
«Психологія менеджменту» 

Викладачі – старший викладач Березюк Т. П. 

Кількість кредитів – 3,0. 

Семестр – 8. 

Анотація дисципліни 

Навчальна дисципліна «Психологія менеджменту» спрямована на 

підготовку фахівців за ступенем вищої освіти – Бакалавр, що вільно 

орієнтуються в проблемах психології менеджменту, здатні систематизувати й 

осмислювати психологічні явища та чинники в діяльності організацій, що 

зумовлюють ефективність праці менеджерів. 

Зміст курсу орієнтований на пізнання здобувачами вищої освіти проблем, 

пов’язаних із формуванням основних складових психологічної структури 

особистості керівника, змістом його діяльності – управлінських функцій та їх 

психологічних закономірностей. 

Навчальна дисципліна призначена для здобувачів вищої освіти освітнього 

ступеня «Бакалавр», спеціальності 053 «Психологія» Рівненського державного 

гуманітарного університету. 

Метою вивчення навчальної дисципліни «Психологія менеджменту» є 

розуміння предметної області навчальної дисципліни та ознайомлення 

здобувачів вищої освіти з психологічними особливостями процесу 

менеджменту, висвітлення важливості особистості керівника в процесі 

соціально-управлінської взаємодії в організації. 

Завдання курсу:  

 засвоєння змісту та завдань теоретичних підходів, експериментально-

прикладних досліджень в галузі психології менеджменту;  

 розуміння змісту основних психологічних закономірностей 

управлінської діяльності, лідерства та керівництва; 

 підвищення рівня управлінської компетентності майбутніх практичних 

психологів під час опанування ними компонентами психологічної підготовки в 

галузі соціального управління; 

 оволодіння методами психодіагностики в роботі з персоналом 

організації; 

 засвоєння навичок психологічного аналізу роботи та робочого 

середовища; 

 діагностика поведінки працівників в організації; 

 аналіз організаційної структури організації та її психологічного змісту; 

 вивчення основних методів саморегуляції в роботі керівників; 

 оволодіння технологією формування організаційної культури; 

 опанування навичками постановки і вирішення дослідницьких завдань 

в галузі психології менеджменту. 



Очікувані результати навчання 

Вивчення навчальної дисципліни «Психологія менеджменту» передбачає 

формування та розвиток у здобувачів вищої освіти програмних результатів 

навчання відповідно до розробленої освітньо-професійної програми 

«Психологія»: 

 

Очікувані результати навчання 

Загальні компетентності (ЗК): 

ЗК2.  Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної 

діяльності. 

ЗК6. Здатність приймати обґрунтовані рішення. 

ЗК9. Здатність працювати в команді. 

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності (СК): 

СК7. Здатність аналізувати та систематизувати одержані результати, 

формулювати аргументовані висновки та рекомендації. 

СК10. Здатність дотримуватися норм професійної етики. 

СК11. Здатність до особистісного та професійного самовдосконалення, 

навчання та саморозвитку. 

Програмні результати навчання: 

ПР2. Розуміти закономірності та особливості розвитку і функціонування 

психічних явищ в контексті професійних завдань. 

ПР4. Обґрунтувати власну позицію, робити самостійні висновки за 

результатами власних досліджень і аналізу літературних джерел. 

ПР14. Ефективно виконувати різні ролі у команді у процесі вирішення 

фахових завдань, у тому числі демонструвати лідерські якості. 

Основна частина матеріалу, опанування яким передбачене у межах 

вивчення навчального курсу, пропонується Вашій увазі на сайті 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1KzqLcr_IH5HcrsgHIix75xQi3ES1EaTM. 

Очні консультації: за попередньою домовленістю з викладачем 

щовівторка, з 11.10 – 12.30 (2 академічні години). 

Он-лайн консультації: за попередньою домовленістю з викладачем: 

вівторок: з 15:00 до 16:00; четвер: з 18.00 до 19:00. 

E-mail викладача: maksmenedger@gmail.com 
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