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Пояснювальна  заПиска

Методичні матеріали містять завдання для самостійної роботи 
студентів з дисципліни “Психолого-управлінське консультування”, 
складені відповідно до програми вивчення дисципліни. Самостійна 
робота передбачає ведення студентами опорних конспектів та слов-
ника психологічних термінів з кожної теми, підготовку відповідей на 
питання для самоконтролю, а також вирішення проблемних ситуацій 
та розв’язання творчих завдань.

Мета самостійної роботи — закріпити теоретичні знання, розви-
нути вміння застосовувати їх в аналізі конкретних психологічних си-
туацій.

Питання для самоконтролю допомагають студентам закріпити 
знання з основ психолого-управлінського консультування, сприя-
ють формуванню вміння ефективно використовувати знання з пси-
холого-управлінського консультування для забезпечення успішного 
розв’язання управлінських проблем. Творчі завдання передбачають 
розвиток уміння застосовувати набуті теоретичні знання для аналізу 
теоретичних і конкретних прикладних проблем з психології управ-
ління.

ТемаТичний  План 
дисципліни 

“Психолого-уПравлінське  консульТування”

№
пор.

Назва змістового модуля і теми

1 2

1

2

3

змістовий модуль і. зміст та завдання психолого- 
управлінського консультування
Характеристика психолого-управлінського консультування 
як одного з видів управлінського консультування
Характеристика психолого-управлінського консультування 
як одного з видів психологічного консультування
Особливості психолого-управлінського консультування 
порівняно з іншими напрямками психологічного
консультування
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1 2

4

5

6

7

8

9

10

11

12

змістовий модуль іі. Модель психолого-управлінського 
консультування
Загальний зміст моделі психолого-управлінського 
консультування
Мотиваційний компонент психолого-управлінського 
консультування
Когнітивно-смисловий компонент психолого- 
управлінського консультування
Операційно-технологічний компонент психолого- 
управлінського консультування
Особистісний компонент психолого-управлінського 
консультування
Організаційний компонент психолого-управлінського 
консультування
змістовий модуль ііі. основні напрямки психолого- 
управлінського консультування
Основні напрямки психолого-управлінського 
консультування
Ефективність основних напрямків психолого- 
управлінського консультування та критерії її вимірювання
Методи вимірювання ефективності психолого- 
управлінського консультування

завДання  Для  самосТійноЇ  роБоТи 
з дисципліни  

“Психолого-уПравлінське  консульТування”

змістовий модуль і. зміст та завдання психолого-
управлінського консультування

Тема 1. характеристика психолого-управлінського 
консультування як одного з видів управлінського 
консультування

методичні вказівки. При виконанні завдання студентам необхід-
но звернути увагу на те, що таке консультування, у чому полягає його 
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сутність. Розкриваючи сутність основних видів консультування, 
студенти повинні визначити роль і місце психолого-управлінського 
консультування. Проаналізувати зміст психолого-управлінського 
консультування як одного з видів управлінського консультування. 
Розглянути психолого-управлінське консультування як вид про-
фесійної діяльності. Важливо звернути увагу на специфіку предме-
та психолого-управлінського консультування та обстежити спільні 
корні управління і психолого-управлінського консультування. 

Доцільно звернути увагу на зв’язок психолого-управлінського 
консультування з іншими галузями психологічної та багатьох ін-
ших гуманітарних наук.

словникова робота: управлінське консультування, психолого-
управлінське консультування, напрямки управлінського консульту-
вання, людські ресурси, позитивна мотивація, кадровий потенціал, 
розвиток організації, індивідуально-психологічні особливості (пот-
реби, мотиви, інтереси, здібності, особливості характеру і темпера-
менту), методи впливу.

Питання та завдання для самоконтролю
 1. Розкрийте поняття про управлінське консультування як вид кон-

сультування. 
 2. У чому полягають особливості управлінського консультування?
 3. Які основні напрями управлінського консультування існують в 

організаціях?
 4. Розкрийте особливості консультування з проблем управління 

людськими ресурсами.
 5. Розкрийте психолого-управлінське консультування як вид про-

фесійної діяльності.
 6. У чому полягає зміст та завдання психолого-управлінського кон-

сультування?

Творчі завдання
 1. Складіть схему основних етапів становлення управлінського та 

психолого-управлінського консультування.
 2. Чи пов’язане психологічне консультування з проблем управлін-

ня з теорією наукового управління?
Література: основна [1; 5; 7; 8; 11; 12; 16; 32; 33];

додаткова [2; 7; 13; 16; 19]
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Тема 2. характеристика психолого-управлінського 
консультування як одного з видів психологічного 
консультування

методичні вказівки. У процесі самостійного виконання завдань з 
теми студенти повинні з’ясувати відмінності між науковою, академіч-
ною психологією та психологією практичною, прикладною. Важливо 
проаналізувати зміст та завдання практичної психології, розкрити 
поняття психологічної допомоги особистості. 

Розкриваючи сутність психологічної допомоги особистості, сту-
денти повинні проаналізувати теоретико-методологічну основу 
психологічної допомоги (основні напрямки зарубіжної психології). 
Важливо звернути увагу на відмінності між основними видами пси-
хологічної допомоги (психодіагностикою, психологічною корекцією, 
психологічним консультуванням, психотерапією). Проаналізувати 
основні критерії визначення відмінностей між основними видами 
психологічної допомоги.

Розглянути психолого-управлінське консультування як один з 
видів психологічної допомоги. Визначити істотні особливості ос-
новних видів психологічного консультування. Детально розглянути 
один з видів психологічного консультування — психологічне кон-
сультування керівників з проблем управління.

словникова робота: наукова, академічна психологія, практична, 
прикладна психологія, психіка, особистість, закономірності психіки 
особистості, психологічна допомога, психодіагностика, психологічна 
корекція, психологічне консультування, психотерапія.

Питання та завдання для самоконтролю
 1. Розкрийте зміст і поняття практичної, прикладної психології
 2. Чим зумовлено низький рівень розвитку практичної, прикладної 

психології у пострадянських країнах?
 3. Назвіть основні положення психодинамічного напрямку психо-

логічної допомоги. Які вчені були представниками цього напрям-
ку?

 4. У чому полягає принципова відмінність між поведінковим та ког-
нітивним напрямками психологічної допомоги?

 5. Охарактеризуйте основні положення гуманістичної психотерапії 
та некласичних напрямків психологічної допомоги.
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 6. Чим характеризується сучасний стан розвитку психолого-управ-
лінського консультування на Заході?

 7. Які особливості розвитку психолого-управлінського консульту-
вання на теренах України?

 8. Розкрийте основні етапи та напрямки дослідження проблем пси-
хологічної допомоги особистості у вітчизняній психології.

Творчі завдання
 1. Проаналізуйте основні положення напрямків зарубіжної психо-

логії, що складають теоретико-методологічну основу психологіч-
ної допомоги.

 2. Чи має певні особливості психологічне консультування з проблем 
управління як один з видів психологічної допомоги, що виникає 
на стику двох напрямків у консультуванні?

 3. Порівняйте два напрямки дослідження змісту та завдань психо-
лого-управлінського консультування.

Література: основна [1; 4; 6; 8; 10; 11; 10; 16; 17]; 
додаткова [2; 11; 16; 23]

Тема 3. особливості психолого-управлінського 
консультування порівняно з іншими напрямками 
психологічного консультування

методичні вказівки. Шляхом порівняння студенти повинні опа-
нувати основні підходи та принципи, необхідні для аналізу змісту та 
виокремлення специфіки психолого-управлінського консультування. 
Відповіді на питання для самоконтролю передбачають визначення 
студентами особливостей психолого-управлінського консультування 
порівняно з іншими видами консультування. 

Важливо зосередити увагу студентів на особливостях психоло-
го-управлінського консультування: за змістом, за об’єктами впливу 
та аналізу, за технологіями здійснення. Розв’язання творчих завдань 
передбачає знання специфіки психолого-управлінського консульту-
вання.

словникова робота: принципи, специфіка, клієнт, консультант, 
консультативний вплив, діагностичні методи (спостереження, тести, 
вивчення продуктів діяльності, документів), форми консультування 
(групові і міжгрупові дискусії, ігри, тренінги), етичні умови діяль-
ності.
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Питання та завдання для самоконтролю
 1. Яких підходів та принципів повинен дотримуватися консультант 

при аналізі змісту і специфіки психолого-управлінського консуль-
тування?

 2. У чому полягає застосування системно-структурного підходу під 
час аналізу психолого-управлінського консультування?

 3. У чому полягають основні відмінності між організаційно-індуст-
ріальним і клініко-консультативним підходами до здійснення пси-
холого-управлінського консультування?

 4. Яке значення має використання принципу гуманізації управління 
під час аналізу психолого-управлінського консультування?

 5. Яку роль відіграє принцип суб’єкт-cуб’єктної управлінської взає-
модії під час аналізу психолого-управлінського консультування?

 6. Чому важливо дотримуватися принципу конфіденційності під час 
здійснення психолого-управлінського консультування?

 7. Які основні вияви принципу діалогічності та колаборативності у 
взаємодії консультанта і клієнта у процесі здійснення аналізу пси-
холого-управлінського консультування?

 8. Як впливає дотримання принципу особистісного та організаційно-
го розвитку на успішність аналізу психолого-управлінського кон-
сультування?

 9. Специфіка психолого-управлінського консультування порівняно з 
іншими видами консультування.

 10. Назвіть суттєві характеристики психолого-управлінського кон-
сультування.

 11. Проаналізуйте зміст діяльності, стосовно якої здійснюється кон-
сультування.

 12. Особливості клієнта (замовника).
 13. Охарактеризуйте особливості технологій здійснення консульту-

вання.

Творчі завдання
 1. Складіть порівняльну схему підходів до психолого-управлінського 

консультування. 
 2. Проаналізуйте основні критерії, що обумовлюють специфіку пси-

холого-управлінського консультування.
 3. Визначте основні відмінності психолого-управлінського консуль-

тування від інших видів психологічного консультування.
Література: основна [10; 11; 14; 15; 30; 35];

додаткова [1; 2; 13; 18; 23]
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змістовий модуль іі. Модель психолого-управлінського 
консультування

Тема 4. загальний зміст моделі психолого-управлінського 
консультування

методичні вказівки. Студенти повинні розуміти поняття моделі, 
знати моделі психології. Чітко засвоїти зміст та складові моделі пси-
холого-управлінського консультування. Важливо зосередити увагу 
студентів на вивченні основних компонентів психолого-управлінсь-
кого консультування.

словникова робота: модель, модель психологічного консульту-
вання, складові моделі психологічного консультування (стратегія, 
технологія, методи та форми консультування), мотивація, технологія, 
особистість, організація, консультативний процес. 

Питання та завдання для самоконтролю
 1. Що таке модель?
 2. Розкрийте поняття моделі у психології.
 3. Охарактеризуйте основні компоненти моделі психологічного 

консультування.
 4. Охарактеризуйте стратегії, технології, методи та форми консуль-

тування.

Творчі завдання
 1. Складіть схему етапів консультування.
 2. Розкрийте взаємозв’язок між основними етапами та складовими 

моделі психолого-управлінського консультування. 
Література: основна [6; 7; 9; 11; 14; 26]; 

додаткова [2;7; 22]

Тема 5. мотиваційний компонент психолого-управлінського 
консультування

методичні вказівки. Студенти мають опанувати зміст мотива-
ційного компонента, його значення у структурі моделі психолого-уп-
равлінського консультування. Відповіді на запитання передбачають 
знання студентами особливостей розвитку мотиваційного компонен-
та, основні причини недостатньої мотивації керівників і працівників.

Важливо зосередити увагу студентів на основних умовах форму-
вання позитивної мотивації і ролі у цьому просвітницької діяльності 
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психологічних служб, а також на розумінні необхідності формуван-
ня психологічної культури керівників і працівників організацій як 
умови становлення в них позитивної мотивації.

словникова робота: мотивація, потреби (за А. Маслоу), мотиви, 
інтереси, морально-політичні настановлення і переконання, пози-
тивна мотивація, емоції та почуття, професійні мотиви, внутрішня 
та зовнішня мотивація, внутрішні та зовнішні стимули, негативна 
стратегія, позитивна стратегія, фактори-мотиватори, фактори-де-
мотиватори, психологічна культура. 

Питання та завдання для самоконтролю
 1. Що таке мотивація? Яка роль мотивації у забезпеченні ефектив-

ного управління?
 2. У чому полягає основна роль мотиваційного компонента у струк-

турі моделі психолого-управлінського консультування?
 3. Характеристика рівня розвитку мотиваційного компонента пси-

холого-управлінського консультування.
 4. Назвіть основні причини недостатньої мотивації керівників і 

працівників організацій щодо психолого-управлінського кон-
сультування.

 5. Визначте основні умови становлення позитивної мотивації керів-
ників і працівників організацій щодо психолого-управлінського 
консультування.

 6. Визначте основні напрямки формування психологічної культу-
ри керівників і працівників організацій як умови становлення в 
них позитивної мотивації щодо психолого-управлінського кон-
сультування.

творчі завдання
 1. Розкрийте роль просвітницької діяльності психологічних служб.
 2. Охарактеризуйте основні напрямки діяльності психологічних 

служб у формуванні позитивної мотивації керівників і праців-
ників організацій щодо психолого-управлінського консульту-
вання. 

 3. У чому полягає забезпечення розвивального психологічного се-
редовища в організаціях?

 4. З чого складається спеціальна підготовка фахівців у сфері прак-
тичної психології управління.

Література: основна [6–9; 11; 14; 26; 28]; 
додаткова [3; 9; 11; 18; 22; 23]
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Тема 6. когнітивно-смисловий компонент психолого-
управлінського консультування

методичні вказівки. Студенти повинні засвоїти зміст когнітив-
но-смислового компонента, його роль у структурі моделі психолого- 
управлінського консультування. Розуміти запит як соціально-психо-
логічну проблему, вміти “вилучити” запит і допомогти клієнту у фор-
мулюванні запиту. 

Відповіді на запитання передбачають знання студентами основних 
критеріїв здійснення типології запитів, типології та характеристики 
основних запитів щодо психолого-управлінського консультування. 

словникова робота: запит, суб’єкт запиту, управлінська команда, 
запити-проблеми, запити-завдання, діагностування, психологічна екс-
пертиза, консультаційна бесіда, соціально-психологічний тренінг.

Питання та завдання для самоконтролю
 1. У чому полягає основна роль когнітивно-смислового компонента у 

структурі моделі психолого-управлінського консультування?
 2. Проаналізуйте, у чому полягає відмінність між замовником і клієн-

том.
 3. За якими критеріями розроблена класифікація запитів?
 4. Класифікація запитів за суб’єктом запиту.
 5. Класифікація запитів за змістом проблеми.
 6. Класифікація запитів за складністю проблеми.
 7. Класифікація запитів за мірою екстремальності проблеми.

Творчі завдання
 1. Розкрийте технологію формування запиту. 
 2. Охарактеризуйте основні рівні та складові “дерева проблем”.

Література: основна [6—9; 11; 14; 26; 28; 32; 33];
додаткова [3; 4; 11; 18; 22; 23]

Тема 7. операційно-технологічний компонент психолого-
управлінського консультування

методичні вказівки. Студенти повинні засвоїти зміст операцій-
но-технологічного компонента, його роль у структурі моделі психо-
лого-управлінського консультування; вибір адекватних стратегій, 
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методів та форм консультування. Знати основні етапи і підетапи пси-
холого-управлінського консультування.

Відповіді на запитання передбачають знання студентами страте-
гій психолого-управлінського консультування та індивідуальних і 
групових форм і методів психолого-управлінського консультування. 

словникова робота: запит, діагностичні методи, стратегії, індиві-
дуальне консультування, групове консультування, взаємодія.

Питання та завдання для самоконтролю
 1. У чому полягає основна роль операційно-технологічного компо-

нента у структурі моделі психолого-управлінського консульту-
вання?

 2. Охарактеризуйте основні етапи психолого-управлінського кон-
сультування.

 3. Охарактеризуйте основні підетапи психолого-управлінського 
консультування.

 4. Визначте основні форми психолого-управлінського консульту-
вання.

 5. Розкрийте зміст та функції індивідуальних форм психолого-уп-
равлінського консультування.

 6. Охарактеризуйте консультаційну бесіду як основну форму здій-
снення індивідуального консультування, загальні етичні принци-
пи ведення консультаційної бесіди. 

 7. У чому полягають особливості взаємодії консультанта та клієнта 
у процесі консультаційної бесіди?

 8. У чому полягають специфіка та призначення групових форм пси-
холого-управлінського консультування?

 9. У чому полягає специфіка групового консультування порівняно з 
індивідуальним?

 10. Які існують типи групових форм психолого-управлінського кон-
сультування?

 11. Обґрунтуйте доцільність використання індивідуальних і групо-
вих форм психолого-управлінського консультування залежно від 
управлінських проблем.

Творчі завдання
 1. Порівняйте діагностичну, навчальну і процесуальну стратегії пси-

холого-управлінського консультування.
 2. Порівняйте методи консультування особистості, методи консуль-

тування групи і методи консультування організацій.
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 3. Порівняйте основні завдання консультування особистості, мето-
ди консультування групи і методи консультування організацій.

 4. Проаналізуйте особливості здійснення консультаційної бесіди, 
прийоми і техніки ведення консультаційної бесіди. 

Література: основна [1; 4; 6–9; 11; 14; 26; 28; 35];
додаткова [1; 2; 13; 18; 21; 23]

Тема 8. особистісний компонент психолого-управлінського 
консультування

методичні вказівки. Студенти повинні опанувати зміст осо-
бистісного компонента, його роль у структурі моделі психолого-уп-
равлінського консультування. 

Важливо визначити основні соціально-професійні ролі психолога, 
зосередити увагу студентів на структурі професійної компетентності 
психолога-консультанта, об’єктивних і суб’єктивних характеристи-
ках роботи психолога. 

словникова робота: особистість, стратегія партнерства, осо-
бистісний розвиток, професійний розвиток, компетентність, про-
фесійна компетентність, самореалізація. 

Питання та завдання для самоконтролю
 1. У чому полягає основна роль особистісного компонента у струк-

турі моделі психолого-управлінського консультування?
 2. Розкрийте структуру професійної компетентності психолога-

консультанта.
 3. Які соціально-професійні ролі виконує психолог?
 4. Назвіть відмінності між вимогами, які висувають до різноманіт-

них соціально-професійних ролей психолога.
 5. Об’єктивні характеристики роботи психолога.
 6. Суб’єктивні характеристики роботи психолога.
 7. Охарактеризуйте діяльнісно-рольові та суб’єктивно-діяльнісні 

характеристики психолога-консультанта.
 8. Розкрийте роль етичних принципів у діяльності психолога.

Творчі завдання
 1. Визначте вимоги до професійно-особистісних якостей психоло-

га.
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 2. Визначте професійно-особистісні якості, які заважають здійснен-
ню ефективного психологічного консультування з проблем уп-
равління.

Література: основна [2; 5; 7–9; 10; 14; 26; 28]; 
додаткова [1; 7; 9; 13; 15; 23; 26]

Тема 9. організаційний компонент психолого-управлінського 
консультування

методичні вказівки. Студенти повинні опанувати зміст органі-
заційного компонента, його роль у структурі моделі психолого-уп-
равлінського консультування. Визначити основні критерії для вио-
кремлення основних організаційних форм психолого-управлінського 
консультування. При виконанні завдання студенти повинні вміти 
пояснити відмінності різних організаційних форм психолого-управ-
лінського консультування, охарактеризувати переваги та недоліки 
форм здійснення психолого-управлінського консультування. 

словникова робота: організаційний психолог, територіально-
консультаційний центр, діадне консультування, командне консульту-
вання.

Питання та завдання для самоконтролю
 1. У чому полягає основна роль організаційного компонента у 

структурі моделі психолого-управлінського консультування?
 2. За якими критеріями класифікують основні організаційні форми 

психолого-управлінського консультування?
 3. Розкрити переваги та недоліки внутрішньоорганізаційного кон-

сультування?
 4. Проаналізувати переваги та недоліки зовнішнього психолого-уп-

равлінського консультування?
 5. Охарактеризуйте індивідуальне, діадне і командне консультуван-

ня.
 6. Які існують організаційні вимоги до безпосереднього здійснення 

консультаційного процесу?

Творчі завдання
 1. Обґрунтуйте доцільність вибору організаційних форм консульту-

вання залежно від конкретних управлінських проблем.
 2. Обґрунтуйте доцільність вибору кількісно-професійного складу 

консультантів залежно від конкретних управлінських проблем.
Література: основна [6–9; 11; 14; 26; 28];

додаткова [6; 13; 14; 17; 20; 21; 23] 
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змістовий модуль ііі. основні напрямки психолого-
управлінського консультування

Тема 10. основні напрямки психолого-управлінського 
консультування

методичні вказівки. Студенти повинні розрізняти напрямки 
психолого-управлінського консультування; вміти характеризувати 
організаційне консультування і консультування з проблем роботи 
персоналу; знати особливості здійснення організаційного консульту-
вання і консультування персоналу.

словникова робота: стратегія діяльності, інноваційний потен-
ціал, зміни в організаціях, опір змінам, імідж, ділова культура, пси-
хологічна готовність, професійна кар’єра, психічне здоров’я особис-
тості, соціально-психологічний клімат.

Питання та завдання для самоконтролю
 1. Розкрийте зміст психолого-управлінського консультування з 

проблем діяльності та розвитку організації (організаційне кон-
сультування).

 2. Розкрийте зміст психолого-управлінського консультування з 
проблем роботи персоналу.

 3. Розкрийте специфіку консультування з проблем визначення 
стратегії діяльності організації.

 4. Розкрийте специфіку консультування щодо формування іннова-
ційного потенціалу в організації.

 5. Розкрийте специфіку консультування щодо запровадження змін 
в організації та подолання опору змінам.

 6. Розкрийте специфіку консультування щодо формування пози-
тивного іміджу організації та основних етапів його становлення. 

 7. Розкрийте специфіку консультування щодо становлення та роз-
витку організаційної та ділової культури організації.

Творчі завдання
 1. Проаналізуйте взаємодію основних видів психолого-управлінсь-

кого консультування.
 2. Охарактеризуйте психолого-управлінське консультування з 

проблем роботи персоналу, проаналізуйте види консультування 
керівників і персоналу.

Література: основна [7; 10; 11; 16; 18; 32; 33]; 
додаткова [1; 5; 8; 10; 17; 20; 22; 23; 25; 26]
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Тема 11. ефективність основних напрямків психолого-
управлінського консультування та критерії її 
вимірювання

методичні вказівки. При виконанні завдання студенти повин-
ні отримати поняття про ефективність і основні цілі психолого-уп-
равлінського консультування, а також вміти пояснити відмінності 
між критеріями психолого-управлінського консультування на рівні 
клієнта і консультанта. Знати основні критерії ефективності консуль-
тативного процесу на рівні клієнта (при консультуванні організації 
та консультуванні персоналу). Знати основні критерії ефективності 
консультативного процесу на рівні консультанта.

Питання та завдання для самоконтролю
 1. Розкрийте сутність ефективності консультування.
 2. Які основні критерії ефективності психолого-управлінського 

консультування слід виділяти на рівні клієнта?
 3. Які критерії ефективності психолого-управлінського консульту-

вання необхідно враховувати у разі консультування персоналу?
 4. Які критерії ефективності психолого-управлінського консульту-

вання слід враховувати у разі консультування організації?
 5. Які критерії ефективності психолого-управлінського консульту-

вання виокремлюють на рівні консультанта?

Творчі завдання
 1. Розкрити зміст критеріїв ефективності консультування з точки 

зору клієнта.
 2. Основні критерії ефективності консультативного процесу на рів-

ні консультанта
Література: основна [11; 13; 16; 18; 35]; 

додаткова [8; 13; 14; 22; 23]

Тема 12. методи вимірювання ефективності психолого-
управлінського консультування

Методичні вказівки. Студенти повинні опанувати методи вимірю-
вання ефективності психолого-управлінського консультування. Вмі-
ти добирати методи вимірювання ефективності консультування ор-
ганізації і персоналу.
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Питання та завдання для самоконтролю
 1. Охарактеризуйте основні методи вимірювання ефективності пси-

холого-управлінського консультування організації та персоналу 
(об’єктивні та суб’єктивні, кількісні та якісні).

 2. Охарактеризуйте методи вимірювання ефективності консульту-
вання організації.

 3. Охарактеризуйте методи вимірювання ефективності консульту-
вання персоналу.

Творчі завдання
 1. Визначте особливості різних методів вимірювання ефективності 

психолого-управлінського консультування.
 2. Обґрунтуйте доцільність поєднання об’єктивних і суб’єктивних, 

кількісних та якісних методів вивчення ефективності консульту-
вання персоналу.
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