
 
 



 
 



Анотація  

 

Однією з найважливіших дисциплін, що вбирає в себе знання про 

найважливіші сучасні аспекти управлінської діяльності є «Психологія 

управління». Сьогодні значення психологічного фактора в управлiннi 

підсилюється, і його недооцінка призводить до деструктивних змін. Це й 

зумовлює важливе місце дисципліни «Психологія управління» у системі 

професійної підготовки соціальних робітників в умовах вищого навчального 

закладу. Вивчення даної дисципліни спрямоване на формування у студентів 

стійкого інтересу до психологічної науки, допомогти їм усвідомити, що 

людині, яка обіймає управлінську посаду, необхiднi глибокі психологічні 

знання.  

Ключові слова: психологія, управління, мотивація, персонал, 

менеджер, керівник, лідер, керівництво, лідерство, стиль управління, 

управлінські рішення, організація. 

 

 

Abstract 

 

One of the most important disciplines that absorbs knowledge of the most 

important modern aspects of management is "Psychology of Management". Today, 

the importance of the psychological factor in management is growing, and its 

underestimation leads to destructive changes. This determines the important place 

of the discipline "Psychology of Management" in the system of professional 

training of social workers in a higher education institution. The study of this 

discipline is aimed at forming in students a lasting interest in psychological 

science, to help them realize that a person who holds a managerial position needs 

deep psychological knowledge. 

Keywords:  psychology, management, motivation, staff, manager, leader, 

leader, leadership, leadership, management style, management decisions, 

organization.                                                                                                     

 

                         



 

1. Опис навчальної дисципліни 

 

 

Найменування 

показників  
Галузь знань, освітній ступінь 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма навчання 

Кількість кредитів – 4 

Галузь знань 

23 Соціальна робота 

 Вибіркова 

 

Індивідуальне науково-

дослідне завдання: 

підготовка проекту 
Спеціальність 

231 Соціальна робота 

 

 

Рік підготовки: 

1-й 

 

Загальна кількість 

годин – 120 год. 

Семестр 

 2-й 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми навчання:  

І семестр: аудиторних – 

2,8 год. 

самостійної роботи 

студента – 5,6 год. 

 

 

Ступінь 

магістра 

 

20 год. 

Практичні, семінарські 

20 год. 

Самостійна робота 

80 год. 

  

Вид контролю: залік 

Мова навчання – українська 

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи 

становить: 

для денної форми навчання –  120 год:  40 год – аудиторні заняття, 80 год. – 

самостійна робота (33 % / 67%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Заочна форма навчання 

 

 

Найменування 

показників  
Галузь знань, освітній ступінь 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма навчання 

Кількість кредитів – 4 

Галузь знань 

23 Соціальна робота 

 Вибіркова 

 

Індивідуальне науково-

дослідне завдання: 

підготовка проекту 
Спеціальність 

231 Соціальна робота 

 

 

Рік підготовки: 

1-й 

 

Загальна кількість 

годин – 120 год. 

Семестр 

 2-й 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми навчання:  

І семестр: аудиторних – 

2,8 год. 

самостійної роботи 

студента – 5,6 год. 

 

 

Ступінь 

магістра 

 

6 год. 

Практичні, семінарські 

6 год. 

Самостійна робота 

108 год. 

  

Вид контролю: залік 

 

Мова навчання – українська 

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи 

становить: 

для заочної форми навчання –  150 год:  16 год – аудиторні заняття, 134 год. – 

самостійна робота (10% / 90%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 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.  

 

Передумови для вивчення дисципліни. загальна психологія, вікова психологія, 

психологія в соціальній роботі, соціальна психологія. 

Навчальна дисципліна складається з 4-х кредитів. 

 

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. 

3. ПРОГРАМА 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: комунікація, інтеракція, міжособистісна 

перцепція. Основні функції управлінського спілкування та їх значення і роль на 

інтегральному та локальному рівнях. 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: господарсько-організаційні, 

соціально-професійні, соціально-демографіцні, соціально-психологічні. 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4. Структура навчальної дисципліни 

 
Денна форма навчання 

 

Назви змістових модулів і тем 

Кількість годин 

у
сь

о

го
 у тому числі 

л пр лб інд ср 

1 2 3 4 5 6 7 

Кредит 1. Місце психології управління в системі наукового знання 

Тема 1. Психологія управління як наука 14 2 2   10 

Тема 2. Методологія та методи психології 

управління 
16 2 2   12 

Разом за кредитом 1 30 4 4   22 

Кредит 2. Психологія управлінської діяльності 

Тема 3. Психологічна структура та 

професіоналізм управлінської діяльності 
14 2 2   10 

Тема 4. Психологічний зміст функцій 

управління 
16 2 2   12 

Разом за кредитом 2 30 4 4   22 

Кредит 3. Керівництво та управління 

Тема 5. Психологія особистості керівника 10 2 2   6 

Тема 6. Психологічний феномен керівництва 10 2 2   6 

Тема 7. Психологія управлінської праці 

керівника 
10 2 2   6 

Разом за кредитом 3 30 6 6   18 

Кредит 4. Соціально-психологічні аспекти управління 

Тема 8. Психологія ділового спілкування 10 2 2   6 

Тема 9. Психологія конфліктів в управлінні 10 2 2   6 

Тема 10. Психологічні аспекти управління 

кадрами 
10 2 2   6 

Разом за кредитом 4 30 6 6   18 

Усього годин 120 20 20   80 

 

 

 

5.Теми лекційних занять 

Денна форма навчання  

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

 Кредит 1. Місце психології управління в системі наукового знання 

1 Тема 1. Психологія управління як наука 2 

2 Тема 2. Методологія та методи психології управління 2 

 Кредит 2. Психологія управлінської діяльності 

3 Тема 3. Психологічна структура та професіоналізм управлінської 

діяльності 

2 

 

4 Тема 4. Психологічний зміст функцій управління 2 

Кредит 3. Керівництво та управління 



5 Тема 5. Психологія особистості керівника 2 

6 Тема 6. Психологічний феномен керівництва 2 

7 Тема 7. Психологія управлінської праці керівника 2 

 Кредит 4. Соціально-психологічні аспекти управління 

8 Тема 8. Психологія ділового спілкування 2 

9 Тема 9. Психологія конфліктів в управлінні 2 

10 Тема 10. Психологічні аспекти управління кадрами 2 

 Разом: 20 

 

Заочна форма навчання  

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

 Кредит 1. Місце психології управління в системі наукового знання 

1 Тема 1. Психологія управління як наука 1 

2 Тема 2. Методологія та методи психології управління 

 Кредит 2. Психологія управлінської діяльності 

3 Тема 3. Психологічна структура та професіоналізм управлінської 

діяльності 

 

1 

4 Тема 4. Психологічний зміст функцій управління 

Кредит 3. Керівництво та управління 

5 Тема 5. Психологія особистості керівника  

2 6 Тема 6. Психологічний феномен керівництва 

7 Тема 7. Психологія управлінської праці керівника 

 Кредит 4. Соціально-психологічні аспекти управління 

8 Тема 8. Психологія ділового спілкування  

2 9 Тема 9. Психологія конфліктів в управлінні 

10 Тема 10. Психологічні аспекти управління кадрами 

 Разом: 6 

 

 

 

6. Теми практичних занять 

Денна форма навчання     
 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

 Кредит 1. Місце психології управління в системі наукового знання 

1 Тема 1. Психологія управління як наука 2 

2 Тема 2. Методологія та методи психології управління 2 

 Кредит 2. Психологія управлінської діяльності 

3 Тема 3. Психологічна структура та професіоналізм управлінської 

діяльності 

2 

 

4 Тема 4. Психологічний зміст функцій управління 2 

Кредит 3. Керівництво та управління 

5 Тема 5. Психологія особистості керівника 2 

6 Тема 6. Психологічний феномен керівництва 2 

7 Тема 7. Психологія управлінської праці керівника 2 

 Кредит 4. Соціально-психологічні аспекти управління 

8 Тема 8. Психологія ділового спілкування 2 

9 Тема 9. Психологія конфліктів в управлінні 2 



10 Тема 10. Психологічні аспекти управління кадрами 2 

 Разом: 20 

 

                                                 Заочна форма навчання  

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

 Кредит 1. Місце психології управління в системі наукового знання 

1 Тема 1. Психологія управління як наука 1 

2 Тема 2. Методологія та методи психології управління 

 Кредит 2. Психологія управлінської діяльності 

3 Тема 3. Психологічна структура та професіоналізм управлінської 

діяльності 

 

1 

4 Тема 4. Психологічний зміст функцій управління 

Кредит 3. Керівництво та управління 

5 Тема 5. Психологія особистості керівника  

2 6 Тема 6. Психологічний феномен керівництва 

7 Тема 7. Психологія управлінської праці керівника 

 Кредит 4. Соціально-психологічні аспекти управління 

8 Тема 8. Психологія ділового спілкування  

2 9 Тема 9. Психологія конфліктів в управлінні 

10 Тема 10. Психологічні аспекти управління кадрами 

 Разом: 6 

 

      

 

7. Самостійна  робота 

Денна форма навчання 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

 Кредит 1. Місце психології управління в системі наукового знання 

Тема 1.  Написання реферату на тему: «Історія становлення та розвитку 

психології управління» 

10 

Тема 2. Підбір методичного матеріалу (проведення діагностики за 

допомогою тестових методик) 

12 

 Кредит 2. Психологія управлінської діяльності 

Тема 3. План-конспект «Психологія прийняття управлінських рішень» 10 

Тема 4. Презентація на тему: «Моделі мотивації персоналу» 12 

Кредит 3. Керівництво та управління 

Тема 5. Підбір методичного матеріалу (проведення діагностики за 

допомогою тестових методик) 

6 

Тема 6.  6 

Тема 7. Інформаційне повідомлення на тему: «Психологія управління 

рекламною діяльністю та формуванням іміджу організації та 

персоналу» 

6 

 Кредит 4. Соціально-психологічні аспекти управління 

Тема 8. Аналіз відеороликів 6 

Тема 9. Підбір методичного матеріалу (проведення діагностики за 

допомогою тестових методик) 

6 

Тема 10. Підготовка до контрольної роботи 6 

 Разом: 80 



 

8. Індивідуальне науково - дослідне завдання 

Основне завдання цього виду діяльності: Підготовка індивідуального завдання та 

його захист шляхом співбесіди забезпечить не лише поглиблення та деталізацію 

теоретичних знань, отриманих студентами на лекційних та практичних заняттях та в 

процесі їх самостійної роботи, але й прищеплення практичних умінь та навичок робити 

обґрунтовані висновки. 

Загальні вимоги до виконання індивідуального завдання:  

 самостійність виконання; 

 логічність і послідовність викладення матеріалу; 

 повнота виконання завдання; 

 обґрунтованість висновків; 

 використання статистичної інформації та довідкової літератури; 

 наявність конкретних пропозицій; 

 якість оформлення; 

 вміння захищати результати проведеного дослідження. 

 

9. Форми роботи та критерії оцінювання 

Рейтинговий контроль знань студентів здійснюється за 100-бальною шкалою:  

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

ОЦІНКА 

ЄКТС 

СУМА 

БАЛІВ 

ОЦІНКА ЗА НАЦІОНАЛЬНОЮ ШКАЛОЮ  

екзамен  залік 

A 90-100 5 (відмінно) 5/відм./зараховано 

B 80-89 
4 (добре) 4/добре/ зараховано 

C 65-79 

D 55-64 
3 (задовільно)  

3/задов./ зараховано 

  E 50-54 

FX 35-49 2 (незадовільно)  Не зараховано 

 

Форми поточного та підсумкового контролю. Комплексна діагностика знань, 

умінь і навичок студентів із дисципліни здійснюється на основі результатів проведення 

поточного й підсумкового контролю знань (КР). Поточне оцінювання (індивідуальне, 

групове і фронтальне опитування, самостійна робота, самоконтроль). Завданням 

поточного контролю є систематична перевірка розуміння та засвоєння програмового 

матеріалу, виконання практичних, лабораторних робіт, уміння самостійно опрацьовувати 

тексти, складання конспекту рекомендованої літератури, написання і захист реферату, 

здатності публічно чи письмово представляти певний матеріал.  

Завданням підсумкового контролю (КР, залік) є перевірка глибини засвоєння 

студентом програмового матеріалу модуля. 

Критерії оцінювання відповідей на практичних заняттях: 

Студенту виставляється відмінно: вільне володіння науковою термінологією, легка 

орієнтація в тематиці дисципліни та міждисциплінарних зв’язках, творчо-пошуковий підхід 

під час відповідей із застосуванням позапредметних знань, наведення прикладів, порівняння і 

аналіз навчального матеріалу, системне бачення предмету. 

Студенту виставляється дуже добре: добре знання матеріалу, незначні помилки і 

неточності у відповідях, швидке орієнтування при розв’язанні навчальних завдань, достатньо 

високий рівень загальної обізнаності з предмету та адаптивності при доборі потрібного 

матеріалу. 



 Студенту виставляється добре: володіння певним обсягом навчального матеріалу, 

здатність його аналізувати, використання на достатньому рівні знань та вмінь для 

формулювання висновків, несуттєві неточності у відповідях. 

Студенту виставляється достатньо: задовільний рівень знань матеріалу, здатність 

його аналізувати під керівництвом викладача,розуміння окремих понять, суттєві 

неточності у відповідях. 

Студенту виставляється мінімальний задовільно: поверхневе знання змісту тем з 

дисципліни, труднощі при використанні понятійного апарату, відсутність міцних логічних 

зв’язків і послідовності у розумінні навчального предмету, відповіді на додаткові запитання 

майже не розкривають значення і суті матеріалу. 

Кількість балів у кінці семестру повинна складати від 200 до 400 балів (за 4 

кредити), тобто сума балів за виконання усіх завдань.  

 

Відповідний розподіл балів, які отримують студенти за 4 крд                           

 

Поточне оцінювання та самостійна робота КР Накопичува

льні 

бали/сума 

1 кредит 2 кредит 3 кредит 4 кредит 

60 400/100* 
Т 1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т 6 Т 7 Т8 Т9 Т10  

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10  

30 30 30 30 20 20 20 20 20 20  

 

 

10. Засоби діагностики 

Засобами діагностики та методами демонстрування результатів навчання є: 
завдання до практичних занять, завдання для самостійної та індивідуальної роботи  

(зокрема есе, реферати), презентації результатів досліджень, тестові завдання, контрольні 

роботи. 

 

11. Методи навчання 

Усний виклад матеріалу: наукова розповідь, спрямована на аналіз фактичного 

матеріалу; пояснення − вербальний метод навчання, за допомогою якого розкривається 

сутність певного явища, закону, процесу; проблемне навчання, робота з підручником та 

додатковими джерелами,  ілюстрація − метод навчання, який передбачає показ предметів і 

процесів у їх символічному зображенні (малюнки, схеми, графіки та ін.); презентація  

лекцій,  ділові,  рольові,  ситуативні  ігри, навчальний тренінг.        

 

                    

12. 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/  

 

 

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

