
Рівненський державний гуманітарний університет 

Інститут психології та педагогіки / Психолого-природничий факультет 

Кафедра вікової та педагогічної психології 

 

Назва дисципліни Психологія менеджменту 

Загальна кількість кредитів та кількість годин 

для вивчення дисципліни 
4,0 кредитів / 120 годин 

Вид підсумкового контролю залік 

Викладач (i) Березюк Тетяна Петрівна 

Профайл викладача (ів) на сайті кафедри, в 

соцмережі 

http://ppf-rshu.info/?page_id=70 

https://www.facebook.com/tatiana.bereziuk 

E-mail викладача: maksmenedger@gmail.com 

Посилання на освітній контент дисципліни в 

CMS Moodle (за наявності) a6o на іншому 

pecypci 

http://dir.rshu.edu.ua/2016/11/15/future-students/ 

Мова викладання Українська 

Консультації 

Очні консультації: пн.: 11:10-12:45; 

ср.: 11:10-12:45 

Он лайн-консультації: вт.: 17:20-18:00; пт.: 11:00-
11:45 

 

Цілі навчальної дисципліни 

Забезпечення загальною теоретичною підготовкою в галузі психології менеджменту, яка слугуватиме 
відправною основою для подальшої практичної діяльності у підприємницькій сфері. Володіння знаннями про 

психологічні особливості ведення бізнесу та усвідомлення закономірностей професійного становлення та 

особистісного зростання майбутніх підприємців. 

Загальні компетентності: 
-ЗК01. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

-ЗК04. Навички використання інформаційних і комунікативних технологій. 

- ЗК09 Здатність цінувати та поважати різноманітності та мультикультурності.  

Фахові компетентності спеціальні: 

- ФК11. Здатність усвідомлювати межи своєї компетентності та дотримуватися норм професійної етики. 

- -ФК13. Здатність до міжособистісного спілкування та роботи у команді у процесі професійної діяльності. 

Програмні результати навчання: 

- ПР01. Здатність визначити, аналізувати та пояснювати психічні явища, ідентифікувати психологічні 

проблеми та пропонувати шляхи їх розв’язання. 

- ПР02. Здатність демонструвати розуміння закономірностей та особливостей розвитку і функціонування 
психічних явищ в контексті професійних знань.  

- ПР04. Здатність здійснювати пошук інформації з різних джерел для вирішення професійних завдань в т. ч. з 

використанням інформаційно-комутативних технологій. 
- ПР11. Складати та реалізовувати план консультативного процесу з урахуванням специфіки запиту та 

індивідуальних особливостей клієнта, встановлювати ефективність власних дій. 

 
 

Передумови вивчення дисципліни для формування програмних результатів навчання та 

компетентностей 

Ефективність засвоєння змісту дисципліни «Психологія менеджменту» значно підвищиться, якщо здобувач 
вищої освіти попередньо опанував матеріалом таких дисциплін як: «Соціальна психологія», «Психологія 

особистості», «Психологія праці», «Економіка».  

http://dir.rshu.edu.ua/2016/11/15/future-students/


У процесі вивчення дисципліни використовуються як внутрішня, так і зовнішня мотивація здобувачів вищої 

освіти, а саме: різні методи заохочення, стимулювання, залучення до наукової діяльності,  які визначають 
спрямованість, інтенсивність навчання і сприяють проявам творчих здібностей та креативності здобувачів 

вищої освіти, розуміння значення навчання для майбутнього життя, бажання заслужити авторитет серед 

товаришів і викладачів. 
Спільна (групова) діяльність сприяє активізації й результативності навчання здобувачів вищої освіти, 

вихованню гуманних стосунків між ними, самостійності, уміння доводити і відстоювати свою точку зору, а 

також прислуховуватися до думки товаришів, культури ведення діалогу, відповідальності за результати своєї 

праці. 
Самостійна робота здобувачів вищої освіти передбачає: підготовку до аудиторних занять (лекційних та  

практичних); виконання індивідуальних завдань із навчальної дисципліни протягом семестру; роботу над 

окремими темами навчальних дисциплін, які винесені на самостійне опрацювання; підготовку до всіх видів 
контролю (поточного, підсумкового); участь у роботі факультативів, спецсемінарів тощо; участь у науковій і 

науково-методичній роботі кафедр, участь у наукових і науково-практичних конференціях, семінарах, 

конкурсах, олімпіадах тощо.. 

 

Перелік тем 

Змістовий модуль № 1 

Соціально-психологічні особливості менеджменту 

1.1. Зміст та структура психології менеджменту як галузі знань 

Особливості менеджерської діяльності. Витоки розвитку менеджменту. Сутність психології менеджменту. 

Історія розвитку шкіл управління. Людський фактор в управлінні. Система факторів впливу на поведінку та 
успішну діяльність в менеджменті 

1.2. Колектив як соціальний об’єкт управління 

Відмінність понять «група» і «колектив». Колектив як вища форма організації. Істотні ознаки колективу. Типи 

поведінки людини в колективі. Відносини між особистостями в групі. Спільна діяльність. Модель групи. 
Спілкування в групі. Стратомстрична концепція внутрішньогрупової активності (Петровський А. В.). Розвиток 

групи в колективі. Критерії рівня розвитку групи. Сумісність в групі. Види сумісності в колективі 

1.3. Психологія управлінських рішень 
Поняття і класифікація управлінських рішень (А. Пригожин). Управлінські (організаційні) рішення: мета, 

наслідок, поділ праці, професіоналізм. Класифікація, показники управлінських рішень. Процедура ухвалення 

рішення. Психологічний механізм прийняття рішень. Репродуктивні рішення 

1.4. Психологія управлінського спілкування 

Сутність, види і функції ділового спілкування. Засоби ділового спілкування. Публічний виступ. Техніка 

ведення ділових індивідуальних бесід. Форми колективного обговорення проблем. Процес ведення ділових 

переговорів. Способи ділового спілкування в керівництві. Невербальна комунікація в практиці ділових 
стосунків 

1.5. Діяльність менеджера у попередженні та розв’язанні конфліктів 

Класифікація конфліктів, причини їх виникнення. Причини конфлікту (М. Мескон, М. Альберт, Ф. Хедоурі). 
Способи запобігання конфліктів в процесі управління. Запобігання (профілактика) конфліктів у діяльності 

менеджера. Методи вирішення конфліктів. Головні стилі вирішення конфлікту (методом Томаса - Кілмена). 

 

Змістовий модуль № 2 

Психологічні основи функціонування підприємницької діяльності 

2.1. Природа та психологічні особливості підприємницької діяльності 

Сутність підприємництва, його психологічні особливості, функції та умови здійснення. Бізнес і ризики: 
рішення про створення бізнесу, способи розпочати бізнес. Фактори, які впливають на успіх і невдачі в бізнесі. 

Класичні та сучасні концепції підприємництва. Концепції підприємницької етики 

2.2. Психологія особистості підприємця та побудова підприємництва 
Поведінка в професійній діяльності. Поняття «позиція особистості» (А. Адлер, Ф. Якубчак, І. Кон, В. Мясіщев, 

 Л. Божович та ін.). Підприємницькі особливості (професіограма, психограма), роль та функції, які виконує 

підприємець у компанії. Мотиви підприємницької позиції. Обмеження особистої ефективності, невміння 

управляти собою. Концепція інтелектуального підприємництва. Організаційно-правові форми підприємств. 
Оцінка привабливості та відбір цільових сегментів ринку для визначення профілю бізнесу. Маркетингові та 

правові аспекти обраних видів діяльності, пов’язаних із започаткуванням бізнесу. Особливості процесу обліку 

та реєстрації підприємницької діяльності 

2.3. Процес мотивації в інноваційному менеджменті 

Сутність та завдання делегування в управлінні нововведеннями. Стиль керівництва інноваціями. Інновації 

підприємств, сфери інновацій. Стратегія підприємства в інноваційному менеджменті. Джерела фінансування 



інноваційних інвестицій. Особливості розвитку та функціонування МСП як стратегічного напряму 

інноваційного розвитку економіки. Організація та інституційна підтримка МСП в Польщі та програми 
громади. Інституційне середовище підприємця (консультативні установи, державна адміністрація, науково-

дослідні та дослідницькі підрозділи, неурядові організації щодо підтримки підприємництва) 

 

Рекомендована література та інформаційні ресурси 

Основна: 

1. Лозниця В. С. Психологія менеджменту: навч. посібник. / В. С. Лозниця. – К.: ТОВ «УВПК «ЕксОб», 2000. 

– 512 с. 
2. Мальська М. П., Мандюк Н. Л., Занько Ю. С. Корпоративне управління: теорія та практика: підручник.- К.: 

Центр учбової літератури, 2012. - 360 с. 

3. Скібіцький О. М., Матвеев В. В., Скібіцька Л. І. M. Організація бізнесу. Менеджмент підприємницької 
діяльності: навч. посібник. - К.: Кондор, 2011. – 912 с. 

4. Ходаківський Є. І. Психологія управління: підручник. 3-тє вид. перероб. та доп. / Є. І. Ходаківський. – К.: 

Центр учбової літератури, 2011. – 664 с. 

5. Чухрай Н. І. Управління інноваціями : навч, посібник. / Н. І. Чухрай, Л. С. Лісовська. – Львів: Видавництво 
Львівської політехніки, 2015.-280 с. 

6. Шаповалов В. И. Теоретико-методологические основы психологии менеджмента : учебное пособие / 

В. И. Шаповалов. – Саратов: Издательство . «Вузовское образование», 2017. – 200 с. 
Додаткова: 

1. Булах I. С. Консультативна психологія: підручник. / I. С. Булах, В. У. Кузьменко, Е. О. Помиткін. – Вінниця: 

ТОВ «Нілан-ЛТД», 2015. – 482. 
2. Бутко М. П. Економічна психологія: навч. посібник. / М. П. Бутко, А. П. Неживенко, Т. В. Пепа. –К. : 

«Центр учбової літератури», 2016. – 232 с. 

3. Дахно І. І. Ділова кар’єра: навч. посіб. / І. І. Дахно. – К.: Центр учбової літератури, 2011. - 528 с. 

4. Суліма Н. М., Степасюк Л. М., Величко О. В. Економіка і фінанси підприємства: підручник. / Н. М. Суліма, 
Л. М. Степасюк, О. В. Величко. – К.: «ЦП «КОМПРИНТ»», 2015. – 466 с. 

5. Скібіцька Л. І. Організація праці менеджера. навч. посібник. / Л. І. Скібіцька – К.: Центр учбової літератури, 

2010. -360 с. 
6. Щекин Г. Организация и психология управления персоналом. – К.: МАУП, 2002. 

7. Яхно Т. П. Конфліктологія та теорія переговорів: навч. посіб. / Т. П. Яхно, І. О. Куревіна. – К.: Центр 

учбової літератури, 2012. – 168 с. 

Посилання на сайти: 

1. www.nbuv.gov.ua. 

2. catalogue.nplu.org. 

3. http://psychology.net.ru/. 
4. http://www.libr.rv.ua. 

5. http://www.psy.msu.ru. 

6. http://psylib.kiev.ua/. 
 

Технічне й програмне забезпечення /обладнання 

Інформаційне забезпечення становлять бібліотечні фонди РДГУ, можливість роботи у мережі Інтернет 

(комп’ютерні класи), робота власного сайту та мобільні пристрої для оперативної комунікації. У міжсесійний 
період студенту необхідна наявність комп’ютерної техніки та оргтехніки для виконання завдань самостійної 

роботи. Прикладне програмне забезпечення для роботи з освітнім контентом дисципліни та виконання 

передбачених видів освітньої діяльності: текстовий редактор MS Word для створення документів; Microsoft 
EXEL для табличної обробки та аналізу даних; програма для створення презентацій (Microsoft Pover Point). 

 

Види та методи навчання i оцінювання 

Код 

компетентності 
(згідно OПП) 

Назва 

компетентності 

Код 
програмного 

результату 

навчання 

Назва програмного результату 

навчання 

Методи 

навчання 

Методи 
оцінювання 

результатів 

навчання 



ЗК2 

Здатність 

застосовувати 

знання у практичних 
ситуаціях 

професійної 

діяльності 

ПРН11 

Складати та реалізовувати план 

консультативного процесу з 

урахуванням специфіки запиту та 
індивідуальних особливостей 

клієнта, встановлювати 

ефективність власних дій 

МН4 

МН1 

МН2 

МО6 

МО5 

МОЗ 

ЗК04 

Навички 
використання 

інформаційних і 

комунікативних 

технологій 

ПРН01 

Здатність визначити, аналізувати 
та пояснювати психічні явища, 

ідентифікувати психологічні 

проблеми та пропонувати шляхи 

їх розв’язання 

МН4 

МН5 
МН6 

МН7 

МО4 
МО7 

МО8 

МО9 

MO10 

ЗК09 

Здатність цінувати 
та поважати 

різноманітності та 

мультикультурності 

ПРН02 

Здатність демонструвати 

розуміння закономірностей та 

особливостей розвитку і 
функціонування психічних явищ в 

контексті професійних знань 

МН1 
MH3 

МН4 

МН6 

МН6 
МО2 

МОЗ 

МО6 

ФК11 

Здатність 
усвідомлювати 

межи своєї 

компетентності та 
дотримуватися норм 

професійної етики 

ПPH01 

Здатність визначити, аналізувати 

та пояснювати психічні явища, 
ідентифікувати психологічні 

проблеми та пропонувати шляхи 

їх розв’язання 

МН1 

МН2 

МН4 
МН6 

МОЗ 

МО4 

МО5 
МО7 

ФК13 

Здатність до 
міжособистісного 

спілкування та 

роботи у команді у 
процесі професійної 

діяльності 

ПР04 

Здатність здійснювати пошук 
інформації з різних джерел для 

вирішення професійних завдань в 

т. ч. з використанням 
інформаційно-комутативних 

технологій 

МН2 

MH3 
МН4 

МН5 

МН6 

МО4 

МО5 

МО7 
МО 

 

МЕТОДИ НАВЧАННЯ 

МН1 —словесний метод (лекція, дискусія, співбесіда тощо); МН2 практичний метод (лабораторні та практичні 

заняття); MH3 наочний метод (метод ілюстрацій i метод демонстрацій); 
МН4 — робота з навчально-методичною літературою (конспектування, тезування, анотування, рецензування, 

складання реферату); 

МН5 —відеометод у сполученні з новітніми інформаційними технологіями та комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, мультимедійні, веб-оріентовані тощо); 

МН6 —самостійна робота (розв’язання завдань); МН7 — індивідуальна науково-дослідна робота. 

 
МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 

МО1 —екзамени; 

МО2 —усне a6o письмове опитування МОЗ - колоквіум, 

МО4 —тестування; 
МО5 — командні проекти; 

МО6 — реферати, ece; 

МО7 — презентації результатів виконаних завдань та досліджень; МО8 — презентації та виступи на наукових 
заходах; 

МО—9 захист лабораторних  i практичних робіт; 

MO10 —залік. 

 

Розподіл балів, які отримують здобувачі вищої освіти при вивченні дисципліни 

«Психологія менеджменту» 

Поточне тестування та самостійна робота 

Сума 
Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 

ІН
Д

З
 

П
ід

су
м

к

о
в
е 

те
ст

у
в
а

н
н

я 



Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 

100 5 5 5 5 5 5 5 5 5   

Модульний контроль - 

15 
Модульний контроль - 15 10 15 

 

Система та критерії оцінювання 

у Рівненському державному гуманітарному університеті 
Еквівалент оцінки в балах для кожної окремої теми / виду діяльності може бути різний, загальну суму балів за 

тему визначено в розподілі балів, які отримують здобувачі вищої освіти при вивченні дисципліни. 

Результат освітньої діяльності здобувача вищої освіти оцінюється згідно Положення про оцінювання знань i 

умінь здобувачів вищої освіти РДГУ за такими рівнями та критеріями: 
 

Суми 

балів за 

100-

бальною 

шкалою 

О
ц

ін
к

а
 в

 

Є
К

Т
С

 

Значення 

оцінки ЄКТС 
Критерії оцінювання 

Рівень 

компетентності 

Оцінка за 

національною 

шкалою 

екзамен залік 

90-100 А відмінно 

здобувач вищої освіти 
виявляє особливі творчі 

здібності, вміє самостійно 

здобувати знання, без 
допомоги викладача 

знаходить і опрацьовує 

необхідну інформацію, 

вміє використовувати 
набуті знання і вміння для 

прийняття рішень у 

нестандартних ситуаціях, 
переконливо аргументує 

відповіді, самостійно 

розкриває власні здібності 

Високий (творчий) відмінно 

зарахован

о 82-89 В дуже добре 

здобувач вищої освіти 
вільно володіє 

теоретичним матеріалу, 

застосовує його на 
практиці, вільно розв'язує 

вправи і задачі у 

стандартних ситуаціях, 
самостійно виправляє 

допущені помилки, 

кількість яких незначна 

Достатній 
(конструктивно-

варіативний) 

добре 

74-81 С добре 

здобувач вищої освіти вміє 
зіставляти, узагальнювати, 

систематизувати 

інформацію під 
керівництвом викладача, 

загалом самостійно 

застосовувати її на 

практиці; контролювати 
власну діяльність; 

виправляти помилки, з-

поміж яких є суттєві, 
добирати аргументи для 

підтвердження думок 



64-73 D задовільно 

здобувач вищої освіти 

відтворює значну частину 
теоретичного матеріалу, 

виявляє знання і розуміння 

основних положень, за 

допомогою викладача 
може аналізувати 

навчальний матеріал, 

виправляти помилки, з-
поміж яких є значна 

кількість суттєвих 

Середній 
(репродуктивний) 

задовільно 

60-63 Е достатньо 

здобувач вищої освіти 

володіє навчальним 
матеріалом на рівні, 

вищому за початковий, 

значну частину його 
відтворює на 

репродуктивному рівні 

35-59 FХ 

незадовільно з 

можливістю 
повторного 

складання 

семестрового 
контролю 

здобувач вищої освіти 

володіє матеріалом на рівні 
окремих фрагментів, що 

становлять незначну 

частину навчального 
матеріалу 

Низький 

(рецептивно-
продуктивний) 

незадовіль

но 

не 

зарахован
о 

1-34 F 

незадовільно з 

обов'язковим 

повторним 
вивченням 

залікового 

кредиту 

здобувач вищої освіти 
володіє матеріалом на рівні 

елементарного розпізнання 

і відтворення окремих 
фактів, елементів, об'єктів 

Низький 

(рецептивно-

продуктивний) 

незадовіль
но 

не 

зарахован

о 

Підсумкова (загальна) оцінка з навчальної дисципліни е сумою рейтингових оцінок (балів), 

одержаних за окремі оцінювані форми навчальної діяльності: поточне та підсумкове оцінювання рівня 

засвоєння теоретичного матеріалу під час аудиторних занять та самостійної роботи (модульний контроль); 

оцінка (бали) за виконання лабораторних досліджень; оцінка (бали) за практичну діяльність; оцінка за ІНДЗ; 
оцінка (бали) за участь у наукових конференціях, олімпіадах, підготовку наукових публікацій тощо. 

Здобувачам вищої освіти після аудиторних занять надається право підвищувати свій рейтинг лише під час 

складання іспитів (підсумкового модульного контролю) за графіком екзаменаційної ceciï. Залік виставляється 
за результатами поточного модульного контролю, проводиться по завершенню вивчення навчальної 

дисципліни. 

 

Політика дисципліни 
При організації освітнього процесу здобувачі вищої освіти, викладачі, методисти та адміністрація діють 

відповідно до: Положення про організацію освітнього процесу у РДГУ, Положення про академічну 

доброчесність, Положення про оцінювання знань i умінь здобувачів вищої освіти, Положення про практики, 
Положення про внутрішнє забезпечення якості освіти. 

Кожен викладач ставить здобувачам вищої освіти систему вимог та правил поведінки здобувачів вищої освіти 

на заняттях, доводить до ïx відома методичні рекомендації щодо виконання різних видів робіт. При цьому 
обов’язково враховуються присутність на заняттях та активність під час практичного заняття; (не)допустимість 

пропусків та запізнень на заняття; користування мобільним телефоном, планшетом чи іншими мобільними 

пристроями під час заняття; несвоєчасне виконання поставленого завдання i т. ін. 

 

Політика доброчесності 

Здобувач вищої освіти виконуючи самостійну a6o індивідуальну роботу повинен дотримуватись політики 

доброчесності. У разі наявності плагіату в будь-яких видах робіт здобувача вищої освіти він отримує 
незадовільну оцінку i повинен повторно виконати завдання, які передбачені у силабусі. 


