




1.Опис навчальної дисципліни  
   

Найменування 
показників 

Галузь знань, 
спеціальність, 

спеціалізація, рівень 
вищої освіти 

Характеристика 
навчальної дисципліни 

Загальна кількість: 

кредитів – 3 

 

 

годин – 90 

 

 

змістових модулів –2  

Галузь знань 

05 Соціальні та 

поведінкові науки 

 

Спеціальність _053 

Психологія  

 

Рівень вищої освіти: 

Перший (бакалаврський)   

очна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Обов’язкова 

Рік підготовки: 

4 4 

Семестр 

1-й 2-й 

Лекції 

20  год. 12 год. 

Практичні, семінарські 

20 год. 6 год. 

Лабораторні 

  

Самостійна робота 

50 год. 72 год.  

Форма підсумкового 
контролю:  

іспит 
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 
Мета: підготовка студентів до  професійного вирішення психологічних проблем 
управління; формування  загальнокультурних і професійних компетентностей, у т.р. 
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: 
ЗК2. Знання та розуміння предметної області та  розуміння професійної діяльності.   
ЗК6. Здатність приймати обґрунтовані рішення.   
СК3. Здатність до розуміння природи поведінки,  діяльності та вчинків.  
СК.13. Здатність визначати й пояснювати пси 
хологічні  механізми формування, функціонування та розвитку  психічних явищ, 
процесів, властивостей,  виокремлювати причини та фактори, що  диференціюють 
характер їх індивідуального  функціонування та розвитку.  

 Очікувані результати навчання. У результаті вивчення навчальної 
дисципліни студент повинен: 
ПР1. Аналізувати та пояснювати психічні явища, ідентифікувати психологічні проблеми 
та пропонувати шляхи їх розв’язання   
ПР2. Розуміти закономірності та особливості розвитку і функціонування  психічних 
явищ в контексті професійних завдань   
ПР3. Здійснювати пошук інформації з різних джерел, у т.ч. з використанням  
інформаційно-комунікаційних технологій, для вирішення професійних  завдань.   
ПР5. Обирати та застосовувати валідний і надійний психодіагностичний  інструментарій 
(тести, опитувальники, проективні методики тощо)  психологічного дослідження та 
технології психологічної допомоги. 
ПР11. Складати та реалізовувати план консультативного процесу з  урахуванням 
специфіки запиту та індивідуальних особливостей клієнта,  забезпечувати 
ефективність власних дій.   
ПР13. Взаємодіяти, вступати у комунікацію, бути зрозумілим, толерантно  ставитися до 
осіб, що мають інші культуральні чи гендерно-вікові  відмінності.   
ПР17. Демонструвати соціально відповідальну та свідому поведінку,  слідувати 
гуманістичним та демократичним цінностям у професійній та  громадській 
діяльності.   
ПР18. Вживати ефективних заходів щодо збереження здоров’я (власного й  оточення) та 
за потреби визначати зміст запиту до супервізії.  

У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач вищої освіти 
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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 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.  
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Змістовний модуль 2. Групова психологія управління та  самоменеджмент.  
Тема 6. 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 7. Психологія ділового спілкування в діяльності керівника   
Поняття, структура та види спілкування. Спілкування як соціальний феномен. 

Психологічні особливості управлінського спілкування.  Проблеми міжособистісного 
сприйняття в управлінському спілкуванні.  Спілкування керівника з підлеглими як 
обмін інформацією. Умови  ефективної взаємодії в управлінському спілкуванні.  

  
Тема 8. 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 9. 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.  

 
Тема 10. 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 

Очна форма Заочна форма 

Усь

ого 

у тому числі Усь

ого 

у тому числі 

л п/

с 

ла

б 

ср л п/с Ла

б 

ср 

1 2 3 4 5 6 8 9 10  11  12  

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  5 9 2   7 

Тема 2. Управлінська 
діяльність як предмет 
психологічного  аналізу. 

9 2 2  5 7    7 

Тема 3. Особистість 
підлеглого. 

9 2 2  5 11 2 2  7 
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Тема 4. Психологічні 
механізми прийняття рішень 
в управлінській  діяльності. 

9 2 2  5 7    7 

Тема 5. Психологічні 
особливості особистості 
керівника. 

9 2 2  5 11 2 2  7 

Разом за змістовим 
модулем 1 

45 10 10  25 45 6 4  35 

Змістовний модуль 2. Групова психологія управління та  самоменеджмент. 
Тема 6. Психологічний вплив 
в управлінській діяльності. 

9 2 2  5 9 2   7 

Тема 7. Психологія ділового 
спілкування в діяльності 
керівника. 

9 2 2  5 7    7 

Тем 8. Психологія 
управління груповими 
процесами. 

9 2 2  5 13 2 2  9 

Тема 9 Психологія 
управління конфліктними 
ситуаціями.   

9 2 2  5 9 2   7 

Тема 10. Самоменеджмент. 9 2 2  5 7    7 

Разом за змістовим 
модулем 2 

45 10 10  25 45 6 2  37 

Разом  90 20 20  50 90 12 6  72 

 
5. Теми семінарських занять 

Семінарські  заняття не передбачені. 
 

6. Теми практичних  занять 
№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 
очна заочна 

1.  Психологія управління як галузь психологічної науки  2  
2.  Психологія управлінської діяльності 2  
3.  Особистість як об’єкт управління 2 2 
4.  Психологія прийняття управлінського  рішення 2  
5.  Особистість як суб’єкт управління 2 2 
6.  Засоби впливу на підлеглих. 2  
7.  Ділове спілкування у діяльності керівника. 2  
8.  Соціальна група як об'єкт управління  2 2 
9.  Психологія прийняття управлінського  рішення у конфліктних 

ситуаціях. 
2  

10.  Самоменеджмент 2  
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 Разом 20 6 
 

7. Теми лабораторних  занять 
Лабораторні  заняття не передбачені. 

 
8. Самостійна  робота 

№ 
з/п 

Назва теми/види завдань Кількість 
Годин 
очна заочна 

1.  Історія розвитку і сучасний стан психології управління 
(презентація). Ставлення до людини-робітника Ф. Тейлора і 
О. Гастєва (реферат).  Специфіка зарубіжної та вітчизняної 
психології управління.(реферат) 

5 7 

2.  Теорії особистості та їх використання в психології 
управління (психоаналіз; поведінкова школа; біхевіоризм; 
гуманістична психологія) (презентація). 

5 7 

3.  Особистість службовця, її структура та шляхи формування 
(презентація).  Структура особистості службовця .(реферат).   
Вплив психологічний захисних механізмів на ефективність 
діяльності виконавця (практична робота). 

5 7 

4.  Стратегія і тактика прийняття управлінського рішення в  
складних ситуаціях (презентація). Ситуативна детермінанта в 
прийнятті управлінського рішення (реферат). Психологічні 
причини вад у прийнятті рішень керівником .(реферат).  

5 7 

5.  Феномен керівника в історії розвитку суспільства (реферат). 
Визначення понять «лідерство», «керівництво» 
(презентація). Харизматичної особистості за М. Месконом 
(реферат). 

5 7 

6.  Індивідуальний стиль управління.  Авторитет керівника: 
суб’єктивна та об’єктивна значущість (презентація).  
Формування іміджу керівника (реферат). Вплив соціального 
статусу керівника на його особистість (практична робота).  

5 7 

7.  Методи дослідження комунікативної компетентності 
керівника та виконавця (менеджера, викладача, службовця) 
(практична робота).  

5 7 

8.  Група як соціально-психологічний феномен (презентація). 
Дослідження ролей у групі (практична робота).  

5 9 

9.  Дослідження конфліктногенності особистості (практична 
робота). Передумови виникнення конфлікту в процесі 
спілкування.   Стратегія поводження в конфліктній ситуації.  
Етапи і засоби розв’язання конфліктних  ситуацій (презентація). 
Попередження конфліктних ситуацій і конфліктів (реферат). 

5 7 

10.  Місце самоменджменту у загальній теорії управління 
(презентація). 4 принципа самоменджменту (реферат). 
SMART-технології формування цілей . Тайм-менеджмент 
(реферат).  

5 7 
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 Разом 50 72 
9. Методи навчання 

У процесі вивчення навчальної дисципліни використовуються наступні 
методи навчання: 

– словесні методи: лекція, пояснення, бесіда, обговорення, дискусія; 
– наочні методи: презентація, ілюстрація, демонстрація; 

– методи формування практичних умінь і особистісних якостей: виконання 
практичних завдань, вправи, підготовка і здійснення виступів перед аудиторією. 

Самостійна робота включає роботу з текстовим матеріалом та виконання 
індивідуальних завдань: складання реферату і підготовку презентацій та практичні 
завдання. 

 
10. Форми контролю і методи оцінювання 

                          (у т.ч. критерії оцінювання результатів навчання) 
При вивченні навчальної дисципліни здійснюється поточний та підсумковий 

контроль. 
Поточний контроль проводиться з метою визначення рівня підготовленості 

студента з певних тем, розділів робочої навчальної програми, якості виконання 
конкретних завдань та здійснюється впродовж семестру під час проведення 
аудиторних занять (лекції, практичні  заняття)  та при виконанні самостійної 
роботи. 

Об'єктом поточного оцінювання є: 
- програмний матеріал, який викладається на лекціях;  
- питання і проблеми, що розглядаються та обговорюються на практичних 

заняттях; 
- програмний матеріал для самостійного вивчення, який передбачений 

робочою програмою та включає: реферати, презентації, практичні завдання. 
Форма підсумкового контролю – іспит. Загальна підсумкова оцінка (сума 

балів) складається з оцінки поточного контролю результатів навчання впродовж 
семестру та оцінки результатів навчання при проведенні контрольних заходів під 
час підсумкового контролю (іспит).  

Схема розподілу балів:  
Максимальна кількість балів за поточний контроль - 60. 
Максимальна кількість балів за підсумковий  контроль - 40. 
Критерії оцінювання поточного контролю: оцінюються знання, які виявив 

здобувач при роботі на практичних заняттях та при виконанні самостійної роботи. 
Додаткові до поточного оцінювання  бали нараховуються за індивідуальне 
завдання.    

Здобувач допускається до підсумкового контролю (іспиту) за навчальну 
дисципліну, якщо він виконав усі види практичних робіт,  передбачених робочою 
програмою незалежно від сумарної кількості балів, отриманих за результатами 
поточного контролю за семестр.  

Повторне складання іспиту з метою покращення оцінки не допускається. 
 

 Критерії оцінювання під час аудиторних занять 
Оцінка Критерії оцінювання навчальних досягнень 
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Відмінно (5 балів 
за теми ) 

Оцінюється робота студента, який у повному обсязі володіє 
навчальним матеріалом, вільно, самостійно та аргументовано 
його викладає, вільно послуговується науковою 
термінологією, наводить аргументи на підтвердження 
власних думок, здійснює аналіз та робить висновки, залучає 
до підготовки як основну, так і додаткову літературу 
(монографії, періодичні видання, першоджерела, тощо).  

Добре (5 балів за 
тему) 

Оцінюється робота студента, який достатньо повно володіє 
навчальним матеріалом, обґрунтовано його викладає, 
послуговується науковою термінологією, залучає основну і 
додаткову літературу.  

Задовільно (3 
балів тему) 

Оцінюється робота студента, який відтворює значну частину 
навчального матеріалу, висвітлює його основний зміст, 
виявляє елементарні знання окремих положень. Не здатний 
до глибокого, всебічного аналізу, допускає істотні неточності 
та помилки. 

Незадовільно з 
можливістю 
відпрацювання (2 

Оцінюється робота студента, який не володіє навчальним 
матеріалом у достатньому обсязі, проте фрагментарно, 
поверхово (без аргументації та обґрунтування) викладає 
окремі питання навчальної дисципліни.  

Критерії оцінювання самостійної роботи  
Вид Максим 

к-сть 
балів 

Критерії оцінювання навчальних досягнень 

Презентація 3 здатність студента презентувати доповідь 
відповідно змісту навчального матеріалу та 
супроводити її оригінальним візуальним 
представленням. 

Реферат 3 здатність здійснювати узагальнення на основі 
опрацювання теоретичного матеріалу та 
відсутність помилок при оформленні цитування 
й посилань на джерела; продемонструвати 
дотримання лексичних, фразеологічних, 
граматичних і стилістичних норм української 
літературної мови. 

Практичне  
завдання 

4 Самостійність та змістовність виконання 
практичного завдання. Його відповідність 
поставленим цілям.  

 
 Критерії оцінювання під час іспиту 

 Оцінка  Критерії оцінювання навчальних досягнень 
30-40 балів міцні знання навчального матеріалу, аргументовані відповіді на 

поставлені запитання, вміння застосовувати теоретичні знання при 
розв’язанні практичних прикладів. 

25-29 балів міцні знання навчального матеріалу, аргументовані відповіді на 
поставлені запитання, які, однак містять певні (несуттєві) 
неточності, вміння застосовувати теоретичні знання при 
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розв’язанні практичних прикладів. 
15 – 24 бали достатні  знання навчального матеріалу, неточні  відповіді, вміння 

застосовувати теоретичні знання при розв’язанні практичних 
прикладів; 

10-14 балів слабкі знання частини навчального матеріалу, неточні або мало 
аргументовані відповіді, з порушенням послідовності викладу 
матеріалу, слабке застосування теоретичних знань при розв’язанні 
практичних прикладів; 

1- 9 балів слабкі знання значної частини навчального матеріалу, суттєві 
помилки у відповідях на запитання, невміння розв’язувати 
практичні приклади.    

 
11. 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.  
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24. Соціально-психологічний вплив: конформізм, сугестивність,  
підпорядкування.  

25. Типології співробітників. 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. Психологічні особливості управлінського спілкування.   
41.Проблеми міжособистісного сприйняття в управлінському спілкуванні.   
42. Спілкування керівника з підлеглими як обмін інформацією. У 
43.Умови  ефективної взаємодії в управлінському спілкуванні.  
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. 
 

12. РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЯКІ ОТРИМУЮТЬ СТУДЕНТИ 
Поточний та періодичний контроль 

Підсумкови
й контроль 

(іспит) 

Сума 
балів Змістовий модуль 

№1 
Змістовий модуль № 

2 

Індивідуальн
е самостійне 

завдання  

Т1 Т
2 

Т
3 

Т
4 

Т
5 

Т
6 

Т
7 

Т
8 

Т
9 

Т1
0 

10 40 100 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
25 25 

50 
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Т1, Т2, Т3, Т4 – теми змістових модулів 
 

Шкала оцінювання: національна та ЕСТ8 
Сума балів за 

всі види 
навчальної 
діяльності 

Оцінка 
ЕСТS 

Оцінка за національною шкалою 
для екзамену, курсового 

проекту (роботи), 
практики 

для заліку 

90 - 100 A відмінно зараховано 
85-89 B Дуже добре 
75-84 С Добре 
70-74 D Задовільно 
60-69 Е Допустимо 
35-59 FХ 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 

 
13.Навчально методичне забезпечення 

- Робоча програма навчальної дисципліни; 
- Мультимедійні презентації; 
- Силабус; 
- допоміжний роздатковий матеріал.  

 
14.Рекомендована література 

Основна 
1. Бакаленко О. А. Психологія управління: навч. посібник  Харків: ХНУРЕ, 
2020.  120 с. 
2. Жавнерчик О.В.  Психологія управління: Конспект лекцій. Одеса: ОДЕКУ, 2020. 
161с.  
3. Кісіль З. Р., Швець Д. В. Психологія управління : навчальний посібник. 
Університетська книга, 2022. 648 с. 
4. Орбан-Лембрик Л. Е. Психологія управління . К. : Академвидав, 2003.  568 с.  
5. Прищак М. Д. Психологія управління в організації : навчальний посібник. [2-ге 
вид., перероб. і доп.].   Вінниця, 2016. 150 с.  
6. Психологія діяльності та навчальний менеджмент: Навч. посіб. / За заг. ред.. 
М.В. Артюшиної.  К.: КНЕУ, 2008. 336 с. 
7. Соловйов В. Ф. Психологія управління: навчально-методичний  комплекс. Івано-
Франківськ: Місто-НВ, 2014.  60 с.  
8. Угрін О. Г. Психологія управління: практичний посібник .   Львів: ЛьвДУВС, 2017.  
164 с. 
9. Фесенко Г. Г. Психологія управління та конфліктологія: Конспект лекцій  (для 
студентів спеціальності 8.14010101 «Готельна і ресторанна  справа») . Харк. нац. 
ун-т міськ. госп-ва ім.  О. М. Бекетова.  Х. : ХНУМГ, 2013.  132 с.  
10. Ходаківський Є. І., Богоявленська Ю. В., Грабар Т. П. Психологія управління. 
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Підручник. 3-тє вид. перероб. та доп.  К.: Центр  учбової літератури, 2011.  664 с.  
11. Цимбалюк І.М. Психологія управління.  К.: Професіонал, 2008.  623 с. 
12. Щебликіна, Д. В. Грибова ; Мелітоп. держ. пед. ун-т ім. Богдана  Хмельницького.  
Мелітополь : Вид. буд. Мелітоп. міськ. друк.,  2015.  479 с.  

 
Додаткова 
 

1. Євтушенко О. Н. Психологія управління : [науково-методичні рекомендації до 
семінарських занять з курсу «Психологія управління»].  Миколаїв : Вид-во ПП 
Шамрай, 2007. 64 с.  
2. Карамушка Л.М. Психологія освітнього менеджменту: Навч. посібник.  К.: Либідь, 2004.  
424с. 
3. Козюра, В. Д. Еволюція управлінської думки : нарис історії розв. теорії  соц. упр. : 
Навч. посіб. К. : ДП  “Видавничий дім “Персонал”, 2008.  288 с.  
4. Логунова М. М. Соціально-психологічні аспекти управлінської  діяльності. К. : 
Центр сприяння інституційному  розвитку державної служби, 2006.  196 с.  
5. Мельник Л. П. Психологiя управлiння : [курс лекцій]. 2-ге вид., стереотип.  К. : 
МАУП, 2002. 176 с.  
6. Москвичов С. Психологія ділового спілкування.   К., 1999.  286 с.  
7. Психологія управління : [науково-практичні рекомендації по  проведенню 
психологічного практикуму з курсу «Психологія  управління»]. Миколаїв : Вид-во 
ПП Шамрай, 2007.  60 с.  
8. Психологічні детермінанти розвитку організаційної культури :  монографія; за 
ред. Л.М. Карамушки. К.: Педагогічна  думка, 2015. 288 с.   
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4. https://www.tandfonline.com/toc/vsoc20/current  
5. https://onlinelibrary.wiley.com/journal/20448309  
6. https://www.apa.org/pubs/journals/psp/  
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