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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Вивчення  дисципліни  "Психологія  організацій"  є  необхідною 

складовою професійної підгочОВКИ ПСИХОЛОГІВ.  Всебічне урахування 
психологічного  змісту  організаційної  діяльності:  знання  психо-
логічних закономірностей діяльності  організацій,  функціонування 
соціальної організації, сучасних засобів стимулювання працівників, 
а також уміння грамотно здійснювати добір діагностичного інстру-
ментарію для вивчення тих чи інших соціально-психолої ічних явищ 
і феноменів в організації сприятиме підвищенню рівня психологічної 
компетентності студентів.

Мета курсу — розкрити зміст та особливості психологічних аспек-
тів організаційної діяльності.

Завдання курсу - допомогти студентам оволодіти ґрунтовни-
ми знаннями з психології організацій; сприяти формуванню вмінь і 
навичок ефективного використання методів і засобів, розроблених 
в психології  організацій для забезпечення успішного розв'язання 
керівниками різноманітних проблем в організації.  Для успішного 
засвоєння дисципліни необхідне володіння дисциплінами "Психоло-
гія", "Основи менеджменту".

Курс тісно пов'язаний із  загальною та соціальною психологією, 
інженерною психологією, основами соціальної роботи, психологією 
способу життя, психологією праці, психологією роботи з людьми, 
психологією спільної діяльності та ін.

З



ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН
дисципліни 

"ПСИХОЛОГІЯ ОРГАНІЗАЦІЙ'



Примітка: СР - самостійна робота студентів, ТК - тестовий кон-
троль знань, ККР — комплексна контрольна робота

ЗМІСТ
дисципліни "ПСИХОЛОГІЯ 

ОРГАНІЗАЦІЙ"

Змістовий модуль І. Загальні проблеми психології управління в 
організації

Тема 1. Поняття про психологію організації, принципи та 
структура

Предмет психології організацій. Основне завдання психології ор-
ганізацій. Опора на знання з інших психологічних дисциплін (пси-
хології  праці,  інженерної,  педагогічної,  соціальної,  організаційної 
психології). Поняття організацій: у аіирокому та вузькому розумій-
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ні.  Загальні ознаки процесу управління в  організації  (відбувається у 
складній динамічній системі з двома підсистемами — керуючою і ке-
рованою; цілеспрямованість впливу керуючої підсистеми на керова-
ну; наявність  програми  впливу керуючої системи на керовану; наяв-
ність зворотних зв'язків;  ентропійний  характер).  Види управління в 
організації (технічне, соціальне). Різновиди соціального управління 
за сферами здійснення. Функції управління. Поняття про керівниц-
тво.

Структура психології організацій. Сучасні дослідження у  психо-
логії  організацій: методологічні, галузеві (управління економікою та 
суспільно-політичними і духовними видами діяльності). Психологія 
поведінки га діяльності і соціологія організації.

Тенденції  розвитку  організацій  у  XXI ст.  Відмова від авторитар-
ного стилю управління па користь принципів співробітництва; ско-
рочення управлінського  персоналу,  делегування повноважень підлег-
лим; залежність оплати від кваліфікації та результатів;  поширення 
практики  формування  міжфункціональних  команд;  безперевнє  нав-
чання  менеджерів;  впровадження інформаційних технологій;  зосе-
редження на управлінні людьми; зростання попиту на  універсальних 
менеджерів;  широке  використання  тимчасових  співробітників,  які 
працюють на контрактних зас адах.

Література [3; 6; 9; 11; 12J

Тема 2. Методи психології організації та її зв'язок з іншими 
науками

Особливості  заганьнопеююлогічних  методів  у  психології  органі-
зацій. Специфіка спостереження за його метою та об'єктом. Експери-
мент (індивідуальний, груповий, масовий). Метод ігор і розв'язання 
ситуацій, характерних для управлінської діяльності. Метод соціомет-
ричних виборів у досліджень! виробничих колективів. Особливості 
асоціативного експерименту.

Зв'язок  психології  організацій  з  іншими  галузями  психології. 
Взаємозв'язок  психології  організацій  з  віковою психологією (пси-
хологія дорослого,  акмеологія);  з психологією праці та її  розділами 
(особливості  управління  у  різних  галузях  суспільної  практики);  з 
інженерною (управління  технікою,  автоматизовані  системи  управ-
ління,  операторська  ДІЯЛЬНІСТЬ);  ІЗ соціальною  (взаємовідносини  у 
виробничих колективах, спілкування, спільна діяльність в організа-
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ції); з політичною (адміністративно-державне управління); з еконо-
мічною (економічний ефект оптимізаціі управлінської діяльності); з 
педагогічною психологією  (підготовка спеціалістів  управління, про-
фесійна адаптація, підвищення кваліфікації працівників).

Психологія організацій та інші науки. Спільні інтереси психології 
управління з фізіологією (фізіологічні особливості праці керівника, 
його  вищої  нервової діяльності); гігієною (вимоги до режиму дня. 
культура розумової та фізичної праї^); педагогікою (виховні впливи 
на підлеглих); етикою (етика взаємин в управлінні, на виробництві); 
естетикою (оформлення приміщень); кібернетикою (інформаційні 
системи, автоматизація інформаційних процесів у системах управлін-
ня); соціологією (закономірності великих груп, суспільних процесів); 
економікою (орі анізація виробництва, аналіз його діяльності).

Література [3; 6; 10-12]

Тема 3. Соціально-психологічні характеристики організації
Поняття про міжособистісні відносини. Співвідношення понять 

зв'язок, ставлення, відношення, відносини, стосунки, взаємини, їх 
семантичні нюанси та сфери використання. Системи зв'язків суб'єкт-
об'ект, с уб'єкі-суб'єкт. Ставлення — суб'єктивно-особистісний сенс 
будь-яких зв'язків людини із світом. Відношення — зв'язки людини з 
предметним світом, предметів між собою (у системах суб'єкт-об'єкт, 
об'єкт-об'єкт). Відносини, стосунки, взаємини - соціальні зв'язки j 
сист емі суб'ект-суб'е кт.

Соціальна структура  організації.  Формальні та неформальні гру-
пи організації. Формальні групи - кадрова структура організації, що 
визначає розподіл праці та забезпечує досягнення мети організації. 
Типи формальних  груп:  група  керівника,  робоча  (цільова)  група, 
комітет (комісія, рада). Характеристики неформальних організацій. 
Причини вступу людей у неформальні організації. Вплив неформаль-
них організацій на роботу установи < соціальний контроль; опір змі-
нам; неформальні лідери).

Характеристика лідерства. Лідерство —  ВІДНОСИНИ домінування і 
підпорядкування. Концепції лідерства: теорія лідерських ролей Бейл-
са; теорія рис лідерства (М. Вебер), інтерактивна теорія; ситуаційна 
теорія Ф. Фідлера; стратометрична концепція А. В Петровського.

Особистість лідера Типи лідерів (за Шахназаряном Н. В.): інте-
лектуальний; емоційно-комунікативний; практичний; універсальний.
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Позитивні риси особистості  лідера:  далекоглядність, розсудливість; 
уміння справедливо оцінити: енергійність; рішучість; послідовність; 
справедливість, твердість і непохитність, самопізнання; комунікатив-
ні здібності.

Поняття про популярність. Фактори популярності: нозагрупові 
(соціально-демографічні), гругові (норми, еталони), особистісні (вік, 
стать, характер). Порівняння ознак популярності та привабливості. 
Порівняння ознак лідерства і популярності. Важливість врахування 
популярності та привабливості лідера для організації групи.

Література [3; 6; 10-12; 41-43]

Тема 4. Проблеми ефективності міжособистісного 
спілкування в організації

Характеристика товариських відносин. Діяльніша основа їх ви-
никнення, обумовленість суспільними інтересами. Функції товарись-
ких взаємовідносин (співдія. взаємодопомога у значущій, суспільно 
корисній діяльності).Дружба і говариськість. Спрацьованість — ефект 
взаємодії у спільній діяльності Ознаки спрацьованості: максимальна 
продуктивність при мінімальних емоційно-енергетичних витратах. 
Психологічна сумісність, її прояви (за М. М. Обозовим). Види (рів-
ні) психологічної сумісності: психофізична, соціально-психологічна. 
Типи поведінки людей при виконанні спільної діяльності.

Фактори групової згуртованості: емоційний аспект (Фестінгер, 
Картрайт),  когнітивно-оцінні  аспекти (Ньюкомб,  Хайдер);  інтер-
активні фактори (М. Дойч); комунікативні фактори (К. Левін). Те-
орія групової  "сингали"  Р. Кеттела.  Модель групової  продуктив-
ності Б. Колінза. Стратометрична концепція групової згуртованості 
А. В. Петровського

Поняття соціально-психологічного клімату (СПК) колективу. Ос-
новні характеристики соціально-исихологічного клімату: предмет-
ність та емоційність. Структура СПК. Система ставлень працівника, 
яка обумовлює соціально-психологічний клімат.

Роль соціально-психологічлого клімату. Його функції: забезпе-
чення умов життєдіяльності особистості у групі; зворотний зв'язок 
про взаємодію особистості із соціальним оточенням; фактор спільної 
виробничої діяльності; вплив на розвиток особистості; детермінанта 
психічного стану і здоров'я особистості.
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Створення  оптимального соціально-психологічного клімату. Фак-
тори його забезпечення в колективі:  глобальне макросередовище 
(суспільні цінності, ідеологія, пріоритети, розвиток науки та техні-
ки); локальне макросередовище (культура організації та управління, 
культура міжособистісних відносин і спілкування; розвиток менедж-
менту).  Причини загострення проблеми соціально-психологічного 
клімату: зростання психічної напруги, духовних потреб і запитів, ви-
мог до культури спілкування. Спрямованість умов оптимального со-
ціально-психологічного клімату незадоволення потреб працівників.

Література [2; 6; 8; 1і; 13; ЗО; 41; 45; 79]

Змістовий модуль II. Психологічні закономірності
управлінської діяльності в організації

Тема 5. Психологічні основи управлінських впливів
Поняття про вплив і взаємовплив. Вплив - дія, спрямована на 

партнера, що викликає зміни у його поведінці. Різновиди впливів: 
вербальні,  фізіологічні  (частота  серцевих  скорочень),  ситуативні, 
стійкі (характерологічні); свідомі та несвідомі; конструктивні чи де-
структивні.

Засоби психологічних впливів: вербальні, паралінгвістичні, не-
вербальні. Цілі і форми соціальних в) ливів.

Управлінський вилив — різновид психологічного впливу в сис-
темі керівник-підлеглий. Структура управлінського впливу: суб'єкт 
чи ініціатор; об'єкт (адресат); способи впливу (навіювання, заражен-
ня, наслідування, переконання тощо). Етапи динаміки управлінского 
впливу: операційний; процесуальний; результативний. Відповідні дії 
підлеглого на вилив.

Фактори впливовості особистості керівника. Поняття впливо-
вості та критерії її визначення. Характеристика окремих факторів 
впливовості: когнітивна характеристика ситуації прийняття рішення; 
привабливість суб'єкта впливу для його об'єкта; тривалість впливу 
(закон міжособистісного уподібнення). Залежність змісту та динамі-
ки факторів впливовості від форм впливів (навіювання, переконан-
ня, наказ). Асертивність особистості (спроможність досягати цілей); 
здатність бути переконливим. Принципи організації  переконливої 
інформації.
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Характеристика  видів  психологічних  впливів.  Характеристика 
окремих впливів та їх засобів:  переконання;  самопросування;  на-
віювання;  зараження;  спонукання  до  наслідування;  формування 
прихильності; прохання; наказ;  деструктивна  критика; ігнорування; 
маніпуляція.

Протистояння особистості неконструктивним впливам. Критерії 
конструктивного виливу. Види протидіючих впливів у відповідь на 
неконструктивний вплив: контраргументація: конструктивна крити-
ка; енергетична мобілізація, творчість; ухилення, психологічна само-
оборона; ігнорування; конфронтація; відмова.

Психологічні особливості управлінських розпоряджень. Структу-
ра розпорядження (наказу): мотиваційна, змістова, зобов'язуюча час-
тини. Методи передачі розпоря дження: спонукаючий, переконуючий, 
примушуючий. Типи віддачі наказів: туманний наказ, наказ-умов-
ляння,  наказ-погроза,  наказ-прохання,  наказ-підкуп,  наказ-катего-
рична вимога. Функції впливів керівника при віддачі розпорядження: 
інформаційна, мотиваційна, матеріааьного забезпечення виконання, 
контрольно-оцінна.

Література [2; 6; 13; ЗО; 41; 45; 62;
72; 77; 79]

Тема 6. Проблема стилю керівництва в управлінні  
організаціями

Поняття про стиль  керівництва  та індивідуальний стиль керів-
ництва. Залежність стилю  керівництва  від суспільного місця керо-
ваної організації (освітні, військові, спортивні, виробничі, медичні 
структури).  Різновиди стилів керівництва: директивний, колегіаль-
ний, ліберальний, авторитарний, інкволітарний, анархічний. Умови 
формування стилю керівництва.

Поняття  індивідуального  стилю  управління.  Ознаки  індивіду-
ального стилю управління (відображає усталені способи діяльності 
керівника, психологічні особливості його мислення, прийняття рі-
шень, спілкування гощо; набувається у процесі діяльності і змінюєть-
ся; виражається у змістовних характеристиках управлінської діяль-
ності).

Індивідуальний стиль керівництва за К. Левіним — перша пси-
хологічна теорія стилю управління. Характеристика особистості та
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управлінської діяльності  автократичного,  демократичного, лібераль-
ного лідера.

Трансформація стилів керівництва в останній чверті XX ст. При-
хований (анонімний ) стиль управління. Йоі о недоліки (уповільнення 
темпів зростання компаній; громіздка управлінська система; знижен-
ня оперативності прийняття рішень). Відкритий стиль управління. 
Його переваги (зростання ініціативи та творчої активності співробіт-
ників; оперативність управління; поліпшення якості взаємодії між 
співробітниками). Виконавчий та ініціативний стилі.

Концепція стилю керівництва Р. Р. Блейка та Дж. С. Мутон. Кри 
герії його виділення: спрямованість керівника при виконанні управ-
лінських завдань (на турботу про виробництво та отримання найви-
щих кінцевих результатів, на піклування про людей). Характеристика 
стилів: "режим підпорядкування  керівникові",  "управління примісь-
ким клубом", "зубожіння управління", "управління людиною органі-
зації", "колективного управління".

Індивідуальний стиль спілкування керівника за Р.  X Шакуровим: 
розсудливий, дистанційний,  розуміючий, пригнічуючий,  довірливий, 
прагматичний.

Література [2; 6-8; 13; ЗО; 33; 41; 45; 
51: 62; 68; 72; 77; 79]

Тема 7. Психологічні основи добору кадрів
Завдання психолога при відборі кадрів- забезпечення відбору пре-

тендентів на посаду відповідно до кадрової політики організації; за-
хист організації від осіб, які можуть зашкодити її роботі. Стратегія 
розвитку  організації  —  детермінанта  її  кадрової  політики.  Типи 
кадрової політики. Небезпечні особливості характеру претендентів 
на посаду: загальні та специфічні. Схеми підбору кадрів.

Особистісні чинники включення людини в організацію: комплекс 
рис особистості (ініціативності, вправності, комунікативності). Ха-
рактеристика психологічного змісту ініціативності, вправності, ко-
мунікативності особистості при виконанні посадових обов'язків.

Типологія  особистості  працівника.  Прогноз  місця робітника  Б 
організації  на  основі  діагностики  рис  ініціативності,  вправності, 
комунікативності.  Типи  робітника  за  співвідношеннями:  вправ-
ність-ініціативніеть;  комунікабельність-ініціативність;  вправність-
комунікабельнісіь.   Тривимірна   модель   типів   робітника:   лідер,
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організатор, творча індивідуальність, "душа компанії", конформіст-
інтегратор, педант, ідеал.

Література [2; 6-8; 13; ЗО; 34; 41; 45; 
51; 62; 68; 72; 77; 79]

Тема 8. Психологічні основи прийняття рішень
Теорії  прийняття рішень.  Завдання при прийнятті  рішень:  ро-

зуміння проблеми, збір інформації, розгляд альтернатив, вибір однієї 
з них. Взаємозв'язок математики, психології у розробці теорій прий-
няття рішень. Теорія прийняття раціональних рішень. Психологічна 
теорія прийняття рішень. Різновиди процесу прийняття рішення: ін-
туїтивне, досвідне, раціональне.

Етапи прийняття рішень: діагностика проблеми, формулювання 
обмежень і  критеріїв прийняття рішень,  визначення альтернатив, 
оцінка альтернатив, прийняття рішення (вибір альтернативи).

Порівняльна характеристика групових та індивідуальних форм 
прийняття рішень. Експеримент Б. Піонера: індивіди обирають опти-
мальне рішення у 16,8 % випадків, група - у 66,7 %. Феномени групо-
вого прийняття рішень: різна міра активності та впливовості членів 
групи; витрата часу на подолання суперечок; можлива втрата мети; 
явище конформності. Переваги та недоліки групового прийняття рі-
шення. Типи груп при прийнятті рішень: інтерактивна і номінальна.

Структура групового завдання на прийняття рішення, їх типологія 
(прості й складні;  кон'юнктивів та  диз'юнктивні; стандартні; продук-
тивні, дискусійні, проблемні). Поняття про дименсіональний аналіз 
групового завдання, його виміри.

Соціально-психологічні феномени групового прийняття рішень: 
групове мислення; зсув до ризику; поляризація поглядів.

Прийоми послаблення  негативних наслідків  групових  рішень, 
стимулювання критичності  мислення;  вивчення аргументів "за" і 
"проти"; залучення незалежних спеціалістів-експерті в, добір членів 
групи.

Література [6; 22; ЗО; 61; 71; 72]

Тема 9. Управління нововведеннями в організації
Причини нововведень в організації. Зовнішні причини (політич-

ні, економічні, зміни ринкового попиту, технологічні, соціальні, поява
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нових конкурентів). Внутрішні причини (розвиток нових напрямів 
діяльності;  збільшення продуктивності  праці;  поліпшення якості; 
збільшення обсягу продажу; поліпшення обслуговування; підвищен-
ня мотивації персоналу; збереження кадрів; зміцнення позицій на 
ринку). Розробка проекту перетворення.

Напрями та етапи реалізації нововведень. Напрями нововведень: 
завдання організації, організаційні структури та системи, організа-
ційна культура, кваліфікація співробітників). Характеристика етапів 
нововведень: підготовчий, '"розморожування", здійснення перетво-
рень, "заморожування", оцінка амін.

Типи нововведень за їх ініціатором. Внутрішні: згори вниз (керів-
ники вищої ланки), знизу вгору (рядові співробітники). Зовнішні 
(експерти консалтингових фірм). Переваги та недоліки типів новов-
ведень за їх ініціатором.

Оцінка міри складності реалізації нововведення. Критерії оцінки: 
рівень реалізовуваності; передбачуваність результатів; міра склад-
ності виконання. Різновиди нововведень за масштабом перетворень 
(стосуються окремого співробітника, групи співробітників; відділу; 
організації загалом); за витратами часу на здійснення (короткотермі-
нові; середньотермінові; довготермінові).

Інші чинники складності реалізації проектів: особа ініціатора пе-
ретворень, особи, що підтримують проект; вплив на життя співробіт-
ників; спосіб подачі проекту нововведень.

Опір нововведенням та його причини. Причини опор}' співробіт-
ників нововведенням (за Котгером і Шлезінгером):

вузьковласнинький інтерес; нерозуміння і брак довіри; різна оцін-
ка ситуції; низька терпимість щодо змін; тиск з боку колег, втома від 
змін, попередній невдалий досвід змін як причини опору змінам за 
Ю. М.Швалбом та О. В. Данчевою.

Підходи до подолання опору нововведенням; просвіта та надання 
інформації, участь та залучення, допомога та підтримка, переговори 
та угоди.

Література [6; 19; 34; 71; 72; 79; 80]
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Тема 10. Психологічне забезпечення соціального управління в 
організації

Просвітницька діяльність  психолога  і психодіагностика в органі-
зації. Функції та форми психолого-просвітницької діяльності. Ситу-
ації використання психодіагностики, її принципи та засоби.

Завдання та технологія  психологічної  експертизи в організації; 
ситуації, за яких доцільна психологічна експертиза. Організація екс-
пертизи. Вимоги до особистіших та кваліфікаційних якостей експер-
тів. Різновиди експертних помилок. Форми експертних процедур.

Організація психологічних впливів на персонал та інформаційне 
забезпечення  діяльності  психолога  в  установі.  Напрями  психоло-
гічних: впливів; розвиток, корекція,  тренінг  персоналу; формування 
та корекція організаційної культури- компенсація факторів, що де-
стабілізують  роботу  установи.  Принципи  та  засоби  психологічних 
впливів. Різновиди документів у роботі психолога установи. Основні 
документи, у розробці яких бере участь психолог установи; штатний 
розклад; положення про структурні підрозділи; посадові інструкції; 
інструкції, що регулюють діяльність підрозділів та посадових осіб.

Література [6; 19; 34, 71; 72; 77; 79; 80]

Тема 11. Основи психолого-управлінського консультування в 
організації

Становлення  і  сучасний  стан  управлінського  консультування. 
Етапи становлення управлінського консультування.

Стан психолого-управлінського консультування у СІНА та краї-
нах Західної Європи. Досвід створення та діяльності консультатив-
них фірм з управлінських проблем в Україні,

Консультативна діяльність психолога в організації. Погляди щодо 
визначення  та змісту консультативної діяльності психолога в органі-
зації (Т. С Кабаченко, Л. М, Карамушка, Л. Тобіас). Основні напрями 
консультативної роботи психолога організації.  Зв'язок та розмежу-
вання психолого-управлінського консультування з управлінським та 
з психологічним. Завдання власне управлінського консультування та 
індивідуально-пеихологічного  консультування  персоналу  організа-
ції.

Психологічний аспект управлінського консультування.  Різнови-
ди управлінського консультування: юридичне, фікансово-економіч-
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не, психологічне; організаційне та з проблем управління персоналом. 
Функції управлінського консультування. Психологічне консульту-
вання керівників з проблем управління та індивідуально-психологічне 
консультування  персоналу.  Види  психолого-уиравлінського  кон-
сультування в освітніх організаціях (за Л М. Карамушкою).

Технологія управлінського консультування. Умови організації уп-
равлінського консультування.  Етапи роботи консультанта з пробле-
мою.

Психологічне  консультування  в  організації.  Трактування  пси-
хологічного консультування у  вітчизняній  психології  (Л. С. Алек-
сеева, Г В. Бурменська, А. Г. Лідере, М. М Обозов, Г. С. Абрамова, 
В. В. Столін, Т. О Флоренська, Т. С. Кабаченко). Технології індивіду-
ального консультування. Психологічне консультування в організації: 
спільні та відмінні ознаки із управлінським консультуванням та зі 
всіма іншими різновидами психологічного консультування.

Поняття соціально-психологічпого супроводу та коучінгу.
Література [6; 19; 20; 34; 43; 67; 71; 72; 77]

Тема 12. Сучасні проблеми розвитку компетентності у 
соціальній організації

Аналіз наукових підходів щодо визначення поняття "компетент-
ність". Професійна компетентність як чинник розвитку організації'. 
Активне ставлення до діяльності та наявність характерологічних 
рис як умови ефективної діяльності професіонала. Види компетен-
тності у професійній діяльності: спеціальна — знання своєї справи, 
технологічна,  правова,  економічна,  суб'єктивна,  прфесіологічна. 
Види компетентності у професійному спілкуванні:  комунікативна, 
соціально-иерцептивпа,  діагностична,  етична,  емпатійна,  міжкуль-
турна, конфліктна. Складові особистісної компетентності та умови її 
розвитку. Внутрішні умови досягнення особистісної компетентності: 
активність людини, поб> дова свого професійного шляху по висхідній 
траєкторії, прагнення людини до досягнення свого максимального 
рівня, мотивація самореалізації,  високий рівень вимог до себе, здат-
ність мобілізувати свої професійні можливості, здатність до віднов-
лення втрачених сил після великих і виснажливих справ, прагнен-
ня до збереження і примноження своїх досягнень. Зовнішні умови: 
сприятливе і акмеологічно насичене середовище, яке спонукає до 
розкриття справжніх професійних можливостей людини, наявність
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логічно пов'язаного перебігу подій, які можуть стати поштовхом до 
кульмінації і піків у професійному розвитку.

Література [2; 6; 8, 11; 13; ЗО; 41; 45; 79]

ТЕМИ РЕФЕРАТІВ
1.Ділова іра в психологічному дослідженні.
2.Метод експерименту в психології управління.
3.Методи вивчення соціально-исихологічного клімату колективу.
4.Соціально-психологічні складові та форми управлінського спіл
кування.
5.Типи керівників у психології управління.
6.Менеджер і стиль керівництва,
7. Організаційна культура менеджера.
8 Психологіч ділової бесіди.
9. Психологічні особливості публічного виступу.

10.Імідж та його психологічні складові.
11.Психологічні аспекти управління трудовим колективом.
12.Формальні й неформальні структури в трудовому колективі.
13.Рівні та стадії розвитку колективу.
14.Психологічна складова проблеми підвищення ефективності пра
ці.
15.Формування й регулювання соціально-психологічного клімату
трудового колективу.
18. Управлінські конфлікти.
17.Психологічні методи врегулювання конфліктних ситуацій.
18.Метод переговорів у вирішенні конфліктів.
19.Методи арбітражу й посередництва в дозволі конфліктів.
20.Конфлікти в трудовому колективі та шляхи їх дозволу.
21.Реклама як метод керування людьми: визначення, функції та пси
хологічна ефективність.
22.Рекламна кампанія та її психологічні складові.
23.Психологічні методи прийняття управлінських рішень.
24.Методи організації групової дискусії при виробленні управлінсь
кого рішення.
25.Способи прийняття ефеїсі ивних управлінських рішень.
26.Психотехніки поводження керівника в процесі ухвалення рішен
ня.
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27.Психологічні прийоми поводження в успішному прийнятті уп
равлінських рішень.
28.Нововведення, його типи та процес здійснення інноваційних
змін.
29.Особливості психології керування в комерції.
30.Психологія керівництва в спорішшому колективі.
31.Психологічні проблеми керівництва науковим колективом.
32.Психологічні принципи та методі-1 в керівництві художнім колек
тивом.
33.Психологія керування в міжнародних відносинах.
34.Стиль роботи і спосіб життя керівника.
35.Взаємозалежність здоров'я та ефективного керування.
36.Психологічні проблеми жінок у керуванні.
37.Система методів практичної психологічної роботи в керуванні.
38.Функції психодіагностики в практиці керування.
39.Психологічні методики діагностики управлінських здатностей.
40.Тренінгові психологічні методики розвитку майстерності керів
них кадрів.

ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ
Номер варіанта контрольної роботи студент вибирає за останньою 

цифрою номера залікової книжки (табл. 1). Наприклад, якщо остан-
ня цифра номера "8", слід обрати варіант 3.

Таблиця 1
Остання цифра номера 
залікової книжки

1 2 3 4 3 6 7 8 9 0

Номер варіанта 
контрольної роботи

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

ВАРІАНТИ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ

Варіант 1
1.Що таке соціальна організація та яка її роль у житті сучасного
суспільства?
2.Проаналізуйте основні методи досліджень психології організа
цій.
3.Які фактори впливають на ефективність прийняття керівником
управлінських рішень?
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Варіант 2
1.Які основні елементи належать до внутрішньої структури ор
ганізації?
2.Розкрийте можливості використання методів активного со
ціально-психологічного навчання в управлінні.
3.Чим колегіальні форми прийняття управлінських рішень відріз
няються від індивідуальних?

Варіант З
1.Як співвідносяться між собою поняття "управління" та "керів
ництво"?
2.Розкрийте специфіку психолого-управлінського консультуван
ня як одного з видів психологічної допомоги керівникам.
3.Доведіть, що професійна компетентність є чинником розвитку
організації.

Варіант 4
і. Що таке зовнішня структура управління?
2.Розкрийте зміст і структуру психологічної готовності керівни
ків до управління.
3.У чому полягає специфіка основних стилів керівництва (авто
ритарного, демократичного та ліберального)?

Варіант 5
1.Як співвідносяться між собою поняття "управління" та "ме
неджмент"?
2.Проаналізуйте зміст і основні етапи прийняття керівником уп
равлінських рішень.
3.Які фактори впливають на вибір і реалізацію керівником стилю
керівництва?

Варіант 6
і. Як співвідносяться між собою поняття "соціальна позиція" та 

"соціальна роль"?
2.У чому полягає відмінність між сприятливим і несприятливіш
психологічним кіматом в організації?
3.Проаналізуйте наукові підходи до визначення поняття "компе
тентність".
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Варіант 7
t.  За допомогою яких документів здійснюється регламентація 

професійно-функціональних ролей в організації?
2.Які основні види комунікацій існують в організації?
3.Охарактеризуйте зовнішні та внутрішні умови розвитку осо-
бистісної та професійної компетентності в організації.

Варіант 8
1.Що таке "персоніфікація діяльності"?
2.Проаналізуйте основні види комунікативних бар'єрів, причини
їх виникнення та шляхи подолання.
3.Розкрийте причини виникнення та шляхи подолання професій
ної деформації працівників в організації.

Варіант 9
і. Проаналізуйте зміст і структур)! управлінських конфліктів.
2.У чому полягає відмінність позитивної та негативної стратегій
забезпечення керівником мотивації діяльності працівників в
організації?
3.Розкрийте основні умови попередження і розв'язання конфлік
тів в організації.

Варіант 10
і. Розкрийте сутність поняття "корпоративна культура організа-

ції".
2.Охарактеризуйте основні етапи реалізації нововведень.
3.Окресліть перспективні напрями розвитку сучасних організа
цій.

ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ

Тему курсової роботи студент вибирає за двома останніми цифра-
ми номера своєї залікової книжки (табл. 2). Наприклад, дві останні
цифри "75" — необхідно вибрати тему 15.

Таблиця 2
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Під час підготовки та виконання курсової роботи необхідно:
•скласти список літератури за темою роботи;
•вивчити та проаналізувати літературу;
•скласти план роботи;
•обгрунтувати актуальність курсової роботи, визначити її мету
та основні завдання;
•узагальнити вивчений матеріал, проаналізувати та порівняти
розглянуті в літературі основні підходи, теорії та поняття (зро
бивши відповідні посилання на авторів) і визначити свою влас
ну позицію з тієї чи іншої проблеми;
•проілюструвати теоретичні положення практичними висновка
ми на основі власних спостережень чи експериментів, показати
їх значущість для майбутньої професійної діяльності;
•грамотно та охайно оформити роботу, обов'язково навести її
план та список використаної літератури.

ТЕМИ КУРСОВИХ РОБІТ
1.Психологічний аналіз управління організаціями.
2.Внутрішня та зовнішня структури організацій.
3.Психологічні основи гуманізації управління.
4.Основні завдання психології управління.
5.Методи психології управління.
6.Роль психологічної служби в оптимізації управління.
7.Основні принципи взаємодії керівників і психологів.
8.Зміст і структура психологічної готовності керівників до управ
ління.
9.Психологічні основи прийняття керівником управлінських рі
шень.

10. Психологічні особливості індивідуальних і колегіальних форм
прийняття управлінських рішень. 1 і. 

Ефективність різних стилів керівництва.
12.Індивідуальний стиль управлінської діяльності.
13.Психологічний аналіз соціально-професійних ролей працівників
організацій.
14.Причини виникнення та умови подолання професійної деформа
ції особистості.
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15.Роль мотивації працівників у забезпеченні ефективності управ
ління.
16.Характеристика основних потреб працівників.
17.Основні стратегії забезпечення керівником позитивної мотивації
діяльності працівників організацій.
18.Поняття про психологічний клімат в організації та його структу-

РУ-
19.Основні види психологічного клімату в організації.
20.Шляхи формування сприятливого клімату в організації.
21.Психологічний аналіз комунікації в організаціях.
22.Психологічні особливості різних видів комунікацій в організації.
23.Роль зовнішніх комунікацій у формуванні позитивного іміджу
організації.
24.Комунікативні бар'єри: причини виникнення та шляхи подолан
ня.
25.Психологічна характеристика основних видів конфлікту.
26.Основні причини виникнення конфліктів в організаціях.
27.Конструктивні та деструктивні функції конфліктів.
28.Структура конфлікту.
29.Умови попередження конфліктів в організації.
30.Алгоритм розв'язання конфліктів.

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ
1.Що таке соціальне управління?
2.Які іншомовні терміни можна перекласти як "управління"?
3."Управлінець" і "менеджер". Спільне і відмінності.
4.Особливості рольової поведінки особистості.
5.Типи комунікативної поведінки в трудовому колективі.
6.Проблема оптимізації професійної діяльності.
7.Критерії оцінки сумісності і спрацьованості.
8.Підходи психології управління.
9.Історія розвитку психології управління.

10.Основні елементи психології управління.
11.Основні управлінські культури.
12.Основні функції управлінської діяльності.
13.Перерахувати основні розділи і їх завдання у психології управ
ління.
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14.Основні завдання психології управління у виробничій сфері.
15.Неадекватні методи стимулювання праці.
16.Проблеми матеріального заохочення.
17.Проблема моральної зацікавленості.
18.Мотивація праці. Загальні схеми управління у виробничій сфері.
19.Темперамент і характер. їх розбіжності.
20.Визначення і типи здібностей.
21.Факторний аналіз особистості.
22.Обдарованість.
23.Статеві особливості.
24.Типологія за К. Юнгом.
25.Зв'язок будови тіла і характеру.
26.Класифікація особистостей чаЛазурським.
27.Акцентуації.
28.Визначення "соціальної організації".
29.Принципи побудови "соціальної організації".
30.Структура "соціальної організації".
31.Сутність групової динаміки. Процеси і явища.
32 Стадії розвитку колективу
33.Феномени групової життєдіяльності.
34.Ділові ролі у соціальній організації' та їх розподіл.
35.Визначення терміна "соціально-психологічний клімат".
36.Чуїки і їх класифікації.
37.Шляхи запобігання чуткам.
38.Сутність соціометрії.
39.Ассесмент-цешр. Призначення, структура.
40.Структура інтерв'ю.
41.Поняття конфлікту Його структура.
42.Позитивні риси конфлікту.
43.Негативні риси конфлікте
44.Управління конфліктними ситуаціями в умовах сумісної діяль
ності. Сітка Томаса
45."Кодекс поведінки" в конфлікті.
46.Керівник у ролі третейського судді.
47Спілкування як соціальний феномен.
48Особливості управлінського спілкування.
49.Проблеми міжособистісного сприйняття в управлінському спіл
куванні.
50.Комунікаційні бар'єри в комунікації "кєрівник-підлеглий".
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51. Особливості ведення ділової бесіди. 52 
Проблемні і дисциплінарні бесіди.
53.Ділові телефонні розмови.
54.Особливості виступу перед аудиторією.
55.Особливості службової наради.
56.Психологічні особливості роботи з діловою документацією.
57.Методи, що використовуються в пеихолош управління.
58.Структура здоров'я людини.
59.Критерії психічного здоров'я.
60  Критерії духовного здоров'я.
61.Стрес. "Погані" і "добрі" стреси.
62.Професійна деформація  особистості  працівників  організацій:
причини виникнення та умови попередження.
68. Стресори позаслужбової діяльності.
64.Психологічні умови та шляки забезпечення гуманізації управлін
ня.
65.Основні вимоги до прийняття управлінських рішень.
66.Методи профілакіики стресів.
67.Актуальні завдання добору та шлхотонки менеджерів в Україні.
68.Життєві кризи і діяльність керівника
69.Індивідуальні стилі управління керівника і їх параметри.
70.І Іредмет, об'єкт, завдання психології управління.
71.Типи управлінських рішень.
72 Роль психологічної служби в оптимізаціі управління.
73.Комунікативна компетентність керівника.
74.Управлінські принципи.
75.Обмеження сучасного керівника та їх причини.
76.Метод гинектики та його особливості.
77.Основні етапи ділових переговорів.
78.Роль психологічних установок у ділових стосунках.
79.Поняття управлінської етики
80.Адаптація особистості до умов праці.
81.Мотиви спілкування
82.Причини опору нововведенням.
83.Психодіагностика як один із напрямів роботи практичного пси
холога.
84.Оптимізація соціально-психологічного клімату в трудовому ко
лективі.
85.Психологічна експертиза з організації.
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86.ГІсихолого-унравлінське консультування в організації.
87.Просвітницька діяльність психолога в організації.
88.Специфіка управління в різних соціальних сферах (бізнес, вироб
ництво, освіта, культура, наука тощо).
89.Психологічні основи індивідуального стилю керівництва.
90.Роль зовнішніх і внутрішніх комунікацій у формуванні іміджу
організації
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