
ПСИХОЛОГІЯ БІЗНЕСУ 
 

Мета курсу – визначити зміст і структуру бізнесу та роль його психологічних 
компонентів.  

Дисципліна «Психологія бізнесу» в структурно-логічній схемі базується на 
набутих знаннях з наступних ОК: «Історія української культури», «Економічна 
теорія», «Історія економіки та економічної думки», вона інтегрується з вивченням 
дисциплін: «Філософія», «Політична економія», «Мікроекономіка і 
макроекономіка». Вивчення дисципліни формує засади для подальшого опанування 
студентом дисциплін: «Політологія», «Економіка підприємства», «Логістика», 
«Соціально-трудові відносини», «Підприємницьке право», «Теорія держави і права», 
«Менеджмент і маркетинг», «Потенціал і розвиток підприємства». 

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 
компетентностей: здатність організовувати та надавати психологічну допомогу 
(індивідуальну та групову). 

Програмні результати навчання: 
знати: зміст і психологічні особливості бізнесу; структуру та основні 

складові психологічної готовності керівника до управління бізнесом; основні етапи 
прийняття управлінських рішень керівником та чинників, які впливають на процес 
прийняття управлінських рішеньмв бізнесі; особливості різних стилів керівництва та 
їх ефективність в бізнесі;  

уміти: оцінювати соціально-професійні ролі працівників та особливості 
професійної деформації; умови забезпечення позитивної мотивації працівників; 
основні чинники становлення сприятливого клімату в колективі; закономірності 
ефективної комунікації в організації; основні напрямки управління конфліктами в 
організації; методи дослідження психологічних аспектів бізнесу. 

володіти: психологічними закономірностями бізнесу для аналізу конкретних 
управлінських ситуацій; різними методами діагностики для вивчення 
психологічних проблем бізнесу; засадами психологічної допомоги керівникам для 
психологічного забезпечення бізнесу. 

Зміст навчальної дисципліни:  

Теоретико-методологічний підхід. Історичний аспект менеджменту в бізнесі. 
Теоретичні основи управління. Методологія бізнесу. 

Моделювання особистісних і групових консультативних підходів. 
Організація: форми, ознак, структура, закони функціонування. Створення 
управлінських структур в бізнесі. Теоретичні основи побудування схем управління 
та розподілу повноважень. Основи стратегічного управління організацією. Стилі 
керівництва та лідерства. 

Аналіз і вдосконалення консультативних підходів. Інформаційні технології  
ефективного вирішення психолого-управлінських проблем. Підвищення фахової 
культури бізнесу. Здійснення психологічного аналізу бізнесу та надання 
психологічної допомоги керівникам. 
Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 3,5 кредитів ЄКТС, загальний обсяг 105 
годин, у тому числі 36 години аудиторних навчальних занять і 69 годин самостійної 
та індивідуальної роботи 
Форма семестрового контролю: залік. 

 


