самовдосконалення, навчання та саморозвитку. 

ПРН15. Здатність до прийняття самостійних рішень у нестандартних 

ситуаціях професійної діяльності, співвіднесення  тенденцій розвитку 

суспільства з тенденціями розвитку освіти і соціальної сфери.  

ПРН20. Допомагати персоналу ефективно виконувати зазначені у 

посадових інструкціях завдання відповідно до стандартів соціально-

педагогічної роботи через підтримку, управління та навчання, проводити 

оцінювання потреб клієнтів, якості та ефективності соціально-педагогічних 

послуг. 

Згідно з вимогами ОПП студент оволодіває такими 

компетентностями:  

І. Загальнопредметні: 

ЗК-1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу на основі 

логічних аргументів та перевірених фактів.  

ЗК-4. Здатність до самоосвіти, постійного підвищення кваліфікації.  



ЗК-8. Здатність дотримуватися вимог дисципліни, планувати та 

управляти часом.  

ЗК-9. Здатність структурувати, та розподіляти види професійної 

діяльності, координувати роботу з різними соціальними інститутами та 

представниками споріднених професій, приймати обґрунтовані управлінські 

рішення та спроможність забезпечувати їх законність.  

ІІ. Фахові:  

ФК-4. Здатність до впровадження методів і технологій інноваційного 

практикування та управління в системі соціальної роботи. 

ФК-12. Здатність використовувати професійно профільовані знання в 

галузі соціології, психології, педагогіки, права, менеджменту та ін. наук для 

діагностики, прогнозування, проектування і моделювання соціальних 

процесів і явищ у контексті соціального захисту населення, формування, 

відновлення або розвитку життєвих ресурсів і благополуччя клієнтів. 

ФК-14. Готовність до участі у здійсненні управлінських заходів та 

прийняття інноваційних рішень для задоволення потреб клієнтів. 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 120 годин / 4 кредити. 

 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 

Кредит 1. Місце психології управління в системі наукового знання 

Тема 1. Психологія управління як наука 

 Сутність управління. Роль людського фактора в управлінських 

взаємовідносинах. Психологія управління як самостійна наукова дисципліна. 

Поняття “Психологія менеджменту”. Психологічні фактори, що зумовлюють 

ефективність праці менеджерів. Основна ознака управління в соціальних 

системах.  

         Тема 2. Методологія та методи психології управління 

Об`єкт і предмет психології управління. Мета, завдання і зміст 

психології управління. Зв`язок з іншими науками. Структура і функції 

управлінської діяльності: суб`єкт управління, об`єкт управління, ціль 

управління, управлінські взаємовідносини, функції управління, механізм 

управління та ін. Принципи та методи в практиці управління. 

  Кредит 2. Психологія управлінської діяльності  

      Тема 3. Психологічна структура та професіоналізм 

управлінської діяльності  
Психологічна структура управлінської діяльності. Психологічний 

аналіз професійної діяльності як основа цілого ряду науково-практичних 

задач.   Психологія професіоналізму  управлінської діяльності.  

Тема 4. Психологічний зміст функцій управління 

Психологічні особливості планування і прийняття управлінських 

рішень. Організація діяльності. Мотивація працівників організації. 

Соціально-психологічна функція. Функція контролю. 

Кредит 3. Керівництво та управління 

Тема 5. Психологія особистості керівника  



Психологічні особливості проблематики якостей керівника. Поняття 

професійно важливих якостей керівника. Вітчизняні та зарубіжні моделі 

особистісних якостей керівника. Узагальнений портрет керівника за 

Р.Кричевським. 

Тема 6. Психологічний феномен керівництва.  
  Керівник та його управлінські ролі. Мотиваційна сфера особистості 

керівника. Стиль управління як стала сукупність особистих та індивідуально-

психологічних характеристик керівника, за допомогою яких реалізується той 

чи інший метод керівництва. Типи стилів керівництва. Труднощі та 

обмеження у роботі керівників.              

Тема 7. Психологія управлінської праці керівника 

Ділова бесіда як форма управлінської праці. Особливості проблемних 

чи дисциплінарних бесід. Підготовка та виступ перед аудиторією. 

Особливості підготовки та проведення службових нарад. Психологія 

переговорного процесу. Типові моделі поведінки на переговорах. Умови 

ефективного переговорного процесу. Психологічні основи деструктивної 

переговорної тактики і способи її подолання. 

Кредит 4. Соціально-психологічні аспекти управління 

Тема 8. Психологія ділового спілкування. 
 Сутність і особливості ділового спілкування в управлінні. 

Ефективність ділового спілкування як успіх ділових стосунків. Структура 

управлінського спілкування. Основні функції управлінського спілкування. 

Комунікативний потенціал особистості керівника. Види управлінського 

спілкування. Засоби та техніка управлінського спілкування. 

Загальні правила поведінки із керівництвом, колегами по роботі й 

підлеглими та їх значення у досягненні взаєморозуміння, духовному 

вдосконаленні людини. Особливості стосунків із заступниками. “Тяжкі боси” 

і стратегія поведінки з ними.  Методи психологічного впливу у системах 

управління. 

Тема 9. Психологія конфліктів в управлінні та шляхи їх 

розв’язання 

 Поняття “психологічний клімат”, “організація”, “колектив”, 

“конфлікт”, “конкретна ситуація”, “конфліктна ситуація” як ключові поняття 

до теми. Види конфліктів. Характер, причини і способи розв`язання 

конфліктних ситуацій у виробничих колективах. Причини ділових і 

міжособистісних конфліктів. Наслідки конфліктних ситуацій. Взаємозв`язок 

між рівнями розв`язання конфліктів і стратегією поведінки керівника. Дії 

керівника щодо аналізу конфліктної ситуації.  Ознаки сприятливого 

психологічного клімату та його формування.  

Тема 10. Психологічні аспекти управління кадрами 

Цілі і завдання управління людськими ресурсами. Планування 

людських ресурсів. Професіографія, професіограма і психограма. 

Психологічні особливості добору кадрів. Оцінювання діяльності персоналу. 

Психологічна служба в  організації. Завдання психологічної служби.  

Психологічний імідж організації. Зовнішні та внутрішні складові іміджу. 



Структура іміджу організації та обгрунтування її складових.   Фірмовий 

стиль як провідна ідея організації. 

3. Рекомендована література 

Базова література 

1. Барко В.І., Клачко В.М., Волошина О.В., Остафійчук Т.В. 

Психологія управління: Курс лекцій. – К.: АУ МВС, 2009. – 123 с.  

2. Кабаченко Т.С., Психология управления: Учеб. пособ. – М., 2001. – 

240 с.  

3. Кайлюк Є.М. Психологія управління: Навч. посіб. – Харків: Харк. 

нац. акад. міськ. госп.-ва, 2012. – 202 с.  

4. Кайлюк Є.М., Фесенко Г.Г. Психологія управління: Навч. посіб. 

ХНАМГ, Харків, 2007.  

5. Карамушка Л.М. Психологія управління: Навч. посіб. – К.: 

Міленіум, 2003. – 344 с.  

6. Кулініч І.О. Психологія управління: Навч. посіб. – К.: Знання, 2011. 

– 415 с.  

7. Мельник Л.П. Психологія управління: Курс лекцій. – 2-ге вид., 

стереотип. – К.: МАУП, 2002. – 176 с. 

8. Ходаківський Є. І., Богоявленська Ю. В., Грабар Т. П.Психологія 

управління. 5-те вид. перероб. та доп. – К.: Центр учбової літератури, 2016. – 

492 с.  

9. Якубовська С.С. Психологія управління: Навч. посіб. – Рівне, 2010. 

– 360 с.  

Допоміжна 

10.  Викулина О.В. Теория и практика психологи управления : 

настольная книга для менеджера: Учеб. пособ. – Владивосток: Владос-Пресс, 

2008. – 220 с.  

11.  Дафт Р.Л. Менеджмент. – Пер. с англ. – СПб: Питер, 2000. – 832 с.  

12.  Євтушенко О.Н. Психологія управління. – Миколаїв: Вид-во ЧДУ 

ім. Петра Могили, 2012. – 104 с.   

13.  Світлична В.В. Психологія управління і конфліктологія: Конп. 

лекц. – Харків: ХІБСУБСНБУ, 2014. – 54 с.  

14.  Технології роботи організаційних психологів: Навч. посіб. / За наук. 

ред. Л.М. Карамушки. – К.: Фірма «ІНКОС», 2005. – 366 с.  

15.  Шотт Б. Как вести переговоры: надежно, креативно, успешно: 

Учеб. пособ. – М.: Издательство Омега-Л, 2005. – 128 с 

 

Інформаційні ресурси 

1. http://chitalka.info 

2.http://pidruchniki.ws 

3.http://studentam.net.ua/ 

4. http://www.ikpp.npu.edu.ua/  

 

4. Форма підсумкового контролю успішності навчання: залік 

http://chitalka.info/
http://pidruchniki.ws/
http://studentam.net.ua/
http://www.ikpp.npu.edu.ua/


5. Засоби діагностики успішності навчання: контрольна робота, 

поточне опитування, поточне тестування, підсумкове тестування 


