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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Програма обов’язкової навчальної дисципліни «Психологія управління» складена
відповідно до освітньо-професійної програми підготовки магістрів, обов’язкова компонента
освітньої програми другого (магістерського) рівня вищої освіти 262 Правоохоронна
діяльність.
Предметом «Психології управління» є – психологічні закономірності управлінської
діяльності, сукупність психічних явищ і відносин в організації. Основні цілі та завдання
курсу – сформувати у слухачів магістратури знання про психологічні особливості
управлінської діяльності, психологічні основи управління персоналом; психологічні
особливості управління організацією; загальні основи кадрової політики в управлінні та
розв’язання управлінських завдань і прийняття управлінських рішень.
Міждисциплінарні зв’язки: з навчальними дисциплінами «Загальна психологія»;
«Соціальна психологія», «Психологія праці», «Інженерна психологія».
Програма навчальної дисципліни складається з таких тем:
ТЕМА № 1. «Предмет, об'єкт і завдання психології управління».
ТЕМА № 2. «Індивідуально-психологічні характеристики особистості та їх
урахування в системі управління».
ТЕМА № 3. «Психологія особистості керівника».
ТЕМА № 4. «Психологія ділового спілкування в управлінні».
1. Мета та завдання навчальної дисципліни
1.1. Метою курсу «Психологія управління» є знайомство слухачів магістратури з
основами психологічних знань про управлінську діяльність.
1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни є формування у слухачів
магістратури знання про психологічні особливості управлінської діяльності, психологічні
основи управління персоналом; психологічні особливості управління організацією; загальні
основи кадрової політики в управлінні та розв’язання управлінських завдань і прийняття
управлінських рішень.
- 1.3. Згідно з вимогами освітньої програми «Педагогічна психологія» слухачі повинні:
Знати
- психологічну характеристику управлінської діяльності;
- психологічні засади виконання керівником окремих процесуальних дій;
- особливості психології управлінської праці;
- структуру управління;
- основні функції управління;
- поняття та особливості психології лідерів та керівників.
Уміти:
- вільно володіти понятійним апаратом психології управління;
- давати наукове тлумачення психологічним явищам в професійній діяльності
керівника підрозділу ОВС
- надавати психологічний аналіз поведінки керівника та підлеглих;
- робити аналіз поведінки та діяльності різних підрозділів управлінської системи;
- складати психологічний портрет керівника;
- використовувати психологічні знання при розробці необхідного управлінського
впливу.
Основними видами навчальних занять з курсу є: лекційні, семінарські, практичні
заняття та самостійна робота під керівництвом викладача; індивідуальні та групові
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консультації.
Дисципліна «Психологія управління» розроблена для магістрів, включає 10 годин
лекційних занять, 10 години семінарських, 10 годин практичних занять та 60годин відведено
для самостійної роботи.
На вивчення навчальної дисципліни відводиться 90 годин / 3 кредити ECTS.
2. Короткий опис змісту навчальної дисципліни
ТЕМА № 1. «Предмет, об'єкт і завдання психології управління».
Предмет, об’єкт і завдання психології управління. Структура, функції та основні
категорії психології управління (особистість, організована спільнота, статус, спільна
діяльність, професіоналізм, взаємодія, управління, керівник, організація, лідерство, влада,
ділове спілкування, управлінська діяльність) Методологія і методи психології управління.
Методи психології управління.
ТЕМА № 2. «Індивідуально-психологічні характеристики особистості та їх
урахування в системі управління».
Індивід, індивідуальність, особистість в управлінні. Особливості урахування
індивідуально-психологічних властивостей людини в системі управління (темперамент;
характер; здібності; емоції; вольові якості; мотиви й мотивація; соціальні установки;
особливості поведінки особистості в групі). Активність особистості як форма вияву її
індивідуальності.
ТЕМА № 3. «Психологія особистості керівника».
Феномен керівника в історії розвитку суспільства. Керівник (лідер) як об’єкт
психологічного дослідження. Управлінські ролі керівника (міжособистісні ролі;
інформаційні ролі; ролі, пов’язані з прийняттям рішень). Керівник як лідер організації.
Керівник як вихователь. Керівник як новатор. Мотиваційна сфера особистості керівника.
Психологічні особливості стилів керівництва. Психологічні типи керівників.
ТЕМА № 4. «Психологія ділового спілкування в управлінні».
Соціально-психологічна специфіка ділового спілкування в управлінській діяльності.
Сутність і особливості ділового (управлінського) спілкування. Ділове спілкування як засіб
управлінського впливу. Прийоми психологічного впливу (переконання, навіювання,
наслідування, емоційне зараження).
3.
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1.
Беззубко Л.В., Зюнькін А.Г., Калина А.В. Управління трудовими конфліктами
: /home/fulltext : навч. посіб. Київ : МАУП, 2004. 256 с.
2.
Кісіль З.Р. Психологія управління : навч.-метод. посіб. / З.Р. Кісіль, О.Г. Угрин;
Львів. держ. ун-т внутр. справ. - Львів : ЛьвДУВС, 2018. 507 с.
3.
Кулініч І.О. Психологія управління : навч. посіб. : Київ : Знання, 2008. 293 с.
4.
Орбан-Лембрик Л.Е. Психологія управління : навч. посіб. : Рекомендовано
МОН України. Київ : Академвидав, 2010. 544 с.
5.
Романовський О.Г., Пономарьов О.С., Лаврентьєва А.О. Психологія управління
: навч. посіб. для студ. всіх спец. : Харків : НТУ «ХПІ», 2001. 160 с.
6.
Ходаківський Є.І. Психологія управління : навч. посіб. Київ : Центр учб. літ.,
2008. 608 с.
7.
Угрин О.Г. Психологія управління : практ. посіб. / О.Г. Угрин; Львів. держ. унт внутр. справ. Львів : ЛьвДУВС, 2017. 163 с.
8.
Шпалінський В.В., Кожухова Т.В. Мотивація в управлінській діяльності : навч.
посіб. Харків, 2002. 130 с.
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9.
Чепіга Л.П., Шевченко Л.О. Психологія управління : навч.-метод. посіб. для
самост. роботи студентів. Харків : ХНУВС, 2020. 71 с.
Допоміжна
1.
Бандурка А. М., Землянская Е. В. Психология руководителя : монография.
Харьков : Золотая миля, 2013. 720 с.
2.
Бандурка А. М. Психология управления : учеб. пособие. Харьков : Титул,
2007. 532 с.
3.
Берн Э. Лидер и группа: о структуре и динамике организаций и групп : пер. с
англ. Москва: Эксмо, 2009. 512 с.
4.
Бесчастный В. Н., Лефтеров В. А., Литвинова Г. А. Психология эффективного
руководителя ОВД : науч.-практ. пособ. Донецк : Донец. юрид. ин-т МВД при ДонНУ, 2005.
192 с.
5.
Бесчастний В.М. Соціально-психологічні основи управління індивідом і
групою : навч.-практ. посібник. Донецьк : ДЮІ ЛДУВС, 2006. 160 с.
6.
О'Коннор К. Основи ефективного лідерства : пер. з англ. Київ : Британська
Рада в Україні, 2000. 96 с.
7.
Великий В.М. Конфліктологія : навч. посіб. : Херсон : Вид. Чуєв С.М., 2006.
340 с.
8.
Конфліктологія. Психотехнології запобігання і управління конфліктами : навч.
посібник. Київ : Професіонал, 2007. 336 с.
9.
Лукашевич Н.П. Теория и практика самоменеджмента : /home/fulltext : учеб.
пособ. : Киев : МАУП, 2002. 360 с.
10.
Макаренко С.С. Психологічні чинники розвитку професійної кар'єри
майбутнього керівника : метод. посіб. Львів : ЛьвДУВС, 2013. 220 с.
11.
Мерманн Э. Мотивация персонала. Инструменты мотивации для успеха
организации : пер. с нем. Харьков : Гуманит. Центр, 2007. 184 с.
12.
Регнет Э.
Конфликты в организациях. Формы, функции и способы
преодоления : пер. с нем. Харьков : Гуманит. центр, 2005. 396 с.
4.

Засоби оцінювання здобувачів вищої освіти
Питання для контролю

1. Психологія управління і її зв'язок з іншими галузями знання.
2. Загальні принципи управління в соціальних системах.
3. Структура соціальної системи управління.
4. Функції управління (цільові й організаційні).
5. Управлінські відносини та їх структура.
6. Поняття про методи управління.
7. Методи управління з позицій системного аналізу управлінської діяльності.
8. Методи управління людьми по характері впливу на виконавців.
9. Методи управління за масштабами застосування.
10. Поняття професійної діяльності і її психологічна структура (О.М. Леонтьєв).
11. Поняття професійної діяльності і її психологічна структура (Б.Ф. Ломов).
12. Поняття про керівництво та лідерство.
13. Психологічна характеристика керівника низової ланки.
14. Психологічна характеристика керівника середньої ланки.
15. Психологічна характеристика керівника вищої ланки.
16. Поняття «стиль управління» в системах управління.
17. Характеристика основних стилів керівництва в системах управління.
18. Класифікація типів лідерів («Соверен», «Ватажок», «Тиран», «Організатор»,
«Спокусник», «Герой», «Дурний приклад», «Кумир», «Ізгой», «Козел відпущення»).
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19. Психологічна культура керівника і її структура.
20. Поняття спілкування і його функцій.
21. Культура комунікативних процесів керівника.
22. Культура емоційно-вольових процесів.
23. Вимоги до особистості керівника.
24. Професійно-важливі якості керівника підрозділів організації.
25. Поняття «імідж» й «іміджелогія».
26. Імідж керівника.
27. Індивідуально-психологічні властивості особистості як основа
здатностей керівника.
28. Переконання як метод психологічного впливу в системах керування.
29. Прийоми аргументації.
30. Навіювання як метод психологічного впливу в системах керування.
31. Маніпулятивні тактики.
32. Поняття «конфлікт» в діловій сфері й причини їх виникнення.
33. Методи управління конфліктами.
34. Роль керівника в профілактиці конфлікту.
35. Поняття екстремальної ситуації.
36. Управлінська діяльність в екстремальних ситуаціях.
37. Життєві критичні ситуації (криза життя, конфлікт, фрустрація, стрес).
38. Проблема профілактики стресів.
39. Подолання психологічних бар'єрів при впровадженні інновацій.
40. Профілактика та подолання негативних станів керівника (працівників).

професійних

