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1. Опис навчальної дисципліни

Найменування
показників

Кількість кредитів – 3

Галузь знань,
напрям підготовки,
освітньокваліфікаційний
рівень
07 Управління та

Характеристика
навчальної дисципліни
денна
форма
навчання

Вибіркова

адміністрування

Модулів – 1

Рік підготовки:

Змістових модулів – 2

Індивідуальне
навчально-дослідне
завдання: реферат

заочна
форма
навчання

1-й

Спеціальність:
073 «Менеджмент»

1-й

Семестр

1-й

Загальна кількість
годин - 92

1-й

Лекції
16 год.
Практичні, семінарські
12 год.

Тижневих годин для
денної форми
навчання:
аудиторних - 2
самостійної роботи
студента - 3

Лабораторні
Освітньокваліфікаційний рівень:
магістр

год.

год.

Самостійна робота
60 год.
Консультації:
2
год.
Вид контролю:
залік

1.

МЕТА ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Програма вивчення варіативної навчальної

дисципліни «Психологія

управління» складена відповідно до підготовки за освітнім ступенем магістр
напряму 07 Управління та адміністрування спеціальності 073 «Менеджмент».
Предметом вивчення навчальної дисципліни є теоретичні та методичні
засади психології управління.
Мета навчальної дисципліни – оволодіння майбутніми управлінцями
освіти

теоретичними

засадами

психології

управління,

формування

практичних вмінь щодо організації ефективного функціонування трудового
колективу, розвиток психологічної управлінської культури.
2.

ПЕРЕДУМОВИ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ

Міжпредметні зв’язки здійснюються
дисциплінами,

філософією,

з

психологією,

базовими педагогічними
методологією

інших

спеціальностей.
Основними завданнями вивчення навчальної дисципліни «Психологія
управління» є:
1. Оволодіння теоретичними знаннями з психології управлінських
процесів;
2. Усвідомлення

психологічної

сутності

управлінської

діяльності

керівника;
3. Набуття практичних вмінь щодо підвищення ефективності роботи
трудового колективу навчального закладу;

3.

РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ ЗА ДИСЦИПЛІНОЮ

У результаті вивчення курсу «Психологія управління» студенти
повинні знати та вміти:
Знати:

ПРН6

Мати
навички
прийняття,
обґрунтування
та
забезпечення
реалізації управлінських рішень в
непередбачуваних
умовах,
враховуючи
вимоги
чинного
законодавства, етичні міркування та
соціальну відповідальність;

ПРН7

Організовувати та здійснювати
ефективні комунікації всередині
колективу, з представниками різних
професійних
груп
та
в
міжнародному контексті;

ПРН 9.

Вміти спілкуватись в професійних і
наукових колах державною та
іноземною мовами;

- зміст та специфіку психології
управління, її зв’язок з іншими
дисциплінами;
- рівні та функції управління,
управлінські ролі та типологію
керівників;
- теорії трудової мотивації та
закономірності

прийняття

управлінських рішень;
психологію

-

спілкування

ділового

та

засоби

вирішення конфліктів;
засоби

-

підвищення

ефективності

трудового

колективу;
вміти:
-

проводити

психологічних
трудовому
аналізувати

діагностику
проблем

у

колективі,
ефективність

Демонструвати лідерські навички та
ПРН 10. вміння працювати у команді,
мотивацію
до
роботи
взаємодіяти з людьми, впливати на
управлінця та працівників;
їх
поведінку
для
вирішення
професійних задач;
- визначати та корегувати
індивідуальній
стиль;
-

приймати

рішення;

та

управлінській
ПРН 11. Забезпечувати
особистий
управлінські
професійний
розвиток
та
планування власного часу.

-

вирішувати

конфліктні

ситуації у колективі;
-

оптимізувати

працівників

до

мотивацію
професійної

діяльності на основі знань з

.

психології управління.
Комунікація:
К1. Зрозуміле і недвозначне
донесення власних висновків, а
також знань та пояснень, що їх
обґрунтовують, до фахівців і
нефахівців, зокрема до осіб, які
навчаються.
К2. Використання іноземних
мов у професійній діяльності.

ПРК 1

ПРК 2.

4.КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ
Шкала ЄКТС

Критерії оцінювання навчальних досягнень студента
Теоретична підготовка:

вільно володіє навчальним матеріалом,

висловлює свої думки, робить аргументовані висновки, рецензує
відповіді інших студентів, творчо виконує індивідуальні та колективні
завдання; самостійно знаходить додаткову інформацію та використовує
А

її для реалізації поставлених перед ним завдань; вільно використовує
нові інформаційні технології для поповнення власних знань.
Практична підготовка: може аргументовано обрати раціональний спосіб
виконання завдання й оцінити результати власної практичної діяльності;
виконує завдання, не передбачені навчальною програмою; вільно
використовує знання для розв'язання поставлених перед ним завдань.
Теоретична підготовка:

вільно володіє навчальним матеріалом,

застосовує знання на практиці; узагальнює і систематизує навчальну
В

інформацію, але допускає незначні огріхи у порівняннях. формулюванні
висновків. застосуванні теоретичних знань на практиці.
Практична підготовка: за зразком самостійно виконує практичні
завдання, передбачені програмою; має стійкі навички виконання

завдання.
Теоретична підготовка: володіє навчальним матеріалом поверхово,
фрагментарно, на рівні запам’ятовування відтворює певну частину
С

навчального матеріалу з елементами логічних зв’язків, знає основні
поняття навчального матеріалу.
Практична підготовка: має елементарні, нестійкі навички виконання
завдання.
Теоретична підготовка: має фрагментарні знання (менше половини) при
незначному

Д

загальному

обсязі

навчального

матеріалу;

відсутні

сформовані уміння та навички; під час відповіді допускаються суттєві
помилки.
Практична підготовка: планує та виконує частину завдання за
допомогою викладача.
Теоретична підготовка: студент не володіє навчальним матеріалом у

Е

загальному обсязі.
Практична підготовка: виконує лише елементи завдання, потребує
постійної допомоги викладача.
Теоретична підготовка: студент володіє матеріалом на рівні окремих

FХ

фрагментів, що становлять незначну частину навчального матеріалу.
Практична підготовка: виконує лише елементи завдання, потребує
постійної допомоги викладача.
Теоретична

F

підготовка:

студент

володіє

матеріалом

на

рівні

елементарного розпізнання і відтворення окремих фактів, елементів,
об’єктів

РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЯКІ ОТРИМУЮТЬ СТУДЕНТИ

Розподіл балів, які отримують студенти

Поточний контроль
Зміст. модуль № 1
Т1 Т2

Т3 Т4

Т5

Т6

Зміст. модуль № 2
Т7 Т8 Т9 Т10

Т11

Самостійна
робота

Сума

Т12
15

15

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

Підсум Зага
ковий льна
(екз.)
сума

75

25

100

5

Т1, Т2 ... Т 9 – теми розділів
ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ: НАЦІОНАЛЬНА ТА ECTS
Сума балів
за
всі види навчальної
діяльності

Оцінка ECTS

90 – 100

А

82 - 89

В

74 - 81

С

64 - 73

D

60 - 63

Е

35-59

FX

1 - 34

F

Оцінка за національною шкалою
для екзамену, заліку, курсового проекту
(роботи), практики
відмінно
добре
задовільно
незадовільно з можливістю повторного
складання
незадовільно з обов’язковим повторним
вивченням дисципліни

6. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Змістовий розділ І. Психологія управлінської діяльності.
Тема 1. Теоретичні засади психології управління.
Тема 2. Психологічні складові ефективної управлінської діяльності.
Тема 3. Особливості лідерства в психології управління.
Тема 4. Особистість керівника як умова ефективності професійної діяльності
колективу.

Тема 5. Стиль керівництва в психології управління.
Тема 6. Психологічні закономірності ділового спілкування.
Тема 7. Психологічні основи прийняття управлінських рішень.
Змістовий розділ 2. Психологія діяльності трудового колективу
Тема

8.

Соціально-психологічний

клімат

як

фактор

професійної

ефективності колективу.
Тема 9. Психологічні особливості особистості працівника.
Тема 10. Мотивація до роботи як умова ефективності праці.
Тема 11. Стратегії конструктивного вирішення конфліктних ситуацій.
Тема 12. Особливості формування корпоративної культури.
Змістовий розділ І. Психологія управлінської діяльності.
Тема 1. Теоретичні засади психології управління.
Предмет психології управління та історія його становлення. Джерела
виникнення психології управління. Науково-методологічні підходи у галузі
управління. Місце психології управління серед інших психологічних
дисциплін. Організаційна та індустріальна психологія, основні напрямки.
Сучасні теорії управління. Значення й задачі психології управління на
сучасному етапі розвитку нашого суспільства.
Структура, функції та основні категорії психології управління.
Організаційна психологія як сполучна ланка між фундаментальним знанням і
реальною організаційною діяльністю. Методологія і методи психології
управління. Методи організаційної психології (спостереження, аналіз
документів, опит, експеримент), їх специфіка.

Тема
діяльності.

2.

Психологічні

складові

ефективної

управлінської

Психологічні особливості управлінської діяльності. Управління як
соціальний феномен. Поняття, об’єкт та суб’єкт управління. Поняття системи
управління.
Управління,

влада

та

вплив.

Види

влади:

винагороджуючи,

примушуючи, легітимна, експертна, референтна, інформаційна. Джерела
влади. Ефективність управління. Основні функції управлінської діяльності:
планування, організація, мотивація, контроль, комунікація, прийняття
управлінських рішень.
Чинники

ефективності

керівництва:

1)

особливості

лідера;

2) особливості (працівників) підлеглих; 3) особливості ситуації. Керівник як
суб’єкт управління. Ключові компетенції керівника. Управлінські ролі
керівника. Кар’єра керівника. Широкий і вузький сенс кар’єри. Кар’єра як
професійне просування, зростання. Кар’єра як посадове просування,
досягнення певного соціального статусу.
Стосунки

в системі «керівник — підлеглий». Функціональні

особливості керівника та підлеглого. Управлінська взаємодія. Соціальнопсихологічний клімат та згуртованість трудового колективу.
Тема 3. Особливості лідерства в психології управління.
Лідерство і керівництво в організації. Типи

формальних

груп.

Характеристики неформальних груп.
Психологічна характеристика лідерства. Концепції лідерства: теорія
лідерських ролей Бейлса; теорія рис лідерства (М. Вебер); інтерактивна
теорія; ситуаційна теорія Ф. Фідлера;

нутрішньо роль концепція А. В.

Петровського. Особистість лідера. Типи лідерів (за Н. В. Шахназаряном).
Позитивні риси особистості лідера.
Поняття про популярність. Фактори популярності. Порівняння ознак
лідерства і популярності. Важливість врахування міри популярності та
привабливості лідера для організації групи.

Тема 4. Особистість керівника як умова ефективності професійної
діяльності колективу.
Суперечливість і різноманітність науково-практичних підходів до
аналізу

професійно

особистісних
Характеристика

важливих

особливостей
особистості

якостей

керівника:

керівника.
конформність

авторитарного

Характеристика
та

ригідність.

керівника.

Концепція

особистісних обмежень у діяльності керівника. Вимоги до моральності
керівника.
Поняття

та фактори управлінського впливу керівника. Залежність

змісту та динаміки впливовості від форм впливів (навіювання, переконання,
наказ). Асертивність особистості (спроможність досягати цілей); здатність
бути переконливим. Неконструктивний вплив. Види протидіючих впливів у
відповідь на неконструктивний вплив. Критерії конструктивного впливу.
Психологічні особливості управлінських розпоряджень.
Вікові та гендерні особливості керівника в управлінській діяльності.
Соціально-психологічний портрет ефективного керівника.
Тема 5. Стиль керівництва в психології управління.
Поняття стилю керівництва. Традиційна концепція стилів керівництва
й аналіз їх основних параметрів (К. Левін). Об’єктивні й суб’єктивні фактори
вибору керівником управлінського стилю. Різновиди стилів керівництва:
директивний, колегіальний, ліберальний, авторитарний,

інкволітарний,

анархічний. Умови формування стилю керівництва. Типологія управлінської
поведінки (Блейк, Мутон). Концепція стилів керівництва ГРИД.
Умови ефективності управління. Об’єктивні та суб’єктивні фактори
ефективності. Поняття

індивідуального

стиль управління. Відкритий

стиль

стилю. Прихований (анонімний)
управління. Індивідуальний стиль

спілкування керівника за Р. Х. Шакуровим: розсудливий, дистанційний,
розуміючий, пригнічуючий, довірливий, прагматичний.

Тема 6. Психологічні закономірності ділового спілкування.
Форми ділового спілкування, їх спільні й специфічні особливості.
Структура і особливості ділової бесіди. Проблемні й дисциплінарні бесіди.
Специфіка телефонної бесіди. Психологічні рекомендації з розвитку в
керівника вміння слухати співрозмовника. Ділові переговори як форма
соціально-психологічної взаємодії партнерів.

Типологія

поведінки на

переговорах. Основні положення принципового методу ведення переговорів.
Психологічні рекомендації з ведення переговорного процесу. Можливість
визначення динаміки підсвідомості партнера – учасника ділової комунікації.
Створення іміджу керівника як складової частини культури ділового
спілкування.

Характеристика

психологічних

прийомів

виникнення

в

персоналу атракції стосовно керівника.
Тема 7. Психологічні основи прийняття управлінських рішень.
Психологічна теорія прийняття рішень. Різновиди процесу прийняття
рішення: інтуїтивне, досвідне, раціональне. Етапи прийняття рішень.
Порівняльна характеристика групових та індивідуальних форм прийняття
рішень. Поняття конформності. Переваги та недоліки групового прийняття
рішення.
Зовнішні та внутрішні чинники прийняття управлінських рішень.
Основні умови ефективного прийняття індивідуальних та колегіальних
управлінських рішень.

Змістовий розділ 2. Психологія діяльності трудового колективу
Тема 8. Соціально-психологічний клімат як фактор професійної
ефективності колективу.

Характеристика

товариських

відносин.

Функції

товариських

взаємовідносин. Психологічна сумісність, її прояви (за М. М. Обозовим).
Рівні психологічної сумісності: психофізична; соціально-психологічна.
Типи поведінки людей при виконанні спільної діяльності. Фактори
групової згуртованості. Теорія Р. Кеттела. Модель групової продуктивності
Б.

Колінза.

Стратометрична

концепція

групової

згуртованості

А. В. Петровського.
Основні характеристики соціально-психологічного клімату. Роль та
функції соціально-психологічного клімату. Причини загострення проблеми
соціально-психологічного клімату. Фактори

забезпечення

оптимального

соціально-психологічного клімату в колективі.
Тема 9. Психологічні особливості особистості працівника.
Соціальна позиція та роль особистості в організації. Типологія
особистості працівника. Прогноз місця працівника в організації на основі
діагностики .

Типи

працівників

за

співвідношеннями. Індивідуально-

психологічні властивості особистості та їх врахування в системі управління.
Поняття темпераменту та типу особистості. Акцентуації характеру.
Кадрової
включення

політика.

людини

в

Схеми підбору кадрів. Особистісні чинники

організацію.

Ініціативність,

відповідальність,

комунікативність, креативність, надійність.
Тема 10. Мотивація до роботи як умова ефективності праці.
Поняття мотивації персоналу. Психологічна структура мотивації.
Основні функції мотивації: спонукання до дії, скерування діяльності,
контроль і підтримка поведінки. Поняття мотиву та стимулу. Взаємозв’язок
мотиву та стимулу в управлінні персоналом. Види мотивації: внутрішня та
зовнішня.
Теорії мотивації. Змістовні (диспозиційні) теорії. Теорія потреб
А. Маслоу, ERG-теорія К. Адельфера. Двохфакторна мотиваційно-гігієнічна

концепція

Ф. Герцберга. Теорія трьох потреб Д. МакКлелланда, X-Y теорія

Д. Макгрегора. Процесуальні (когнітивні) теорії мотивації. Теорія очікувань
В. Врума. Теорія очікування (Л.Портер, Е.Лоулер), Теорія цілей (Дж. Латем,
Е.Локк). Теорія справедливості С. Адамса.
Основні методи оптимізації мотивації працівників і підвищення
результативності їх праці: економічні методи, управління за цілями,
збагачення праці, метод співучасті або залучення працівників.
Тема 11. Стратегії конструктивного вирішення конфліктних
ситуацій.
Сутність та види конфлікту, особистісні (рольові, внутрішньо рольові,
мотиваційні, когнітивні) та міжособистісні (ціннісні, ті, що виникають у
результаті порушень норм і правил взаємодії тощо).
Структурні компоненти конфлікту, динаміка виникнення та розвитку
конфлікту, наслідки конфліктних ситуацій, а також причини виникнення
конфліктів як з вини керівника так і з вини підлеглих. Діагностика конфлікту.
Стратегії вирішення конфліктних ситуацій.
Тема 12. Особливості формування корпоративної культури.
Поняття організаційної культури. Зміст організаційної культури.
Зовнішній та внутрішній рівні організаційної культури. Корпоративні
цінності та норми.
Формування корпоративної культури. Феномен приналежності до
організації:

інтеграція,

диференціація

і

адаптація.

Лояльність

та

ідентифікація в організації. Комунікації у формуванні організаційної
культури. Вдосконалення міжособистісного спілкування і інформаційного
обміну в організації. Методи дослідження корпоративної культури. Методи
підтримки корпоративної культури (внутрішній PR). Системи зворотного
зв’язку в управлінському процесі. Розвиток неформального спілкування в
організації

7.СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

РОЗДІЛ 1. Психологія управлінської діяльності
Тема 1. Теоретичні засади
психології управління.

u
6

1

4

Тема 2. Психологічні
складові ефективної
управлінської діяльності.

6

1

4

Тема 3. Особливості
лідерства в психології
управління.

6

2

6

2

Тема 4. Особистість
керівника як умова
ефективності професійної
діяльності колективу.
Тема 5. Стиль
керівництва в психології
управління.

u

2

2

4

4

6

2

4

Тема 6. Психологічні
закономірності ділового
спілкування.

6

2

6

Тема 7. Психологічні
основи прийняття
управлінських рішень.

6

2

42

8

4

Разом за Розділом 1
6

30

РОЗДІЛ 2. Психологія діяльності трудового колективу
Тема 8. Соціальнопсихологічний клімат як
фактор професійної
ефективності колективу.

6

2

4

Самост.р

Практ.

Лекції

Усього

Самост.р

Лекції

Усього

Назви
змістових
модулів
і тем

Кількість годин
Заочна форма
у тому числі

Практ.

Денна форма
у тому числі

Тема 9. Психологічні
особливості особистості
працівника.

6

Тема 10. Мотивація до
роботи та ефективність
праці.

6

2

Тема 11. Стратегії
конструктивного
вирішення конфліктних
ситуацій.

6

2

2

4

Тема 12. Особливості
формування
корпоративної культури.

6

2

2

5

30

8

6

21

72

16

12

51

2

4

4

Разом за Розділом 2
Усього годин
ІНДЗ

-

Усього годин

ЗМІСТ ЛЕКЦІЙНИХ ЗАНЯТЬ
№
з/п
1
2
3
4
5
6

7

Назва теми

Тема 1. Теоретичні засади психології управління.
Тема 2. Психологічні складові ефективної управлінської
діяльності.
Тема 3. Особливості лідерства в психології управління.
Тема 4. Особистість керівника як умова ефективності
професійної діяльності колективу.
Тема 7. Психологічні основи прийняття управлінських
рішень.
Тема 8. Соціально-психологічний клімат як фактор
професійної ефективності колективу.
Тема 10. Мотивація до роботи та ефективність праці.

Кількість
годин
ден.

1
1
2
2
2
2
2

2

8
9

Тема 11. Стратегії конструктивного вирішення
конфліктних ситуацій.
Тема 12. Особливості формування корпоративної
культури.
Усього

2
2
2
2
16

ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ
№
з/п

1
2
3
4
5

6

Назва теми

Кількість
годин
ден. заоч.

Тема 3. Особливості лідерства в психології управління.
Тема 5. Стиль керівництва в психології управління
Тема 6. Психологічні закономірності ділового
спілкування.
Тема 9. Психологічні особливості особистості
працівника.
Тема 11. Стратегії конструктивного вирішення
конфліктних ситуацій.

2
2
2

Тема 12. Особливості формування корпоративної
культури.

2

Всього

12

2
2

САМОСТІЙНА РОБОТА

№
з/п

Назва теми

Змістовий розділ І. Психологія управління
1
2
3
4
5

Тема 1. Теоретичні засади психології управління.
Тема 2. Психологічні складові ефективної
управлінської діяльності.
Тема 3. Особливості лідерства в психології
управління.
Тема 4. Особистість керівника як умова
ефективності професійної діяльності колективу.
Тема 5. Стиль керівництва в психології управління.

Кількість
годин
ден. заоч.

4
4

4
4

4

4

5

4

5

4

Тема 6. Психологічні закономірності ділового
спілкування.
7 Тема 7. Психологічні основи прийняття
управлінських рішень.
Змістовий розділ 2. Психологія діяльності трудового
колективу
8 Тема 8. Соціально-психологічний клімат як фактор
професійної ефективності колективу.
9 Тема 9. Психологічні особливості особистості
працівника.
10 Тема 10. Мотивація до роботи та ефективність праці.
6

11
12

Тема 11. Стратегії конструктивного вирішення
конфліктних ситуацій.
Тема 12. Особливості формування корпоративної
культури.
Всього

5

4

5

4

5

4

5

4

5

6

5

4

5

6

60

52

ЗМІСТ ІНДИВІДУАЛЬНОГО НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНОГО
ЗАВДАННЯ
Індивідуально-дослідне

завдання

може

бути

виконано

в

якості

самостійної роботи у вигляді доповіді або реферату за темою навчального
плану. Структура доповіді або реферату повинна включати титульну
сторінку, відомості про автора, план, ступ, основну частину, висновки,
список використаних джерел.
Орієнтовна тематика індивідуально-дослідного завдання:
1. Методи вивчення соціально-психологічного клімату колективу.
2. Соціально-психологічні складові й форми управлінського спілкування.
1. Типи керівників у психології управління.
2. Менеджер і стиль керівництва.
3. Організаційна культура менеджера.
4. Психологія ділової бесіди.
5. Психологічні особливості публічного виступу.
6. Імідж керівника та його психологічні складові.
7. Психологічні аспекти управління трудовим колективом.

8. Формальні й неформальні структури у трудовому колективі.
9. Формування

й

регулювання

соціально-психологічного

клімату

трудового колективу.
10. Управлінські конфлікти.
11. Психологічні методи врегулювання конфліктних ситуацій.
12. Метод переговорів у рішенні конфліктів.
13. Методи арбітражу й посередництва в дозволі конфліктів.
14. Конфлікти у трудовому колективі й шляху їхнього дозволу.
15. Психологічні методи прийняття управлінських рішень.
16. Методи організації групової дискусії при виробленні управлінського
рішення.

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ
1. Методичні вказівки до практичних занять для магістрантів
спеціальності «Управління навчальним закладом» з навчальної дисципліни
«Психологія управління».
2. Методичні вказівки до самостійної роботи магістрантів спеціальності
«Управління навчальним закладом» з навчальної дисципліни «Психологія
управління».
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