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Вступ 

 

Навчальна програма дисципліни «психологія управління» складена 

відповідно до освітньо-професійної/освітньо-наукової програми підготовки 

перший (бакалавр) спеціальності _053 «ПСИХОЛОГІЯ». 

Предметом вивчення  навчальної дисципліни є прояви людських 

взаємин і взаємодій з точки зору ситуацій управління: особистість, її 

самовдосконалення і саморозвиток в процесі праці, управлінська діяльність 

та її організація з точки зору психологічної ефективності. 

Місце навчальної дисципліни в структурі освітнього процесу.  

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових 

модулів: 

1. Психологія управління як наукова дисципліна. Розвиток та сучасний 

стан психології управління, характеристика індивідуальних процесів. 

2. Групова психологія управління та само менеджмент. 

 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Мета це підготовка студентів до професійного вирішення 

психологічних проблем управління; формування загальнокультурних і 

професійних компетентностей, у т.ч. здатність використовувати в управлінні 

персоналом базові знання з області теорії та методології дисципліни. 

Завдання. 

- формування систематичних знань про психологічні основи управлінської 

діяльності; 

- ознайомлення з сучасним станом психології управління, з вітчизняними і 

зарубіжними теоріями і концепціями;  

- розвиток у студентів здібностей здійснювати самостійну аналітичну та 

науково-дослідну роботу в області психології управління; 

- оволодіння студентами  практичними методами та методиками психології 

управління. 

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування елементів 

наступних компетентностей:  

а) загальних(ЗК): 

ЗК2. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної 

діяльності.  

ЗК6. Здатність приймати обґрунтовані рішення.  

ЗК9 Здатність працювати в команді. 

в) спеціальних фахових (СК): 

СК.3. Здатність до розуміння природи поведінки, діяльності та вчинків 

СК.13. Здатність визначати й пояснювати психологічні механізми 

формування, функціонування та розвитку психічних явищ, процесів, 
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властивостей, виокремлювати причини та фактори, що диференціюють 

характер їх індивідуального функціонування та розвитку. 

 

 

Очікувані результати навчання.  

ПР01. Аналізувати та пояснювати психічні явища, ідентифікувати 

психологічні проблеми та пропонувати шляхи їх розв’язання 

ПР02. Розуміти закономірності та особливості розвитку і функціонування 

психічних явищ в контексті професійних завдань 

ПР04. Обґрунтовувати власну позицію, робити самостійні висновки за 

результатами власних досліджень і аналізу літературних джерел. 

ПР07. Рефлексувати та критично оцінювати достовірність одержаних 

результатів психологічного дослідження, формулювати аргументовані 

висновки 

ПР11. Складати та реалізовувати план консультативного процесу з 

урахуванням специфіки запиту та індивідуальних особливостей клієнта, 

забезпечувати ефективність власних дій.   

знати: 

 - засади психології управління як галузі знання; 

-   сутність методів психології управління; 

- основний фактичний матеріал, пов'язаний з психологією керівника, 

підлеглих, групової діяльності з точки зору психології управління. 

вміти:  

- використовувати теоретичні знання для аналізу психологічних проблем 

менеджменту; 

- здійснювати самостійну аналітичну та науково-дослідну роботу в області 

психології управління, застосовуючи адекватні психологічні методи і 

методики відповідно до цілей, завдань та методології дослідження; 

- адекватно застосовувати на практиці правила та закони управління. 

 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 90 годин, що 

становить 3 кредитів ЄКТС. 
 

 

2. Зміст навчальної дисципліни 

 

Змістовний модуль 1. Психологія управління як наукова 

дисципліна. Розвиток та сучасний стан психології управління, 

характеристика індивідуальних процесів. 

Тема 1. Введення в дисципліну. Статус психології управління в 

системі психологічного знання і управлінських наук. Цілі, завдання, функції 

та сучасний стан психології управління як частини соціальної психології і як 

частини психології праці. Психологічні методи дослідження організаційної 

реальності.  
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Тема 2. Управлінська діяльність як предмет психологічного 

аналізу. Психологічна структура діяльності. Основні функції менеджера. 

Функція цілепокладання. Функція планування і рішення управлінських 

завдань. Функція мотивування. Теорії мотивації. Принципи мотивуючої 

організації праці. Мотиви поведінки людини на робочому місці. Психологічні 

правила преміювання співробітників. Функція делегування. 

 

Тема 3. Особистість підлеглого. Психологія управління його 

поведінкою Поняття «людський фактор» і «персона» (особистість) як 

відображення технократичних і гуманістичних установок в управлінській 

діяльності. Особистість як об'єкт управління. Інституційний і психологічний 

рівні підпорядкування. 

 

Тема 4. Психологічні механізми прийняття рішень в управлінській 

діяльності. Управлінські дії і управлінське рішення. Типи управлінських 

рішень. Моделі прийняття управлінських рішень. Методи прийняття 

управлінських рішень. Ухвалення рішення в реальному житті. Психологічні 

критерії ефективності управлінських рішень. Принципи вироблення і 

прийняття управлінських рішень. 

 

Тема 5. Психологічні особливості особистості керівника. Соціально-

психологічні характеристики особистості керівника. уявлення керівника про 

самого себе. «Я-концепція», «самооцінка», соціальна орієнтація керівника. 

Авторитет керівника. Психологічний (моральний, функціональний) і 

формальний (посадовий) авторитет. 

 

Змістовний модуль 2. Групова психологія управління та само 

менеджмент. 

Тема 1. Психологічний вплив в управлінській діяльності. 

Соціальний (адміністративний) вплив на підлеглих, його можливості і 

обмеження. Психологічна структура особистості як адресат психологічного 

впливу. Труднощі зміни установок особистості. 

 

Тема 2. Психологія управління груповими процесами. Група як 

об'єкт управління. Поняття групи в психології. Види груп. референтна група і 

група присутності, функції референтної групи. Групи різного рівня розвитку: 

номінальна, група - асоціація, група - кооперація, колектив (команда). 

 

Тема 3. Психологія управління конфліктними ситуаціями. 

Психологічні особливості конфлікту як типу взаємодії. Роль об'єктивних 

інтересів і психологічних факторів в конфлікті. Емоційна залученість в 

конфлікт. Конструктивний і деструктивний конфлікт. Психологічна 

структура конфлікту. 
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Тема 4. Само менеджмент. Поняття і головні задачі само 

менеджменту. Основні методики само менеджменту. Планування та основні 

принципи в само менеджменті. 

 
 

 

3. Рекомендована література 
 

Основна 

1. Кабаченко Т.С. Психология управления.  М.: Аспект пресс, 2007. 

2. Талтынов   С.М.   Управление   персоналом.   Выпуск   7.   Практикум:   

деловые   игры, ситуации, тесты. Воронеж: Издво ВГУ, 2008.  

3. Армстронг М. Практика управления человеческими ресурсами. 8е изд. 

СПб.: Питер,2004.  

4. 

Пугачев В.П. Управление персоналом организации. М.: Аспект пресс, 2007. 

5. Вересов Н.Н. Психология управления. Учебное пособие. М.: Изд. НПО 

«МОДЭК», 2013. 

6. Карпов А. В., Терещенко Н. Г. Психология управленческой деятельности. 

– Казань : Таглимат, 2006. 

7. Шарапов В. М., Шарапова Е. В. Технологии управления : практ. 

менеджмент.  –  Черкассы : ЧГТУ, 2005.   

8. Розанова В. А. Психология управления. – М., 2000. – 384 с.   

9.  Шипунов В. Г., Кишкель Е. Н. Основы управленческой деятельности. – 

М., 2000. – 304 с. 

 

Додаткова 

1. Асмолов А. - Психология личности. Кул.-ист. поним. разв-я ч-ка (Изд. 3-е) 

Психология для студентов - 2007. – 526с. 

2.  Щесняк К. Е. Принципы стратегического планирования финансовой 

деятельности предприятия //  Нові підходи в економіці та управлінні: 

матеріали міжнародної науково-практичної конференції 15-16 вересня 2011 

року. – Пенза – Прага : Науково-видавничий центр «Соціосфера», 2011. – 203 

с. – С. 72–78.  

3.  Скуматова О. А. Организация процесса планирования маркетинговой 

деятельности на предприятии // Нові підходи в економіці та управлінні: 

матеріали міжнародної науково-практичної конференції 15-16 вересня 2011 

року. – Пенза – Прага : Науково-видавничий центр «Соціосфера», 2011. – 203 

с. – С. 80–82. 233  

4.  Петрова Ю. О. Командо образование как явление в управлении 

промышленным предприятием //  Нові підходи в економіці та управлінні: 

матеріали міжнародної науково-практичної конференції 15-16 вересня 2011 

року. – Пенза – Прага  : Науково-видавничий центр «Соціосфера», 2011. – 

203 с. – С. 129–135.  
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5.  Манджиева Д. А. Стратегия как инструмент управления будущим // Нові 

підходи в економіці та управлінні: матеріали міжнародної науково-

практичної конференції 15-16 вересня 2011 року.  – Пенза  – Прага : Науково-

видавничий центр «Соціосфера», 2011.  –  203 с.  – С. 150–153.  

6.  Бабичева А. Х. Теории управления о роли человека в организации // Нові 

підходи в економіці та управлінні: матеріали міжнародної науково-

практичної конференції 15-16 вересня 2011 року. – Пенза – Прага : Научно-

издательский центр «Социосфера», 2011. – 203 с. – С. 154–156.  

7.  Цюпак И. Г. Технократическое управление производством и его 

гуманистическая перспектива в глобализационных условиях современности 

// Нові підходи в економіці та управлінні: матеріали міжнародної науково-

практичної конференції 15-16 вересня 2011 року. – Пенза – Прага : Науково-

видавничий центр «Соціосфера», 2011. – 203 с. – С. 153–154.  

8.  Логинова И. В. Особенности трансформации бюрократической 

организации в условиях становления информационного общества // Нові 

підходи в економіці та управлінні: матеріали міжнародної науково-

практичної конференції 15-16 вересня 2011 року. – Пенза – Прага : Науково-

видавничий центр «Соціосфера», 2011. – 203 с. – С. 156–159.  

9.  Семенова Е. Л. Управленческие иллюзии // Нові підходи в економіці та 

управлінні: матеріали міжнародної науково-практичної конференції 15-16 

вересня 2011 року. – Пенза – Прага : Науково-видавничий центр 

«Соціосфера», 2011. – 203 с. – С. 159–162.  

10.  Марюхина С. В. Инновации менеджмента // Нові підходи в економіці та 

управлінні: матеріали міжнародної науково-практичної конференції 15-16 

вересня 2011 року. – Пенза – Прага : Научно-издательский центр 

«Социосфера», 2011. – 203 с. – С. 167–169.  

11.  Рязанов И. Е. О возрастающей роли стратегии в управлении 

коммерческими организациями // Нові підходи в економіці та управлінні: 

матеріали міжнародної науково-практичної конференції 15-16 вересня 2012 

року.  – Пенза  – Прага  –  Белосток : Науково-видавничий центр 

«Соціосфера», 2012. – 199 с. – С. 48–52.  

12.  Зизин А. С. Алгоритм процесса формирования удовлетворѐнности 

клиентов услугами // Нові підходи в економіці та управлінні: матеріали 

міжнародної науково-практичної конференції 15-16 вересня 2012року. – 

Пенза  – Прага  – Белосток : Науково-видавничий центр «Соціосфера», 2012. 

– 199 с. – С. 83–87.  

13.  Кузнецова Н. В. Применение игровых технологий в процессе 

профессиональной подготовки управленческих кадров // Нові підходи в 

економіці та управлінні: матеріали міжнародної науково-практичної 

конференції 15-16 вересня 2012 року. – Пенза – Прага – Белосток : Науково-

видавничий центр «Соціосфера», 2012. – 199 с. – С. 91–97.  

14.  Бобова О. В. Современные методы и функции управления персоналом // 

Нові підходи в економіці та управлінні: матеріали міжнародної науково-
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практичної конференції 15-16 вересня 2012 року. – Пенза – Прага – Белосток: 

Науково-видавничий центр «Соціосфера», 2012. – 199 с. – С. 98–104.  
 

Електронні інформаційні ресурси 
1.    http://www.odnb.odessa.uа- ОННБ імені М.Горького та електронна 

бібліотека. 

2. http://www.nbuv.gov.ua/ - Національна бібліотека України імені В.І. 

Вернадського та електронна бібліотека.   

3. http://www.socionauki.ru/journal/articles/?j=ipisi Електронний варіант 

журналу «Историческая психология и социология истории». 

4. http://kspodn.onu.edu.ua/index.php/kunena/konferentsii-iipo - Міжнародна 

науково-практична інтернет-конференція «Пізнавальний та 

перетворювальний потенціал історичної психології як науки». 

5. http://www.rae.ru/upfs/ - «Международный журнал прикладных и 

фундаментальных исследований».... 
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     4.Форма підсумкового контролю успішності навчання – 

екзамен 
 

5.Методи діагностики успішності навчання    

Усне опитування, перевірка конспектів, індивідуальних завдань, поточне 

оцінювання, завершальний модульний контроль 

Критерії  оцінювання 

1. Наявність конспекту лекцій                                           10 

2. Виступ на семінарі за обраною темою                          17 

3. Участь у груповій роботі за темою семінару               26 

4. Участь у дискусії за темою семінару                            10 

5. Завершальний модульний контроль                             37 
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