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1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, 

спеціальність, 

спеціалізація, рівень 

вищої освіти 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Загальна кількість: 

кредитів  –3  

 

годин – 90 

 

залікових модулів –1 

 

змістових модулів –8 

 

 ІНДЗ* – ___________ 
           (вид завдання) 

Галузь знань 

05 Соціальні та 

поведінкові науки 
(шифр і назва) 

 

 

Спеціальність 053 

Психологія 
(код і назва) 

 

 

 

Рівень вищої освіти: 

перший (бакалавр) 
 

Нормативна 

(ВНЗ/студента) 

 

Рік підготовки: 

4-й 5-й 

Семестр 

7-й 8-й 

Лекції 

16 год. 6 год. 

Практичні, семінарські 

16 год. 6 год. 

Лабораторні 

0 год. 0 год. 

Самостійна робота 

58 год. 78 год. 

у т.ч. ІНДЗ*: -       0   год. 

Форма підсумкового 

контролю:  

залік 

 

 

 

* – за наявності 
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Мета. Навчальний курс "Психологія управління" є одним із курсів 

циклу  професійної підготовки бакалаврів психологічного факультету ОНУ і 

включає сплановані та рівномірно розподілені складові теоретичної та 

практичної підготовки. Мета курсу – 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: 

(Вказуються компетентності, елементи яких формуються, відповідно до 

стандартів вищої освіти  й освітньої програми та їх коди) 

Очікувані результати навчання. У результаті вивчення навчальної 

дисципліни студент повинен  

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. 
 

3. 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 



5 

 

частини психології праці. Психологічні методи дослідження організаційної 

реальності.  

 

Тема 2. Управлінська діяльність як предмет психологічного 

аналізу. Психологічна структура діяльності. Основні функції менеджера. 

Функція ціле покладання. 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 техно кратичних 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 

самоменеджмент. 

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 
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конфлікт. Конструктивний і деструктивний конфлікт. Психологічна 

структура конфлікту. 

Тема 4. Самоменеджмент. Поняття і головні задачі самоменеджменту. 

Основні методики самоменеджменту. Планування та основні принципи в 

самоменеджменті. 

 

4. Структура навчальної дисципліни 
 

Назви змістових модулів і тем Кількість годин 

Денна форма Заочна форма 

усьог

о  

у тому числі усьо 

го  

у тому числі 

л п/с лаб інд с.р. л п/с лаб інд с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Змістовний модуль 2. Групова психологія управління та самоменеджмент 

Тема 1. Психологічний вплив 

в управлінській діяльності.  

9 2 1   10 9 1 0.5   7 

Тема 2. Психологія 
управління груповими 

процесами.  

9 2 1   10 9 1 0.5   7 

Тема 3. Психологія 

управління конфліктними 

ситуаціями.  

9 2 2   10 9 0.5 1   7 

Тема 4. Самоменеджмент 
9 2 2   10 9 0.5 1   7 

Усього за змістовним 

модулем 2 

45 8 8   40 45 3 3   28 

Усього годин 90 16 16   58 90 6 6   78 

Змістовний модуль 1. Психологія управління як наукова дисципліна. Розвиток та сучасний стан 

психології управління, характеристика індивідуальних процесів 

Тема 1. Введення в 

дисципліну.  

9 2 2   8 9 1 1   10 

Тема 2. Управлінська 
діяльність як предмет 

психологічного аналізу. 

9 2 2   8 9 0.5 0.5   10 

Тема 3. Особистість 

підлеглого.  

9 1 2   8 9 0.5 0.5   10 

Тема 4. Психологічні 

механізми прийняття рішень 

в управлінській діяльності. 

9 1 2   10 9 0.5 0.5   10 

Тема 5. Психологічні 
особливості особистості 

керівника.  

9 2 2   10 9 0.5 0.5   10 

Усього за змістовним 
модулем 1 

45 8 8   44 45 3 3   50 
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* – за наявності 

 

5. Теми семінарських занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Теоретичні основи психології управління 2 

2 Особистість як об'єкт управління 2 

3 Соціально-психологічні основи прийняття 

управлінського рішення 

2 

4 Особистість як суб'єкт управління 2 

5 Ефективність групової діяльності 2 

6 Управлінське спілкування 2 

7 Роль комунікації в управлінні організацією 2 

8 Соціальна група як об'єкт управління 2 

 Разом 16 

                                                                                                              

6. Теми практичних  занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1  0 

2   

...   

                                                                                                              

7. Теми лабораторних  занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1  0 

2   

...   
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8. Самостійна  робота 

 

№ 

з/п 

Назва теми/ види завдань Кількість 

годин 

Кількість 

годин з/в 

1 Підготовка до лекцій 10 14 

2 Підготовка до виступу за обраною темою зі 

списку додатка 2, додатка 4 

10 10 

3 Підготовка до дискусій за питаннями до теми 

семінарських занять зі списку пункту 5 

40 40 

4 Робота з електронними інформаційними 

ресурсами 

26 36 

 Разом 86 100 

До самостійної роботи відноситься: 

[1] – підготовка до лекцій, практичних, семінарських, лабораторних занять; 

[2] – написання рефератів, ессе; 

[3] -  

 

9. Індивідуальне навчально-дослідне завдання 

 

 

 

10. Методи навчання 

Лекції, дискусії, обговорення у групі індивідуальних та самостійних 

завдань. 

 

 

11. Методи контролю 

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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12. Питання для підсумкового контролю 
 

 

1. Визначення дисципліни. Об'єкт і предмет психології управління. 

2. Суб'єкт і об'єкт управління. Цілі впливу на об'єкт управління. 

3. Загальні закони теорії функціональних систем для системи суб'єкт 

управління - об'єкт управління. 

4. Розрізнення визначень «управлінська діяльність» і «менеджмент». 

5. Управлінські функції по А. Файолем. Цілепокладання як одна з головних 

управлінських функцій. 

6. Планування та прогнозування як одні з головних управлінських функцій. 

7. Функція організації як одна з головних управлінських функцій. Принципи 

організації по А. Файолем. 

8. Форми організації діяльності в системі управління, види структур 

організації. 

9. Контролююча та мотиваційна функції як одні з головних управлінських 

функцій. 

10. Форми контролю і їх опис з позицій психології управління. 

11. Управління як керівництво і лідерство, їх визначення, головні 

відмінності. 

12. Підстави для опису феноменів керівництва та лідерства за Б.Д. 

Паригіним. 

13. Функції керівника: розрізнення підстав розподілу і вивчення за А. 

Файолем, Ю.А. Тихомировим, А.М. Бандуркою. 

14. Три основні категорії керівників: опис діяльності, особистісні 

особливості. 

15. Стилі управління по К. Левіну, Р. Лайкерту, Д. Мак-Грегору. 

16. Історія розвитку психології управління як наукової дисципліни. 

17. Внесок Ф. У. Тейлора і школи наукового управління в розвиток 

дисципліни. 

18. Визначення соціально-психологічного клімату колективу. СПК: 

когнітивний і емоційний аспекти. 

19. Види соціально-психологічного клімату організації (колективу) за Б.Д. 

Паригіним. 

20. Ознаки благополучного соціально-психологічного клімату колективу. 

21. Елементи оперативної і фундаментальної діагностики соціально-

психологічного клімату колективу. 

22. Виділення варіантів потенціалу соціально-психологічного клімату 

колективу Б.Д. Паригіним. 

23. Теорії міжособистісної взаємодії, їх застосування в області психології 

управління. 

24. Соціально-психологічний вплив: конформізм, сугестивність, 

підпорядкування. 

25. Типології співробітників. 
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26. Психологія управлінських рішень. Форми, рівні, умови процесу 

прийняття рішення. Виділення замкнутих і відкритих завдань за Ю. 

Козелецьким. 

27. Ухвалення рішення в умовах визначеності і відносної невизначеності. 

28. Психологічні особливості та опис процесу групового прийняття 

рішення. 

29. Психологічні особливості передачі управлінської інформації 

виконавцям. 

30. Стимулювання і контроль виконання рішень. 

31. Коло питань, для яких застосовується процедура експертного 

оцінювання. 

32. Етапи проведення процедури експертного оцінювання. 

33. Етапи проведення процедури PATTeRN як колективного виду прийняття 

рішення. 

34. Правила проведення ефективного мозкового штурму. 

35. Процедура проведення мозкового штурму як колективного виду 

прийняття рішення. 

35. Брейнрайтінг як варіант процедури мозкового штурму. 

36. «Рисовий град» як варіант процедури мозкового штурму. 

37. Історія розвитку питання про соціальну відповідальність організації. 

38. Економічна концепція соціальної відповідальності організації (М. 

Фрідмен). 

39. Теорія прямого соціальної дії про соціальну відповідальність організації. 

40. Аргументи на користь розвитку соціальної відповідальності організації. 

41. Аргументи проти розвитку соціальної відповідальності організації. 

42. Підприємницька діяльність Леві Стросса, Роберта Хааса як приклад 

етичної поведінки керівника організації. 

43. Етична поведінка керівників компаній "Форд", "Apple", "IBM". 

44. Методи протидії неетичні соціальної поведінки великих корпорацій. 

45. Правила і закони переконання. 

46. Види протидії маніпулятивним технологіям. 

47. Приклади вправ протидії манипулятивному впливу. 

48. Теорії і типи лідерства. 

49. Розрізнення в розумінні феноменів: лідерство, керівництво і 

менеджмент. 

50. Основні методики самоменеджменту. Планування та основні принципи в 

самоменеджменті. 
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13. Розподіл балів, які отримують студенти 

 

Поточний контроль Модульний 

контроль 

 Сума 

балів 

Змістовий модуль №1 Змістовий модуль № 2   

 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9   

7 7 7 7 7 7 7 7 7 37  100 

 

Т1, Т2 ... Т9 – теми змістових модулів 

 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за 

всі види 

навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), 

практики 

для заліку 

90 – 100 А відмінно    

 

зараховано 
85-89 В 

добре  
75-84 С 

70-74 D 
задовільно  

60-69 Е  

35-59 FX 

незадовільно з 

можливістю повторного 

складання 

не зараховано з 

можливістю 

повторного 

складання 

0-34 F 

незадовільно з 

обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим 

повторним 

вивченням 

дисципліни 
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14. 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. Командообразование 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.  

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.  
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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-

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

Науково-видавничий центр «Соціосфера», 2012. – 199 с. – С. 98–104.  
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15. 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». 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.odnb.odessa.ua/view_post.php?id=110
http://www.nbuv.gov.ua/
http://www.psystudy.com/-
http://kspodn.onu.edu.ua/index.php/kunena/konferentsii-iipo
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Додаток 1 
10 обов’язкових завдань за предметом 

 
При перездачі іспиту (чи підсумкового контролю) студент виконує 10 

обов’язкових завдань за предметом, створених лектором курсу. Завдання, 

виконані в повному обсязі оцінюються у 60 балів (витяг з протоколу №2 від 

26.10.2017 з засідання Вченої Ради ІМЕМ). 

1. Наявність конспекту лекцій 

2. Виконання одного індивідуального завдання 

3. Усний опис історії становлення і розвитку психології управління 

4. Відповідь на одне питання зі списку для підсумкового контролю (за 

вибором студента)  

6. Системний підхід в психології управління 

7. Структура  психологічного типу управлінця 

9. Аналіз статті. Евтихов О.В. Принципи управління персоналом як 

компоненти профессіональноуправлінського світогляду керівника // Вісник 

ТГПУ. – 2010, - вип 2 (92), с. 124-129. 

10. Найважливіші наукові закони психології управління. За інтернет 

ресурсом https://www.klerk.ru/boss/articles/349953/ 

 
Додаток 2 

Індивідуальні завдання 
 

1. Теорії міжособистісної взаємодії (опис теорій, автори, закони): 

1.1. теорія біхевіоризму 

1.2. Теорія символічного інтеракціонізму 

1.3. теорія психоаналітична 

1.4. теорія когнітівістская 

1.5. теорія трансактного аналізу 

1.6. теорія атракції 

1.7. теорія конфліктів 

2. Конформізм, сугестивність, підпорядкування. Ці феноменів з точки зору 

психології управління 

3. Типологія співробітників 

4. Теорії і типи лідерства 

5. Психологія ділового спілкування 

6. Правила і закони переконання 

7. Типологія і динаміка конфлікту 

8. Функції і причини конфлікту 

9. Управління конфліктом 

10. Самоменеджмент як управління 
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Додаток 3 

 

Питання для підсумкового контролю, зао/від 

 

1. Визначення дисципліни. Об'єкт і предмет психології управління. 

2. Суб'єкт і об'єкт управління. Цілі впливу на об'єкт управління. 

3. Загальні закони теорії функціональних систем для системи суб'єкт 

управління - об'єкт управління. 

4. Розрізнення визначень «управлінська діяльність» і «менеджмент». 

5. Управлінські функції по А. Файолем. Цілепокладання як одна з головних 

управлінських функцій. 

6. Планування та прогнозування як одні з головних управлінських функцій. 

7. Функція організації як одна з головних управлінських функцій. Принципи 

організації по А. Файолем. 

8. Форми організації діяльності в системі управління, види структур 

організації. 

9. Контролююча та мотиваційна функції як одні з головних управлінських 

функцій. 

10. Форми контролю і їх опис з позицій психології управління. 

11. Управління як керівництво і лідерство, їх визначення, головні 

відмінності. 

12. Підстави для опису феноменів керівництва та лідерства за Б.Д. 

Паригіним. 

13. Функції керівника: розрізнення підстав розподілу і вивчення за А. 

Файолем, Ю.А. Тихомировим, А.М. Бандуркою. 

14. Три основні категорії керівників: опис діяльності, особистісні 

особливості. 

15. Стилі управління по К. Левіну, Р. Лайкерту, Д. Мак-Грегору. 

16. Історія розвитку психології управління як наукової дисципліни. 

17. Внесок Ф. У. Тейлора і школи наукового управління в розвиток 

дисципліни. 

18. Визначення соціально-психологічного клімату колективу. СПК: 

когнітивний і емоційний аспекти. 

19. Види соціально-психологічного клімату організації (колективу) за Б.Д. 

Паригіним. 

20. Ознаки благополучного соціально-психологічного клімату колективу. 

21. Елементи оперативної і фундаментальної діагностики соціально-

психологічного клімату колективу. 

22. Виділення варіантів потенціалу соціально-психологічного клімату 

колективу Б.Д. Паригіним. 

23. Теорії міжособистісної взаємодії, їх застосування в області психології 

управління. 

24. Соціально-психологічний вплив: конформізм, сугестивність, 

підпорядкування. 

25. Типології співробітників. 
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26. Психологія управлінських рішень. Форми, рівні, умови процесу 

прийняття рішення. Виділення замкнутих і відкритих завдань за Ю. 

Козелецьким. 

27. Ухвалення рішення в умовах визначеності і відносної невизначеності. 

28. Психологічні особливості та опис процесу групового прийняття рішення. 

29. Психологічні особливості передачі управлінської інформації виконавцям. 

30. Стимулювання і контроль виконання рішень. 

31. Коло питань, для яких застосовується процедура експертного 

оцінювання. 

32. Етапи проведення процедури експертного оцінювання. 

33. Етапи проведення процедури PATTeRN як колективного виду прийняття 

рішення. 

34. Правила проведення ефективного мозкового штурму. 

35. Процедура проведення мозкового штурму як колективного виду 

прийняття рішення. 

35. Брейнрайтінг як варіант процедури мозкового штурму. 

36. «Рисовий град» як варіант процедури мозкового штурму. 

37. Історія розвитку питання про соціальну відповідальність організації. 

Економічна концепція соціальної відповідальності організації (М. Фрідмен). 

38. Теорія прямого соціальної дії про соціальну відповідальність організації. 

39. Аргументи за та проти розвитку соціальної відповідальності організації. 

40. Основні методики самоменеджменту. Планування та основні принципи в 

самоменеджменті. 

 

  


