


 



1. Опис навчальної дисципліни 

Найменування показників 

Характеристика дисципліни за 

формами навчання 

денна заочна 

«Психологія управління» 

Курс 3 3 

Семестр 6 6 

Обсяг кредитів 4 4 

Обсяг годин, в тому числі: 120 120 

Аудиторні 56 6 

Модульний контроль 1 - 

Семестровий контроль 1 1 

Самостійна робота 64 114 

Форма семестрового контролю екзамен екзамен 

 
2. Статус дисципліни: обов’язкова  

 

3. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Психологія управління - це галузь психології, яка вивчає психологічні 

закономірності управлінської діяльності, тобто вплив психології окремої людини та групи 

на процес управління i, навпаки, вплив управлінських відносин на психологію окремої 

людини та групи. Психологія управління вивчає психіку людини, дає психологічну 

характеристику управлінської діяльності та аналізує якості, необхідні для її успішного 

виконання.  

Сучасний етап державотворення стимулює вплив окремої людини та групи на 

процес управління і вплив управлінських відносин на психологію окремої людини чи 

групи. У зв'язку з цим актуалізується проблема формування у керівників вміння 

орієнтуватися в психології людей. Дане вміння розцінюється як один з найважливіших 

показників професіоналізму керівника нового покоління. Урахування названого чинника 

сприятиме створенню у і. колективах морально-психологічного клімату, атмосфери 

творчого пошуку, корпоративної єдності, подальшій психологізації, функціонального 

змісту управлінської діяльності, ефективному розв’язанню управлінських завдань. 

Мета: розкрити соціально-психологічні закономірності процесу управління. 

 Завдання курсу  
- глибоке оволодіння слухачами знаннями, які відображають зміст і структуру 

управління; 

- усвідомлення ролі та значущості психологічних компонентів управління; 

- набуття вмінь і навичок щодо ефективного вирішення психолого-управлінських 

проблем. 
У результаті вивчення навчального курсу студент повинен  

знати:  
 предмет, завдання і зміст дисципліни;  

 теоретико-методологічні основи психології управління;  

 основні терміни і поняття дисципліни; історію і сучасний стан розвитку психології 

управління;  

 психологію особистості в управлінні;  

 психологію управління рекламною діяльністю організації;  

 особистість працівника, її структуру і прояви;  



 психологічні аспекти керівництва і лідерства;  

 психологію управління людськими ресурсами.  

вміти:  
 аналізувати вияви психічних особливостей особистості в управлінні;  

 визначати психологічні особливості планування діяльності в організації;  

 застосовувати сучасні методи планування потреб у персоналі;  

 організовувати добір та відбір персоналу в конкретних умовах;  

 використовувати сучасні методи добору, відбору кадрів;  

 здійснювати контроль виконання та професійно використовувати методи 

стимулюючої оцінки цього виконання у процесі управління;  

 забезпечувати управління персоналом.  

 

4. Компетентності та програмні результати навчання за дисципліною 
 

Інтегральна компетентність  Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та 

практичні проблеми у сфері психології, що передбачають 

застосування основних психологічних теорій та методів та 

характеризуються комплексністю і невизначеністю умов.  

Загальні компетентності Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.  

Знання та розуміння предметної області та розуміння 

професійної діяльності.  

Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

Здатність бути критичним і самокритичним.  

Здатність приймати обґрунтовані рішення.  

Здатність генерувати нові ідеї (креативність).  

Навички міжособистісної взаємодії,  

Здатність працювати в команді.   

Спеціальні (фахові, 

предметні) компетентності  

 

Здатність оперувати категоріально-понятійним апаратом 

психології  

Здатність до розуміння природи поведінки, діяльності та 

вчинків.  

Здатність до особистісного та професійного 

самовдосконалення, навчання та саморозвитку.  

 

Програмні результати навчання за дисципліною: 

 Здійснювати пошук інформації з різних джерел, у т.ч. з використанням інформаційно-

комунікаційних технологій, для вирішення професійних завдань.  

 Пропонувати власні способи вирішення психологічних задач і проблем у процесі 

професійної діяльності, приймати та аргументувати власні рішення щодо їх розв’язання  

 Формулювати думку логічно, доступно, дискутувати, обстоювати власну позицію, 

модифікувати висловлювання відповідно до культуральних особливостей 

співрозмовника  

 Взаємодіяти, вступати у комунікацію, бути зрозумілим, толерантно ставитися до осіб, 

що мають інші культуральні чи гендерно-вікові відмінності.  

 Ефективно виконувати різні ролі у команді у процесі вирішення фахових завдань, у 

тому числі демонструвати лідерські якості.  

 Відповідально ставитися до професійного самовдосконалення, навчання та 

саморозвитку  

 Демонструвати соціально відповідальну та свідому поведінку, слідувати гуманістичним 

та демократичним цінностям у професійній та громадській діяльності.  

 



5. Структура навчальної дисципліни 

Тематичний план дисципліни 

«Психологія управління» 
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Змістовий модуль І. Загальні засади психології управління 

Тема 1 Психологія управління як галузь 

психологічної науки 

4 2 8 У  

Тема 2 Історія і сучасний стан розвитку психології 

управління  

4 2 9 У  

Змістовий модуль ІІ. Психологія особистості  та організації в управлінні  державної 

службі 

Тема 3 Особистість у психології управління 4 4 9 У  

Тема 4 Психологія особистості керівника в сфері 

держслужби 
4 3 9 У,ПК  

Тема 5 Психологія організації в управлінні 

державної служби 
4 4 9 У,СР  

Змістовий модуль ІІІ. Соціально-психологічні особливості управління в сфері  

державної службі  

Тема 6 Психологія управлінської діяльності  3 3 8 КР  

Тема 7 Соціально-психологічні особливості 

управління в сфері  державної служби 
3 4 7 У  

Тема 8 Психологія конфліктів в управлінні та 

шляхи їх розв’язання. 
4 4 7 Т, СР  

 Всього годин     120 30 26 64 екзамен  

 

Форми контролю: усне опитування – У 

                                контрольні роботи – КР  

                                перевірка конспектів – ПК 

                                перевірка знань для самостійної роботи – СР 

                                тестування – Т 

                                колоквіум – К 

                                               інші - _________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 



6. Програма навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль 1. Загальні засади психології управління  

Тема 1. Психологія управління як галузь психологічної науки 

Управління як спосіб організації діяльності. Місце управління в системі соціальних 

процесів. Психологічні основи управління. Історія розвитку психології управління. 

Предмет, об’єкт і завдання психології управління. Функції психології управління. 

Властивості суб'єкта управління. Властивості об'єкта управління. Управління і влада.  

Роль соціально-психологічних досліджень у розв’язанні завдань управління. 

принципи побудови соціально-психологічних досліджень: об'єктивність; системність; 

вивчення соціально-психологічних явищ у їх розвитку; взаємовплив колективу й 

особистості. 

Методи, спрямованні на розв'язання управлінських завдань і прийняття 

управлінських рішень: метод "мозкового штурму"; метод "гарної ідеї"; метод синектики; 

метод щоденників; метод голосування "за" і "против"; метод модерації. 

Література: [1–7; 9; 14 - 20; 23-25, 42, 59, 71, 81]  
 

Тема 2. Історія і сучасний стан розвитку психології управління 

Основні джерела та передумови виникнення психології управління к самостійної 

науки. Формування психологічних знань про управління в організації в теорії управління. 

Становлення і розвиток зарубіжної та вітчизняної психології управління. Психологічні 

основи сучасної системи поглядів на менеджмент. Історія розвитку психології управління 

в сфері державної служби. Сучасний стан та перспективи розвитку психології управління 

в сфері державної служби.  

Література: [2, 6, 8,  6, 11,  13,  30, 41, 45, 79] 
 

Змістовий модуль 2.  Психологія особистості  та організації в управлінні  

державної службі 

 

Тема 3. Особистість у психології  управління 
Поняття «індивід» «індивідуальність», «особистість» у психології управління.  

 Індивідуально-психологічні властивості. Темперамент: поняття, тип ВНД та 

темперамент, психологічна характеристика типів темпераменту, особистість та 

темперамент.  

Характер: поняття, природні та соціальні умови формування характеру, структура 

характеру, акцентуації характеру.  

Здібності: поняття, структура та види здібностей, рівні здібностей, формування та 

розвиток здібностей. 

Психофізіологічні властивості особистості.  Активність особистості як форма вияву 

її індивідуальності, творчості та професіоналізму 

Література: [1–7; 9; 14; 15; 18 - 23, 28, 47, 51, 76, 89]  
 

 Тема 4.  Психологія особистості керівника в сфері держслужби 
Психологія особистості керівника. Феномен керівника в історії розвитку 

суспільства. Управлінські ролі керівника. Мотиваційна сфера особистості керівника. 

Психологічні особливості стилів керівництва. Поняття індивідуального стилю управління. 

Ознаки індивідуального стилю управління. Індивідуальний стиль керівництва за 

К.Левіним. Якості і риси керівника.   

 Регресивний розвиток керівника та управлінська деформація.  

Література [1–7; 9; 14; 15; 18; 20; 21; 23, 25, 42, 59, 78, 81]  

 

Тема 5. Психологія організації в управлінні державної служби.  



Сутність, роль і місце організації в управлінні. Соціально-психологічна 

характеристика організації. Психологічна характеристика організації. Психологічна 

характеристика групи як структурного елементу організації. Співвідношення 

«індивідуального» і «групового» в управлінні. Психологічні особливості спільної 

діяльності. Психологія відповідальності в сфері державної служби. Психологія впливу 

керівника на підлеглих як вияв його влади і авторитету в сфері державної служби. 

Психологія управління нововведеннями. 

Література [6, 13,  30, 41-45, 62-72, 77, 79] 

 

Змістовий модуль 3.  Соціально-психологічні особливості управління в сфері  

державної службі 

Тема 6.  Психологія управлінської діяльності. 

Психологічна структура управлінської діяльності. Морально-психологічні засади 

управлінської діяльності. Психологія професіоналізму управлінської діяльності. 

Класифікація функцій управління.  

Психологічний зміст функцій управління. Психологічні особливості планування і 

прийняття управлінських рішень. Організація діяльності. Мотивація. Соціально-

психологічна функція. Функція контролю. 

Література [1 -13, 20 - 30, 33,  41, 45, 51, 62, 68, 72, 77, 79] 

  

Тема 7. Соціально-психологічні особливості управління в сфері  державної 

службі. 

Соціально-психологічні параметри управління. Комунікативна природа управління. 

Комунікативний потенціал особистості керівника. Соціально-психологічне середовище в 

сфері державної служби. 

Психологія ділового спілкування. Соціально-психологічна специфіка ділового 

спілкування в управлінській діяльності. Сутність і особливості ділового (управлінського) 

спілкування. Ділове спілкування як засіб управлінського впливу. Етнокультурні та 

етнопсихологічні особливості ділового спілкування 

Психологія ділових переговорів. Призначення, функції і види переговорів. Стадії 

ведення переговорів. Методи, психологічні механізми і тактичні прийоми підготовки й 

ведення переговорів. 

Література [2, 6, 7, 8, 13,  30, 34,  41, 45, 51, 62, 68, 72, 77, 79] 

 

Тема 8. Психологія конфліктів в управлінні та шляхи їх розв’язання. 

Сутність і види конфліктів в організації. Основні джерела і причини виникнення 

конфліктів в управлінні. Форми й типи поведінки людини в конфліктній ситуації. 

Принципи і методи подолання конфліктів в управлінні. Формування прийнятного 

соціально-психологічного клімату в організації. 

Література [6, 19, 20, 34, 43, 67, 71, 72, 77, 80-86, 89] 

 

6. Плани семінарських (практичних) занять 

 

 Семінар 1. Психологія управління як галузь психологічної науки 

1. Місце управління в системі соціальних процесів. Психологічні основи управління.  

2. Предмет, об’єкт і завдання психології управління.  

3. Роль соціально-психологічних досліджень у розв’язанні завдань управління. принципи 

побудови соціально-психологічних досліджень. 

4. Методи, спрямованні на розв'язання управлінських завдань і прийняття управлінських 

рішень: метод "мозкового штурму"; метод "гарної ідеї"; метод синектики; метод 

щоденників; метод голосування "за" і "против"; метод модерації. 

Література: [1–7; 9; 14; 15; 18; 20; 21; 23]  



Семінар  2. Історія і сучасний стан розвитку психології управління 

1. Основні джерела та передумови виникнення психології управління к самостійної науки.  

2. Формування психологічних знань про управління в організації в теорії управління.  

3. Становлення і розвиток зарубіжної та вітчизняної психології управління.  

4. Історія розвитку психології управління в сфері державної служби.  

5. Сучасний стан та перспективи розвитку психології управління в сфері державної 

служби.  

Література: [1–7; 9; 14; 15; 18; 20; 21; 23]  
 

Семінар 3. Особистість у психології  управління 
1. Поняття «індивід» «індивідуальність», «особистість» у психології управління. 

2. Індивідуально-психологічні властивості.  

3. Психофізіологічні властивості особистості.   

4. Активність особистості як форма вияву її індивідуальності, творчості та 

професіоналізму 

Література: [1–7; 9; 14; 15; 18; 20; 21; 23]  
 

 Семінар 4.  Психологія особистості керівника в сфері держслужби 
1. Психологія особистості керівника.  

2. Феномен керівника в історії розвитку суспільства.  

3. Управлінські ролі керівника.  

4. Мотиваційна сфера особистості керівника.  

5. Психологічні особливості стилів керівництва.  

6. Поняття індивідуального стилю управління.  

7. Ознаки індивідуального стилю управління.  

8. Регресивний розвиток керівника та управлінська деформація.  

Література [1–4; 25]  

 

Семінар 5. Психологія організації в управлінні державної служби.  

1. Сутність, роль і місце організації в управлінні.  

2. Соціально-психологічна характеристика організації.  

3. Психологічна характеристика організації.  

4. Психологічна характеристика групи як структурного елементу організації. 

5. Співвідношення «індивідуального» і «групового» в управлінні.  

6. Психологічні особливості спільної діяльності.  

7. Психологія відповідальності в сфері державної служби.  

8. Психологія впливу керівника на підлеглих як вияв його влади і авторитету в сфері 

державної служби.  

9. Психологія управління нововведеннями. 

Література [ 3, 6, 10, 11, 12 ] 

 

 Семінар  6.  Психологія управлінської діяльності. 

1. Психологічна структура управлінської діяльності.  

2. Морально-психологічні засади управлінської діяльності.  

3. Психологія професіоналізму управлінської діяльності.  

4. Класифікація функцій управління.  

5. Психологічний зміст функцій управління.  

6. Психологічні особливості планування і прийняття управлінських рішень.  

7. Організація діяльності. Мотивація.  

8. Соціально-психологічна функція. Функція контролю. 

 



Семінар  7. Соціально-психологічні особливості управління в сфері  державної 

службі. 

1. Соціально-психологічні параметри управління.  

2. Комунікативний потенціал особистості керівника.  

3. Соціально-психологічне середовище в сфері державної служби. 

4. Психологія ділового спілкування.  

5. Соціально-психологічна специфіка ділового спілкування в управлінській діяльності.  

6. Ділове спілкування як засіб управлінського впливу.  

7. Психологія ділових переговорів.  

8. Призначення, функції і види переговорів.  

9. Стадії ведення переговорів.  

10. Методи, психологічні механізми і тактичні прийоми підготовки й ведення 

переговорів. 

 

Семінар 8. Психологія конфліктів в управлінні та шляхи їх розв’язання. 

1. Сутність і види конфліктів в організації.  

2. Основні джерела і причини виникнення конфліктів в управлінні.  

3. Форми й типи поведінки людини в конфліктній ситуації.  

4. Принципи і методи подолання конфліктів в управлінні.  

5. Формування прийнятного соціально-психологічного клімату в організації. 

 

8. Контроль навчальних досягнень 

8.1. Система оцінювання навчальних досягнень студентів 

Вид  

діяльності студента 
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Відвідування лекцій 10 1 2 1 5 1 3 

Відвідування семінарських занять 6 - - - - 2 6 

Робота на семінарському занятті 12 - - - - 4 12 

Практична (лабораторна) робота 

(в тому числі допуск, виконання, 

захист) 

12 - - - - 4 12 

Виконання модульної роботи 15 1 5 1 5 1 5 

Виконання завдань для 

самостійної роботи 
15 1 5 1 5 1 5 

Виконання ІНДЗ 5  1  2  2 

Залік 25       

Разом   13  17  45 

Максимальна кількість балів: 100       

 

 

8.2. Завдання для самостійної роботи та критерії її оцінювання. 

 

Самостійна робота 1. (32 годин): 

Завдання 1. Обґрунтувати виділення психології управління у самостійну галузь 

психологічної науки. 

Завдання 2. Аргументуйте необхідність знань з психології управління для керівника 

закладу освіти. Чи може практичний психолог допомогти керівнику? У яких питаннях? 



Завдання 3. Обґрунтуйте, що управлінська діяльність є різновидом професійної 

діяльності. 

Завдання 4. Який вид впливу використано? Чи конструктивний він і чому? 

"Купила мати сливи і хотіла дати дітям пообіді. Вони лежали на тарілці. Ваня ніколи 

не куштував слив і весь час нюхав їх. Дуже вони йому сподобались. Дуже хотілось 

скуштувати. Він усе ходив навколо слив. Коли нікого не було поряд, він не втримався і з'їв 

одну сливу. 

Під час обіду батько запитав: "Чи не з'їв хтось ще одну сливу?". Всі сказали — ні. 

Ваня почервонів як рак і сказав: "Ні, я не їв". Тоді батько сказав: "А якщо хтось з'їв, це 

недобре. Біда в тому, що в сливках є кісточки, і якщо хтось не вміє їх їсти і проковтне, то 

через день помре. Я цього боюсь". Ваня зблід і сказав: "Ні, я кісточку кинув у вікно". Всі 

засміялись, а Ваня заплакав". (Л.Толстой). 

Завдання 5. Для яких концепцій лідерства характерні такі ідеї? 

1)  Лідер — це місце (посада) в міжособистісних взаємодіях. Ефективність лідерства 

залежить від того, наскільки особистість задовольняє посадові вимоги. 

2)  У дуже сприятливих чи дуже несприятливих для груп ситуаціях лідер, орієнтований на 

задачу, досягає кращих результатів, ніж орієнтований на людей. При помірно сприятливій 

ситуації успішний лідер орієнтується на людей. 

3)  Лідер в ролі професіонала розв'язує ділові задачі. В ролі соціально-емоційного 

спеціаліста розв'язує проблеми людських взаємовідносин. 

4)  Лідерство забезпечують певні риси особистості (можливо, вроджені), які іноді 

називають харизматичними. 

5)  Успішність лідерства залежить від рівня розвитку соціальної групи та інших ЇЇ 

характеристик. 

Завдання 6. Підібрати терміни до їх описів: 

1)   положення суб'єкта в системі міжособистісних відносин, що визначає його права, 

обов'язки, привілеї; 

2) суб'єктивно-особистісний сенс зв'язків людини зі світом, іншими, суспільством, самою 

собою; 

3) відносини домінування і підпорядкування, впливу і наслідування у системі 

міжособистісних відносин в групі; 

4)   вплив індивіда, побудований на займаній ним посаді, положенні чи статусі; 

5) міра визнання суспільством заслуг індивіда, співвіднесення їх із суспільними 

цінностями. 

Завдання 7. Визначте тип лідера за його ознаками: 

1)   підвищена домінантність, добре ставлення до інших і до себе; особиста 

оригінальність, самобутність; 

2)   найменше прагнення домінувати, підвищена сен-зитивність; знижена орієнтація на 

справу і результати; низька думка про себе; 

3)   менша орієнтація на думки і оцінки оточуючих (значна самостійність); орієнтація на 

справу і результати роботи вища; 

4)   підвищене прагнення домінувати; парадоксально низька спрямованість на справу; 

підвищене прагнення до регулювання відносин. 

Завдання 8. Провести самооцінку себе як працівника за якостями вправності, 

ініціативності, комунікабельності. Визначити свій тип працівника, використовуючи 

модель особистості працівника, подану у відповідній лекції. 

Завдання 9. За особливостями кадрової політики визначте стратегію розвитку 

організації: 

1)  пошук, відбір підприємливих, ініціативних, творчих співробітників; 

2) відбір професіоналів з високим авторитетом, соціальним визнанням та статусом; 

3)  пріоритет у відборі для вузьких професіоналів, спеціалістів, здатних точно і якісно 

виконати завдання. 



Завдання 10. Для якої з рис особистості працівника -вправності, комунікабельності, 

ініціативності характерний кожен з 3-х типів мотивації особистості. 

1) Мотивація досягнення успіху, прагнення утвердити своє "я", отримати визнання на 

діловому та професійному рівні. 

2)  Поєднання високої якості виконання з уникненням невдач; прагнення діяти в межах 

своєї компетентності; бути обережним, уважним; обмеження своєї відповідальності (не 

бере на себе більше, ніж слід). 

3)  Прагнення до створення сприятливого емоційного клімату; до спільного виконання 

завдань; бажають привертати увагу оточуючих, викликати їх схвалення, заохочення. 

 

 

Самостійна робота 2. (20 годин) 

Завання 1.  Згадайте ситуацію, коли Ви намагались вплинути на почуття, думки, 

вчинки іншої людини. Визначте, яку мету при цьому переслідували. Чого досягли в 

результаті? 

Чи відповідав результат і використані засоби меті вплину? Пригадайте випадок 

невідповідності між метою, засобами і результатом психологічного впливу. 

Завдання 2. Наведіть приклади конструктивного і деструктивного варіантів таких 

видів психологічного впливу: переконання; самовисування; навіювання; зараження, 

спонукання до наслідування; формування прихильності; прохання; наказ. 

Завдання 3. Наведіть приклади таких видів психологічного впливу: деструктивна 

критика; ігнорування; маніпулювання; наказ. Оцініть їх конструктивність. 

Завдання 4. Скласти перелік можливих проблем, з якими звертаються керівники та 

підлеглі до психолога установи. 

 

Критерії оцінювання: 

- змістовність – 3 бали 

- відповідність темі та стилю оформлення – 2 бали 

 

8.3.Форми проведення модульного контролю та критерії оцінювання. 

Модульний контроль здійснюється у вигляді тестування. 

Студентами пропонуються тестові завдання у кількості 25 питань.  

Критерії оцінювання:  

- виконання тестових завдань – максимум 25 балів. 

 

8.4. Форми проведення семестрового контролю та критерії оцінювання. 

Екзамен 

Критерії оцінювання:  

- виконання тестових завдань – максимум 25 балів. 

- усне опитування 25 балів 

1 питання (теоретичне) – 10 б:алів 

      2 питання (практичне) – 15 балів 

 

8.5. Орієнтовний перелік тем контрольних робіт. 

1. Ділова гра в психологічному дослідженні  

2. Метод експерименту в психології управління 

3. Методи вивчення соціально-психологічного клімату колективу  

4. Соціально-психологічні складові й форми управлінського спілкування  

5. Типи керівників у психології управління  



6. Менеджер і стиль керівництва 

7. Організаційна культура менеджера  

8. Психологія ділової бесіди  

9. Психологічні особливості публічного виступу  

10. Імідж та його психологічні складові  

11. Психологічні аспекти управління трудовим колективом  

12. Формальні й неформальні структури в трудовому колективі 

13. Рівні та стадії розвитку колективу  

14. Психологічна складова проблеми підвищення ефективності праці 

15. Формування й регулювання соціально-психологічного клімату трудового колективу  

16. Управлінські конфлікти 

17. Психологічні методи врегулювання конфліктних ситуацій  

18. Метод переговорів у рішенні конфліктів  

19. Методи арбітражу й посередництва в дозволі конфліктів  

20. Конфлікти в трудовому колективі й шляху їхнього дозволу  

21. Реклама як метод керування людьми: визначення, функції й психологічна ефективність  

22. Рекламна кампанія і її психологічні складові  

23. Психологічні методи прийняття управлінських рішень  

24. Методи організації групової дискусії при виробленні управлінського рішення  

25. Способи прийняття ефективних управлінських рішень  

26. Психотехніки поводження керівника в процесі ухвалення рішення  

27. Психологічні прийоми поводження в успішному прийнятті управлінських рішень 

28. Нововведення, його типи й процес здійснення інноваційних змін  

29. Особливості психології керування в комерції  

30. Психологія керівництва в спортивному колективі  

31. Психологічні проблеми керівництва науковим колективом  

32. Психологічні принципи й методи в керівництві художнім колективом  

33. Психологія керування в міжнародних відносинах 

34. Стиль роботи й спосіб життя керівника  

35. Взаємозалежність здоров'я й ефективного керування  

36. Психологічні проблеми жінок у керуванні  

37. Система методів практичної психологічної роботи в керуванні  

38. Функції психодіагностики в практиці керування  

39. Психологічні методики діагностики управлінських здібностей  

40. Тренінгові психологічні методики розвитку майстерності керівних кадрів  

 

8.6. Орієнтовний перелік питань для семестрового комплексного контролю. 

1. Що таке соціальне управління? 

2. Які іншомовні терміни можна перекласти як “управління”? 

3. “Управлінець” і “менеджер”. Спільне і розбіжності 

4. Предмет психології управління 

5. Підходи психології управління 

6. Історія розвитку психології управління 

7. Основні елементи психології управління 

8. Основні управлінські культури 

9. Основні функції управлінської діяльності 

10. Перерахувати основні розділи і їх завдання у психології управління 

11. Основні завдання психології управління у виробничій сфері 

12. Неадекватні методи стимулювання праці 

13. Проблеми матеріального заохочення 

14. Проблема моральної зацікавленості 

15. Мотивація праці. Загальні схеми управління у виробничій сфері 



16. Темперамент і характер. Їх розбіжності.  

17. Визначення і типи здібностей 

18. Факторний аналіз особистості 

19. Обдарованість 

20. Статеві особливості 

21. Типологія за К.Юнгом 

22. Зв'язок будови тіла і характеру 

23. Класифікація особистостей за Лазурським 

24. Акцентуації 

25. Визначення “соціальної організації” 

26. Принципи побудови “соціальної організації” 

27. Структура “соціальної організації” 

28. Сутність групової динаміки. Процеси і явища 

29. Стадії розвитку колективу 

30. Феномени групової життєдіяльності 

31. Ділові ролі у соціальній організації і їх розподіл 

32. Визначення терміну “соціально-психологічний клімат”  

33. Чутки і їх класифікації 

34. Міри запобігання чуткам 

35. Сутність соціометрії 

36. Ассесмент-центр. Призначення, структура 

37. Структура інтерв’ю 

38. Поняття конфлікту. Його структура 

39. Позитивні риси конфлікту  

40. Негативні риси конфлікту  

41. Типології конфлікту 

42. Причини виникнення конфліктів 

43. Дії, що можуть призводити до конфлікту 

44. Управління конфліктними ситуаціями в умовах сумісної діяльності. Сітка Томаса 

45. “Кодекс поведінки” в конфлікті  

46. Керівник в ролі третейського судді 

47. Спілкування як соціальний феномен 

48. Особливості управлінського спілкування 

49. Проблеми міжособистісного сприйняття в управлінському спілкуванні 

50. Комунікаційні бар'єри в комунікації “керівник-підлеглий” 

51. Особливості ведення ділової бесіди 

52. Проблемні і дисциплінарні бесіди. 

53. Ділові телефонні розмови 

54. Особливості виступу перед аудиторією 

55. Особливості службової наради 

56. Психологічні особливості роботи з діловою документацією 

57. Методи, що використовуються в психології управління  

58. Структура здоров'я людини 

59. Критерії психічного здоров'я 

60. Критерії духовного здоров'я 

61. Стрес. “Погані” і “добрі” стреси 

62. Стресори службової діяльності 

63. Стресори позаслужбової діяльності 

64. Позитив у системі “алкоголь-виробництво” 

65. Негативні сторони у системі “алкоголь-виробництво” 

66. Можливі проблемні ситуації у системі “сім'я-виробництво”. Шляхи їх вирішення і 

запобігання 



67. Методи профілактики стресів 

68. Міри активної протидії стресу 

69. Життєві кризи і діяльність керівника 

70. Індивідуальні стилі управління керівника і їх параметри 

71. Конфлікти в трудовому колективі й шляху їхнього дозволу  

72. Реклама як метод керування людьми: визначення, функції й психологічна 

ефективність  

73. Рекламна кампанія і її психологічні складові  

74. Психологічні методи прийняття управлінських рішень  

75. Методи організації групової дискусії при виробленні управлінського рішення  

76. Способи прийняття ефективних управлінських рішень  

77. Психотехніки поводження керівника в процесі ухвалення рішення  

78. Психологічні прийоми поводження в успішному прийнятті управлінських рішень 

79. Нововведення, його типи й процес здійснення інноваційних змін  

80. Особливості психології керування в комерції  

81. Психологія керівництва в спортивному колективі  

82. Психологічні проблеми керівництва науковим колективом  

83. Психологічні принципи й методи в керівництві художнім колективом  

84. Психологія керування в міжнародних відносинах 

85. Стиль роботи й спосіб життя керівника  

86. Взаємозалежність здоров'я й ефективного керування  

87. Психологічні проблеми жінок у керуванні  

88. Система методів практичної психологічної роботи в керуванні  

89. Функції психодіагностики в практиці керування  

90. Психологічні методики діагностики управлінських здатностей  

 

8.7. Шкала відповідності оцінок 

Оцінка Кількість балів 

Відмінно 100-90 

Дуже добре 82-89 

Добре 75-81 

Задовільно 69-74 

Достатньо 60-68 

Незадовільно 0-59 
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