
ПСИХОЛОГІЯ УПРАВЛІННЯ 
Мета курсу – формування компетенцій, що забезпечують розуміння 

теоретичних основ системного управління організаціями та розвитку 
практичних навичок в галузі психології управління, спрямованих на всебічне 
удосконалення управлінської діяльності по вирішенню професійних завдань. 

Навчальна дисципліна в структурно-логічні й схемі базується на набутих 
знаннях з наступних дисциплін: «Психологія праці», «Інженерна психологія», 
«Безпека життєдіяльності», «Психодіагностика». Вивчення дисципліни формує 
засади для подальшого опанування студентами дисципліни «Основи 
психодіагностики та психокорекції», «Психологія досягнень та успіху». 

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 
компетентностей: здатність до формулювання чітких уявлень щодо 
загальнотеоретичних засад управлінської діяльності; аналізувати, оцінювати 
особливості основних тенденцій розвитку психології управління в сучасних 
умовах. 

Програмні результати навчання: 
знати: особливості основних тенденцій розвитку психології управління в 

сучасних умовах; особливості формулювання думки,  враховуючи свої власні та 
співрозмовника індивідуально-психологічні та культуральні особливості; 

уміти: розвивати здібності до формування власних фахових якостей, 
використовувати соціальні та психологічні технології управління; 

володіти: умінням аналізувати внутрішнє та зовнішнє середовище 
організацій, що впливають на управлінську діяльність. 

Зміст навчальної дисципліни:  
Психологія управління» як галузь психологічної науки. 

Психологічний зміст функцій управління. Функції цілепокладання, 
прогнозування, планування, контролю і корекції, кадрова, виховна, 
мотивування, інноваційна, представницька: психологічний аспект. 
Організаційна функція: делегування повноважень; командні принципи 
управління; колективне управління, управління по відхиленню діяльності; 
розпорядча діяльність. Процес вирішення та ухвали в управлінській діяльності. 
Функція прийняття управлінських рішень. Рівні прийняття управлінських 
рішень. Феноменологія процесів прийняття управлінських рішень. 
Індівідуальні відмінності прийняття управлінських рішень. Особистісні профілі 
рішення.  

Стратегії прийняття управлінських рішень. Поняття «конфлікт», 
«конфліктна ситуація», «конфліктоген», «інцидент». Структурні елементи 
конфлікту. Сутність і види конфліктних ситуацій. Основні джерела і причини 
виникнення конфліктів в організації. Принципи і методи управління 
конфліктом. Позиція керівника як передумова виникнення психологічного 
бар'єру на шляху конфлікту. Концепція та рівні «організаційної культури». 
Розвиток, підтримка та методика зміни організаційної культури. Вплив 
організаційної культури на організаційну ефективність. Управління 
організаційною культурою. Організаційна патологія і управлінська культура 



Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 5,0 кредитів ЄКТС, загальний 
обсяг 135  годин, у тому числі 50 годин аудиторних навчальних занять і 85 
години самостійної та індивідуальної роботи 

Форма семестрового контролю: іспит. 
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