
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ 

ДЗВО «УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ» 

 
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ МЕНЕДЖМЕНТУ ТА ПСИХОЛОГІЇ 

Кафедра публічного управління і проектного менеджменту 
 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Вченою радою ННІМП ДЗВО 

«Університет менеджменту освіти» 

10 вересня 2020 року, протокол № 7 

Голова Вченої ради ННІМП ДЗВО 

«Університет менеджменту освіти» 

 

_________________О. В. Алейнікова 

 

 

 

ПСИХОЛОГІЯ УПРАВЛІННЯ 
 

РОБОЧА ПРОГРАМА 

навчальної дисципліни 

 

(дисципліна вільного вибору здобувачів вищої освіти) 

 

  

Рівень вищої освіти: 

• другий (магістерський) 

• третій (освітньо-науковий) 

Галузь знань: без обмежень 

Спеціальність: без обмежень 

Освітньо-наукова програма: без обмежень  

 

 

 

 

 

 

 

 

Київ  



Робоча програма навчальної дисципліни «Психологія управління» дисципліна 

вільного вибору здобувачів вищої освіти складена відповідно до навчальних планів 

освітньо-наукових / освітньо-професійних програм Навчально-наукового інституту 

менеджменту та психології ДЗВО «Університет менеджменту освіти». 

 

Автор-укладач робочої програми 

Івкін В. М., кандидат психологічних наук, доцент кафедри публічного управління і 

проектного менеджменту 

 

 

 

 

 

Розглянуто і схвалено на засіданні кафедри 

публічного управління і проектного менеджменту 

Навчально-наукового інституту менеджменту та психології 

ДЗВО «Університет менеджменту освіти» 

 (протокол № 01 від 09 вересня 2020 р.) 

 

 

Затверджено Вченою радою 

Навчально-наукового інституту менеджменту та психології 

ДЗВО «Університет менеджменту освіти» 

 (протокол № 7 від 10 вересня 2020 р.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 Івкін В.М., 2020 рік 

 ДЗВО «УМО», 2020  



1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

 

 

2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ. 

 

Метою викладання навчальної дисципліни «Психологія управління» є ознайомлення 

здобувачів вищої освіти з психологічними особливостями процесу управління, 

закономірностями соціальної взаємодії в організації, та особливостями застосовування методів 

психологічного дослідження в роботі з персоналом. 

Основними завданнями вивчення дисципліни «Психологія управління» є: 

 ознайомлення з теоретичними підходами, експериментальними та прикладними 

дослідженнями в галузі психології управління; 

 оволодіння методами психодіагностики в роботі з персоналом організації; 

 засвоєння основних психологічних закономірностей управлінської діяльності, лідерства 

та керівництва; 

 опанування методами саморегуляції та технологіями формування організаційної 

культури; 

 оволодіння навичками постановки і вирішення дослідницьких завдань в галузі 

психології управління  

 оволодіння здобувачами вищої освітизнаннями, які відображають зміст і структуру 

управління; 

 усвідомлення ролі та значущості психологічних компонентів; 

 набуття умінь і навичок ефективного вирішення психолого-управлінських проблем; 

 розвиток потреби до самостійного вивчення психологічної літератури. 

Найменування 

показників  

Галузь знань, спеціальність, 

спеціалізація, освітній ступінь 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

Кількість 

кредитів 

відповідно до 

ECTS –3 

Галузь знань: 

без обмежень 

 

Спеціальність: 

без обмежень 

 

Освітньо-наукова програма: 

без обмежень 

заочна форма навчання 

Навчальна дисципліна вільного 

вибору здобувачів вищої освіти 

Рік підготовки 

2 

Загальна 

кількість годин –  

90 

Рівень вищої освіти: 

• другий (магістерський) 

• третій (освітньо-науковий) 

 

Семестр 

3 

Лекції 

10 

Семінари, практичні 

20 

Самостійна робота 

60 

Форма контролю 

залік 



 

знати: 

 історію розвитку і основний зміст предмету психології управління; 

 категоріальний апарат, необхідний для аналізу і прогнозування процесів, що 

протікають в організаціях; 

 концепцію діяльності та її прикладне застосування щодо управління в різних сферах 

діяльності людини; 

 сучасні теорії психології управління в різних типах організацій; 

 структуру управління в організації, систему мотивації та стимулювання, а основних 

організаційних процесів; 

 науково-практичні підходи до вирішення практичних завдань в контексті 

самоуправління, управління колективом та організацією; 

 особливості постановки і вирішення дослідницьких завдань в галузі психології 

управління 

 основи підвищення результативності реалізації загальних функцій управління з 

урахуванням впливу психологічних факторів; 

 особливості активності особистості людини й регуляції її поведінки в організації; 

 структуру й методику розвитку особистості менеджера в організації; 

 психологію керівництва й лідерства; 

 специфіку міжособистісних відносин в організації та психології управлінського впливу; 

 психологічні аспекти реалізації загальних функцій управління (планування, 

організовування, мотивування й контролювання); 

 психологічні основи інформаційного забезпечення управління, комунікативної 

компетентності й прийняття рішень; 

 психологічні аспекти організації праці та професійної діяльності; 

 ролі соціально-психологічної служби у процесі вдосконалення системи управління. 

 

уміти: 

 вміти виділяти психологічні проблеми в організаціях і здійснювати їх аналіз; 

 аналізувати основні психологічні закономірності управлінської діяльності, лідерства та 

керівництва; 

 здійснювати діагностику організаційних процесів в компанії та розробляти 

рекомендації щодо їх оптимізації; 

 аналізувати основні характеристики роботи та робочого середовища; 

 визначати психологічний клімат в організаційному середовищі, лояльність до 

організації та задоволеність роботою працівників; 

 вирішувати дослідницькі завдання в галузі психології управління. 

 здійснювати психологічну діагностику соціально-психологічного клімату та станів 

міжособистісних та ділових комунікацій в управлінській системі; 

 застосовувати активний позитивний психологічний вплив на різноманітні аспекти 

життєдіяльності різних систем управління; 

 використовувати відповідно до ситуації знання психологічних основ управлінської 

діяльності; 

 розрізняти динамічні процеси в колективі та аналізувати управлінські рішення; 

 розрізняти стадії перебігу конфліктів та здійснювати профілактичні засоби в напрямку 

їх попередження; 

 більш ефективно здійснювати основні комунікативні процеси  (інформаційне 

забезпечення, комунікативну діяльність та прийняття рішень); 

 впроваджувати психологічну регуляцію на всіх етапах кар'єри. 

 оптимізувати умови та режими праці з урахуванням психологічних аспектів; 



 формувати продуктивні команди з урахуванням психологічних властивостей і 

міжособистісних відносин; 

 здійснювати ефективний управлінський вплив; 

 регулювати поведінку підлеглих і мати навички саморегуляції; 

 формувати індивідуальний стиль управління; 

 застосовувати самоконтроль в екстремальних ситуаціях; 

 використати методи вивчення особистості; 

 складати характеристики ділових та особистісних якостей працівника. 

 

3. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

 

Назва змістового модуля 

Кількість 

аудиторних 

годин 

Змістовий модуль 1. ОСНОВИ ДІЯЛЬНІСНОГО ПІДХОДУ. 4,0 

Тема 1. Активність особистості людини. Регуляція поведінки. 1,5 

Тема 2. Особистість менеджера в організації. Психологія керівництва й 

лідерства. 

1,5 

Тема 3. Методи вивчення особистості. Складання характеристики 

ділових та особистісних якостей працівника. 

1,0 

Змістовий модуль 2. ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ 

ОРГАНІЗАЦІЄЮ. 

6,0 

Тема 4. Міжособистісні відносини в системах управління. Психологія 

управлінського впливу. 

1.0 

Тема 5. Психологія планування та організації. 1,0 

Тема 6. Психологія мотивування й контролювання. 1,0 

Тема 7. Психологічні аспекти інформаційного забезпечення управління. 

Комунікативна компетентність. 

1,0 

Тема 8. Психологічні основі прийняття рішень. 1,0 

Тема 9. Психологічні основи організації праці та професійної діяльності 1,0 

 

 

4. ПРОГРАМНИЙ МАТЕРІАЛ 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. 

ПСИХОЛОГІЯ УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

Тема 1. ПСИХОЛОГІЯ УПРАВЛІННЯ ЯК ГАЛУЗЬ ПСИХОЛОГІЧНОЇ НАУКИ 

 

Предмет психології управління та історія його становлення. Джерела виникнення 

психології управління. Науково-методологічні підходи у галузі управління. Школа наукової 

організації праці (Ф.-В. Тейлор, Ф. Гілбрет, Л. Гілбрет, Г. Гантт). Адміністративна школа (А. 

Файоль, британський консультант Л. Урвік, американські дослідники Г. Емерсон та Л. Г’юлік). 

Школа людських стосунків (Є. Мейо, М. Фоллет). Хоторнські експерименти. Школа людських 

ресурсів (А. Маслоу, Д. Мак-Клеланда, Д. Мак-Грегора, Ф.Герцберга, К.Адельфера). Школа 

«кількісних методів в управлінні» (1950-ті роки). Сучасні тенденції наукових досліджень в 

галузі психології управління. 

Місце психології управління серед інших психологічних дисциплін. Організаційна та 

індустріальна психологія, основні напрямки. Оформлення організаційної психології в 

самостійну наукову дисципліну. Інженерна психологія. Міждисциплінарний характер 

психології управління. Місце психології управління в системі сучасного соціогуманітарного 

знання. 



Предмет, об’єкт і завдання психології управління. 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 2. ПСИХОЛОГІЯ УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: ЛІДЕРСТВО І 

КЕРІВНИЦТВО В ОРГАНІЗАЦІЇ 

Психологічні особливості управлінської діяльності. Управління як соціальний феномен. 

Поняття управління. Об’єкт та суб’єкт управління. Соціально-психологічні феномени в системі 

управлінських відносин: власне управління, тобто цілеспрямована дія на певний об'єкт, та 

підпорядкування. 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.  

Лідерство і керівництво в організації. 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. Соціально-психологічний клімат та згуртованість 

трудового колективу.  

 

Тема 3. НАУКОВІ ПІДХОДИ В ДОСЛІДЖЕННІ ПРОЦЕСУ УПРАВЛІННЯ 

Теорія рис в управлінні. Особистісні якості успішного керівника. Керівник як об’єкт 

психологічного дослідження. Управлінські ролі керівника. Психологічні типи керівників. 

Труднощі, вимоги та обмеження у роботі керівників. Проблема статі в управлінні. 

Теорії поведінки: класична типологія стилів управління, двофакторні теорії поведінки, 

модель решітки стилів управління.  

Імовірнісні (ситуаційні) теорії управління: ситуативні теорії степені професійної зрілості 

Херсі і Бланчерда, теорія безперервності Танненбаума і Шмідта, імовірнісна модель Фідлера, 

теорія способів та цілей управління "шлях-мета", нормативна модель прийняття рішень Врума і 

Йеттона.  

Актуальні підходи в дослідженні процесу управління: теорія атрибутивного лідерства, 

харизматичне і трансформаційне лідерство. 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. 

ПСИХОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА СУБ’ЄКТА ТА ОБ’ЄКТА УПРАВЛІННЯ 

 

Тема 4. ПСИХОЛОГІЧНА ГОТОВНІСТЬ КЕРІВНИКІВ ДО УПРАВЛІННЯ ТА 

ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ 

Поняття про психологічну готовність керівників до управління. Мотиваційний 

компонент психологічної готовності керівників до управління. Когнітивний компонент 

психологічної готовності керівників до управління. Операційний компонент психологічної 

готовності керівників до управління. Особистісний компонент психологічної готовності 

керівників до управління. Типи та особливості прийняття управлінського рішення. Чинники, що 

впливають на прийняття управлінських рішень керівниками. Вимоги до управлінських рішень. 

Колегіальний підхід до прийняття управлінських рішень. Внутрішні (цілі, завдання, структура, 

технологія, люди, організаційна культура) та зовнішні (споживачі, конкуренти, урядові 



установи, постачальники, фінансові організації і ін.) чинники, що впливають на прийняття 

рішення. Суб’єктивні та об’єктивні чинники прийняття управлінських рішень. Управлінські 

рішення згідно життєвого циклу організації. Стадії існування організації: формування, 

зростання, стабілізація, реорганізація або ліквідація. Основні завдання і проблеми кожної стадії. 

Міжгрупова диференціація та інтеграція. Прояви внутрішньогрупового фаворитизму і 

аутгрупової дискримінації в організації. Причини конфліктів між групами.  

 

Тема 5. ЕФЕКТИВНІСТЬ РІЗНИХ СТИЛІВ КЕРІВНИЦТВА УПРАВЛІНСЬКОГО 

ПЕРСОНАЛУ 

Поняття про стиль керівництва і його структуру. Вимірювання стилю керівництва за 

допомогою різних діагностичних методів. Дослідження об’єктивних факторів, які впливають на 

вибір стилю керівництва. Дослідження суб’єктивних факторів, які впливають на вибір стилю 

керівництва. Сутність індивідуального стилю керівництва та приклади його прояву. 

Особливості врахування позитивних та негативних сторін індивідуального стилю керівництва в 

процесі управління організацією (використовуйте при цьому конкретні приклади). Взаємодія 

людини та організації. Проблема співвідношення взаємних очікувань і домагань: кваліфікаційні 

і особистісні характеристики; місце (статус) в організації; характер і результати роботи; 

перспективи зростання. Адаптація індивіда в організації. Рівні адаптації – психофізіологічний, 

психологічний, соціально-психологічний – і чинники, що її зумовлюють.  

 

Тема 6. СОЦІАЛЬНІ ПОЗИЦІЇ ТА РОЛІ ПРАЦІВНИКІВ ОРГАНІЗАЦІЙ. 

МОТИВАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПРАЦІВНИКІВ. 

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. «Flow-ефект». 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. Задоволеність 

роботою: якість робочого життя. Вимірювання задоволеності роботою. Задоволеність роботою і 

поведінка в організації. Мотивація, задоволеність роботою і оплата праці. Ставлення до праці. 

Механізм мотивації персоналу. Системи стимулювання працівників. Основні системи методів 

поліпшення мотивації працівників і підвищення результативності їх праці: економічні методи, 

управління за цілями, збагачення праці, метод співучасті або залучення працівників. 

Ефективність праці і трудова мотивація. Умови праці. Дослідження динаміки працездатності та 

втоми. Фізичні умови роботи. Місцезнаходження організації. Дизайн офісу і робочого місця. 

Екологічна психологія і ландшафтні офіси. Режим роботи. Робочий час. Постійна неповна 

зайнятість. Гнучкий робочий графік. Психологічні і соціальні аспекти робочого середовища. 

Спрощення роботи. Нудьга і монотонність. Робота як джерело стресу. Психологія професійного 

здоров'я. Реакція на стрес: індивідуальні відмінності. Причини виробничих стресів. 

Перевантаженість або не завантаженість роботою. Форми прояву виробничих стресів. Епідемія 

психогенного захворювання. Виснаження фізичних і духовних сил. Трудоголізм як форма 

залежної поведінки. Профілактика стресів і способи боротьби з їх наслідками. Методи 

відновлення працездатності. Поняття організаційної поведінки. Традиційні складові 

організаційної поведінки – продуктивність праці, дисципліна, плинність кадрів, задоволеність 

роботою. Сучасні підходи до розуміння організаційної поведінки. 

 

Тема 7. УПРАВЛІНСЬКО-ОРГАНІЗАЦІЙНА КУЛЬТУРА 

Поняття управлінсько-організаційної культури та її зміст (сукупність базових цінностей, 

вірувань, символів, зразків поведінки). Структура організаційної культури. Типи організаційної 

культури (Deal T.E., Kennedy A.A., 1982) (Л. Костянтин). Елементи організаційної культури. 



Девізи, салогани, символи. Міфи, легенди, герої. Ритуали, традиції, PR-заходи. Зовнішній та 

внутрішній рівні організаційної культури. Корпоративні цінності та норми. Концепція 

свідомості організації: репутація, амбіції, багаж та емоції. Психологічні тенденції 

організаційного середовища: індивідуалізм – колективізм, дистанція влади, прагнення уникати 

неприємностей, маскулінність-фемінінність. Формування корпоративної культури. Феномен 

приналежності до організації: інтеграція, диференціація і адаптація. Лояльність та ідентифікація 

в організації. Організація як система комунікацій. Комунікації у формуванні організаційної 

культури. Вдосконалення міжособистісного спілкування і інформаційного обміну в організації. 

Регулювання інформаційних потоків. Методи дослідження корпоративної культури. Методи 

підтримки корпоративної культури (внутрішній PR). Системи зворотного зв'язку в 

управлінському процесі: стендовий друк, радіо, інформаційні бюлетені, внутрішньофірмова 

газета і відеопрограми, системи збору пропозицій. Розвиток неформального спілкування в 

організації. 

 

5. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

 

Практичні заняття 

 

 

Назва змістового модуля 

Кількість 

аудиторних 

годин 

1. Управлінська діяльність в екстремальних ситуаціях. Психологічні 

вимоги до експертів та експертизи 

2,5 

2. Основи й проблеми психології управлінського впливу. 2,5 

3. Психологічні аспекти розвитку організації 2,5 

4. Психологічні принципи організації контролю 2,5 

5. Комунікативні здібності та їх розвиток у процесі службової 

діяльності. 

2,5 

6. Системи контролю функціонального стану людини в системі 

«людина-комп'ютер». 

2,5 

7. Сутність психологічних вимог до добору кадрів. 5,0 

 20 

 

Самостійна робота: 

1) підготовка до семінарських занять, 

2) опрацювання та інтерпретація результатів практичних робіт, 

3) підготовка до змістових модулів, 

4) реферування наукової літератури (див. теми лекційних, семінарських і 

практичних занять), 

5) підготовка до заліку. 

 

Рівень сформованості вмінь та знань 

Шифр 

умінь та 

змістових 

модулів 

Зміст умінь, що забезпечується 

 Працювати з науковою літературою (реферування, анотування) 

 Складати опорні конспекти, схеми, термінологічні словники 

 Вступати у наукові дискусії, демонструючи як наукові знання, так і власну 

позицію 

 Складання тестів з тем курсу 

 



6. МЕТОДИ НАВЧАННЯ 

 

на лекціях чітко та зрозуміло структурується матеріал; зосереджується увага 

на проблемних питаннях; наводяться конкретні приклади практичного 

застосування отриманих знань; звертаються до зарубіжного досвіду вирішення 

окремих проблем; заохочуються аспіранти до критичного сприймання нового 

матеріалу замість пасивного конспектування; використовуються наочні матеріали, 

схеми, таблиці, моделі, графіки; використовуються технічні засоби навчання: 

мультимедійний проектор, слайди тощо; 

на практичних заняттях запроваджуються різні навчальні технології: 

семінар-розгорнута бесіда, обговорення проблем, дискусії; семінар-вирішення 

ситуаційних вправ; семінар-розв’язання проблемних питань; мозковий штурм; 

кейс-методи; презентації; аналіз конкретної ситуації; робота в малих групах; 

рольові та ділові ігри; банки візуального супроводження; письмовий контроль 

знань; індивідуальне та групове опитування; перехресна перевірка завдань з 

наступною аргументацією виставленої оцінки тощо. 

самостійне навчання реалізується у підготовці до практичних занять, у 

виконанні індивідуальних творчих завдань, у роботі з підготовки мультимедійних 

презентацій, що будуть проаналізовані, обговорені та оцінені в академічних 

групах.  Під час підготовки до занять здобувачі вищої освіти розвиватимуть 

навички самостійного навчання, критичного аналізу наукової літератури та 

інформаційних матеріалів, синтезу та аналітичного мислення. 
 

7. МЕТОДИ КОНТРОЛЮ 

 

Форма підсумкового контролю успішності навчання - залік 

Підсумковий контроль знань здобувачів вищої освіти буде проводитися у формі 

екзамену. Вивчення курсу зараховується на основі участі в усіх аудиторних заняттях, 

виконання перерахованих форм поточного контролю (словник, презентації, контрольна робота 

по самостійному опрацюванню матеріалу курсу) та написання реферату. Останній виступає 

свідченням успішного засвоєння курсу навчальної дисципліни.  

Допуск до екзамену надається після здачі матеріалів поточного контролю. Поточний 

контроль знань здобувачів вищої освіти буде здійснюватися згідно навчальних успіхів 

здобувачів вищої освіти під час семінарських та практичних занять. Результати самостійного 

опрацювання здобувачами вищої освітитем курсу будуть оцінюватися на основі складання 

опорного словника, написання контрольних робіт та підготовки тематичних презентацій згідно 

двох модулів дисципліни. Подача матеріалів може бути здійснена у двох варіантах: на 

паперовому чи електронному носіях. 

Курс не буде зарахований у випадку відсутності здобувача вищої освіти під час 

аудиторних занять, невиконання чи неналежне виконання перерахованих самостійних робіт, які 

підлягають поточному контролю та відсутності реферату, чи неякісному його виконанні. 

 

2. Засоби діагностики успішності навчання: 

поточний фронтальний контроль, оцінка за індивідуальні науково-дослідні завдання, 

підсумкова дискусія з тематики курсу, тестування, іспит. 

Завданням поточного контролю є перевірка процесу засвоєння матеріалу курсу, 

формування необхідних знань та вмінь.  

Завданням екзамену є перевірка результатів засвоєння здобувачами вищої 

освітипрограмного матеріалу в цілому, систематизація і узагальнення набутих знань і вмінь. 



Рейтинг здобувача вищої освіти з дисципліни визначається за 100-бальною шкалою. Він 

складається з рейтингу з навчальної роботи, для оцінювання якої призначається 70 балів, та 

рейтингу з підсумкової атестації (екзамен) – 30 балів. 

 

Контроль знань 

 

Види навчальної діяльності  Оцінка в балах  

поточний контроль (робота на семінарах) 
орієнтовний 

розподіл 

максимальна 

Виступ на семінарі та активна робота 5 х 1 семінар  5 

самостійна робота, в т.ч.   

Ведення словника 5 10 

Ведення конспекту 5 5 

Контрольна робота за темою модуля 10 х 2 модулі 20 

Контрольна робота (звітно-творча) 20 20 

Залік 30 30 

Всього 100 100 

 

Поточне тестування та самостійна робота 

Залік Сума Змістовний модуль 1 Змістовний модуль 2 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 

30 40 30 100 

 

Примітка: Т1, Т2…. Т11 – теми змістових модулів. 

При оформленні документів за екзаменаційну сесію використовується таблиця 

відповідності оцінювання знань здобувачів вищої освіти за різними системами. 

 

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 
82-89 В 

добре  
74-81 С 

64-73 D 
задовільно  

60-63 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 

 

«відмінно» – здобувач вищої освіти демонструє повні і глибокі знання навчального 

матеріалу, достовірний рівень розвитку умінь та навичок, правильне й обґрунтоване 

формулювання практичних висновків, уміння приймати необхідні рішення в нестандартних 

ситуаціях, вільне володіння науковими термінами, аналізує причинно-наслідкові зв’язки;  

«добре» – здобувач вищої освіти демонструє повні знання навчального матеріалу, але 

допускає незначні пропуски фактичного матеріалу, вміє застосувати його щодо конкретно 



поставлених завдань, у деяких випадках нечітко формулює загалом правильні відповіді, 

допускає окремі несуттєві помилки та неточності;  

«задовільно» – здобувач вищої освіти володіє більшою частиною фактичного матеріалу, 

але викладає його не досить послідовно і логічно, допускає істотні пропуски у відповіді, не 

завжди вміє інтегровано застосувати набуті знання для аналізу конкретних ситуацій, нечітко, а 

інколи й невірно формулює основні теоретичні положення та причинно-наслідкові зв’язки;  

«незадовільно» – здобувач вищої освіти не володіє достатнім рівнем необхідних знань, 

умінь, навичок, науковими термінами. 

 

Оцінювання семінарських занять. За одне семінарське заняття здобувач вищої освіти 

може максимально отримати 1 бал (див. табл. 1).  

Таблиця 1 

Розподіл балів за семінарські заняття 

Вимоги Бали 

Повна відповідь, не заглядаючи у конспект (підручник) 1 

Повна відповідь, заглядаючи у конспект (підручник); неповна відповідь; 

доповнення 

0,5 

Неправильна відповідь   0 

 

Оцінювання практичних занять. Максимальна кількість балів, яку здобувач вищої 

освіти може отримати за одну практичну роботу, становить 1 бал (див. табл. 2).  

Таблиця 2 

Розподіл балів за практичні роботи 

Вимоги Бали 

Активна участь у практичній роботі, успішне виконання, правильна 

інтерпретація, акуратне оформлення 

1 

Участь у практичній роботі, успішне виконання, помилки при інтерпретації 

(або недбале оформлення) 

0,5 

Нездача практичної роботи; відсутність на занятті 0 

 

Оцінювання змістових модулів за тестами. Тести складаються на основі питань 

відповідних тем. Правильна відповідь за кожне тестове питання оцінюється 1 балом.  

 

 

Питання для заліку з дисципліни «Психологія управління» 

1. Психологія управління як наука. 

2. Місце та роль психології управління у системі сучасної психологічної науки. 

3. Об'єкт, предмет, мета та завдання сучасної психології управління. 

4. Методи сучасної психології управління. 

5. Психологічні закономірності управлінської діяльності. 

6. Менеджмент як одна із форм управлінської діяльності. 

7. Особистість як суб'єкт та об'єкт управління. 

8. Поняття керівництва та лідерства в психології управління. 

9. Основні концепції лідерства. 

10. Узагальнений психологічний портрет керівника. 

11. Імідж керівника та його складові. 

12. Імідж організації та принципи його створення. 

13. Технології прийняття управлінських рішень 

14. Управління ефективністю праці. 

15. Поняття делегування повноважень в управлінському процесі 

16. Чинники впливу на ефективність стилю керівництва. 

17. Коучінг як метод допомоги керівникові. 



18. Стратегічне та оперативне планування 

19. Створення управлінських команд 

20. Управлінські дії по запобіганню ескалації конфліктів 

21. Індивідуальний стиль керівництва. 

22. Соціально-психологічний клімат та особливості його створення. 

23. Поняття управлінського спілкування, його структура. 

24. Інтерактивний аспект управлінської діяльності. 

25. Основні комунікативні вміння керівника. 

26. Найвідоміші концепції стилів управлінської діяльності, управлінській 

27. Теорія ситуативного управління. 

28. Інновації в управлінській діяльності. 

29. Внутрішні та зовнішні причини необхідності інновацій. 

30. Опір нововведенням та способи його подолання в управлінській діяльності. 

31. Переваги колективних методів управління. 

32. Проблема мотивації організаційної поведінки, діяльності. 

33. Влада та вплив як психологічні феномени. 

34. Конфлікт в структурах управління, його типи. 

35. Функції конфлікту в соціальних системах. 

36. Основні причини конфліктів в соціальних системах. 

37. Управління конфліктами в соціальних системах. 

38. Причини виникнення стресових ситуацій в сфері управління. 

39. Роль керівника у попередженні стресових ситуацій. 

40. Проблема соціально-психологічного простору соціальних систем. 

41. Явище соціально-психологічної регуляції організаційної діяльності. 

42. Етапи управлінської діяльності в екстремальних ситуаціях. 

43. Психологічні бар'єри в управлінні організацією. 

44. Зміст та структура психологічної готовності керівників до управління. 

45. Мотиви управлінської діяльності керівників. 

46. Компетенції сучасного керівника. 

47. Психологічний аналіз прийняття управлінських рішень керівниками. 

48. Основні вимоги до прийняття управлінських рішень. 

49. Управлінська команда та процес прийняття управлінських рішень. 

50. Психологічні особливості основних стилів керівництва. 

51. Психологічні основи індивідуального стилю керівництва. 

52. Актуальні проблеми підготовки менеджерів в Україні. 

53. Роль психологічної служби в оптимізації управління. 

54. Основні форми взаємодії керівників організації та практичних психологів при 

розв’язання управлінських проблем. 

55. Психологічні особливості соціальних позицій працівників організацій. 

56. Психологічні особливості соціальних ролей працівників організацій. 

57. Співвідношення соціальних позицій та соціальних ролей. 

58. Функція планування в психології управління. 

59. Функції управління: коротка характеристика 

60. Функція цілепокладання в психології управління. 

61. Функція прогнозування в психології управління 

62. Функція контролю та корекції в психології управління. 

63. Комунікація як функція управління 

64. Кадрова функція керівника організації 

65. Виробничо-технічні функції в психології управління. 

66. Процесуальні теорії мотивації: теорія справедливості. 

67. Метод мозкового штурму та його застосування в управлінській діяльності 

68. Основні наукові школи управління  



69. Застосування теорії оперантного підкріплення в управлінській практиці. 

70. Теорії мотивації в управлінні: двофакторна теорія Ф. Херцберга, теорія очікувань 

(Врум) тощо. 

71. Вплив особистісних якостей на ефективність роботи в організації. 

72. Організаційний стрес: причини та наслідки 

73. Роль санкцій у забезпеченні ефективної поведінки працівників 
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