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ВСТУП 

 

У сучасній науці управління розглядається як специфічна галузь людської 

діяльності, в рамках якої досягається певна мета організацій. Вивчення 

психології управління дає можливість побачити діалектичний характер зв’язків 

у системі “людина-людина” на різних рівнях взаємодії та управління. Водночас, 

соціально-економічна ситуація вимагає великої напруги, як від суб’єкта 

управління – керівника, так і від об’єкта управління – окремої особи, групи, а 

також усієї організації. 

Основною метою викладання дисципліни є: формування у майбутніх 

менеджерів умінь психологічного  аналізу  особистостей та міжособистісних 

взаємин у групах, визначення засобів оптимального впливу на працівників для 

створення належного соціально-психологічного клімату в колективі. 

В результаті вивчення дисципліни студент повинен: 

Знати: механізми активності особистості людини й регуляції її поведінки в 

організації; структуру й розвиток особистості менеджера в організації; 

психологію керівництва й лідерства; особливості міжособистих відносин в 

організації та психологію управлінського впливу; психологічні аспекти 

реалізації загальних функцій управління; психологічні основи прийняття 

рішень; психологічні аспекти організації праці та професійної діяльності. 

Вміти: регулювати поведінкою підлеглих і процеси саморегуляції; 

формувати індивідуальний стиль управління; застосовувати процеси 

самоконтролю в екстремальних ситуаціях; використовувати методи вивчення 

особистості; складати характеристики ділових та особистісних якостей 

працівника; формувати продуктивні команди з урахуванням психологічних 

властивостей і міжособистісних відносин та здійснювати методи  ефективного 

управлінського впливу. 

Однією з форм контролю рівня засвоєння студентами знань, умінь і 

навичок з дисципліни «Психологія управління» є контрольна робота. 



  

1 РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВИКОНАННЯ ТА ОФОРМЛЕННЯ 

КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ 

Студенти заочної форми навчання зі спеціальності 073 – «Менеджмент» 

за освітніми програмами «Менеджмент організацій і адміністрування», 

«Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності», які навчаються без відриву 

від виробництва, за час вивчення дисципліни «Психологія управління» мають 

виконати контрольну роботу. Контрольна робота є важливим засобом 

самоконтролю студента, основою поглибленого засвоєння навчального 

матеріалу, сприяє успішній підготовці до іспиту та його складання. 

У процесі виконання контрольної роботи студент повинен опрацювати 

рекомендовані літературні джерела та інші матеріали, необхідні для 

повноцінного розкриття теми, провести якісне оброблення накопиченого 

матеріалу. 

Тему контрольної роботи вибирають відповідно до останньої цифри 

номера залікової книжки студента. 

Відповідно до обраного варіанта студенти виконують дослідження з 

використанням методичних і додаткових матеріалів. Роботу необхідно 

виконувати з дотриманням нормативних вимог до навчальної документації. 

Орієнтовний обсяг контрольної роботи – 10-15 сторінок. Зразок 

оформлення титульної сторінки наведено у додатку А. 

Виконану та оформлену роботу надсилають або здають на кафедру 

менеджменту (39600, м. Кременчук, б-р Пушкіна, 3, КрНУ ім. Михайла 

Остроградського, корпус №5, кімн. 5306), не пізніше ніж за місяць до початку 

екзаменаційної сесії. 

Захист контрольної роботи студентами заочної форми навчання 

здійснюється за графіком, затвердженим викладачем на практичних та 

консультативних заняттях та узгодженим (за необхідністю) деканатом. Під час 

захисту студент повинен показати знання положень, викладених у роботі. Без 

захисту контрольної роботи студент вважається не допущеним до іспиту. 

 



  

2 ПЕРЕЛІК ТЕМ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ 

 

Тема 1 Зміст і структура управлінської діяльності. Розвиток науки 

управління  

План 

1.  Основні школи науки управління.  

2. Загальні підходи в теорії управління.  

3. Сучасний стан теорії управління та її тенденції. 

Література: [1, с. 8–32; 2, с. 10–17; 6, с. 41–68; 9, с. 15–41; 16, с. 82–90; 

31, с. 28–35]. 

 

Тема 2 Система методів управління. Типологія влади  

План 

1. Класифікація методів управління . 

2. Психологічні та соціально-психологічні методи.  

3. Типологія влади.  

Література: [1, с. 48–67; 2, с. 18–24; 3, с. 38–68; 10, с. 25–47; 15, с. 29–

35; 21, с. 58–69]. 

 

Тема 3 Поняття мотивації як основоположного принципу управління

 План 

1. Поняття мотиву та фундаментальних потреб.  

2. Класичні теорії мотивації.  

Література: [2, с. 25–47; 7, с. 137–154; 11, с. 341–396; 12, с. 151–178; 

16, с. 82–90; 25, с. 49–56]. 

 

Тема 4 Функції керівника  

План 

1. Постановка мети  

2.  Функція прогнозування і диспетчерська функція  



  

3.  Комунікативна функція  

4.  Функції контролю  

5.  Функція прийняття управлінського рішення 

Література: [2, с. 48–58; 12, с. 22–37; 15, с. 25–39; 18, с. 57–67; 29, с. 

22–30; 31, с. 19–26]. 

 

Тема 5 Психологічні аспекти кадрових функцій керівника  

План 

1. Відбір персоналу.  

2. Психологічні функції етапу адаптації.  

3. Психологічні підходи в підборі та розподілі кадрів, у професійній 

підготовки, перепідготовки та оцінки персоналу.  

Література: [2, с. 59–69; 8, с.117–138; 14, с. 11–18; 17, с. 25–81; 19, с. 

155–156; 20, с. 144–156]. 

 

Тема 6 Керівництво і лідерство. Харизма. Імідж  

План 

1. Поняття лідерства, авторитету і харизми.  

2. Іміджеві «упаковки» керівника.  

3. Вплив на авторитет набутих умінь, здібностей, досягнень, стилю 

спілкування і способу життя. 

4. Типи лідерства.  

Література: [2, с. 70–88; 7, с. 117–124; 10, с. 141–157; 11, с. 125–151; 

13, с. 132–145; 18, с. 57–67]. 

 

Тема 7 Психологія суб'єкта управлінської діяльності  

План 

1. Процеси сприйняття в управлінській діяльності.  

2. Специфіка мислення в діяльності керівника.  

3. Інтелект керівника. 



  

4. Психологічна специфіка управлінської діяльності . 

5. Управління стресом у діяльності керівника.  

Література: [2, с. 94–106; 16, с. 82–90; 20, с. 144–156; 27, с. 103–112; 

29, с. 18–46; 31, с. 18–23]. 

 

Тема 8  Психологія групових взаємовідносин  

План 

1. Поняття групи. Загальні групові закономірності.  

2. Чинники ефективності групи.  

3. Структура групи.  

4. Групові взаємодії.  

5. Формування команди . 

Література: [2, с. 107–120; 4, с. 17–124; 6, с. 131–168; 7, с. 18–38; 18, с. 

57–67; 23, с. 118–134]. 

 

Тема 9 Структура підпорядкування в організації  

План 

1. Феномен підпорядкування. Поняття про вертикаль влади . 

2. Структури децентралізації управління. 

Література: [2, с. 122–127; 10, с. 117–136; 19, с. 155–156; 23, с. 135–

152; 30, с. 38–45]. 

 

Тема 10 Стиль управління  

План 

1. Стиль прийняття управлінських рішень . 

2. Стиль спілкування керівника.  

3. Чинники, що впливають на стиль керівництва.  

Література: [1, с. 18–38; 2, с. 128–143; 5, с. 11–36; 9, с. 18–45; 24, с. 32–

85; 28, с. 48–65]. 

 



  

Тема 11 Практична психологія в управлінні персоналом  

План 

1. Стимулювання персоналу з урахуванням фундаментальних потреб 

людини.  

2. Практичні рекомендації по задоволенню фундаментальних потреб 

персоналу.  

3. Методичні рекомендації щодо стимулювання праці.  

Література: [2, с. 144–160; 3, с. 17–58; 8, с. 135–168; 9, с. 85–98; 11, с. 

138–155; 26, с. 28–42]. 

 

Тема 12 Проблемні ситуації в управлінні персоналом і методи їх 

розв’зання  

План 

1. Ефект «перегоряння» робітників і методи боротьби з ним . 

2. Феномен протистояння (непокори).  

3. Конфронтація між керівником і підлеглими.  

4. Прояви «зіркової хвороби» і методи боротьби з нею.  

5. Прояв персоналом недобросовісності.  

Література: [1, с. 18–45; 2, с. 161–187; 8, с. 254–285; 13, с. 85–91; 28, с. 

138–155; 31, с. 228–245]. 

 

Тема 13 Практика ефективного управління  

План 

1. Особливості адаптації нового керівника . 

2. Практика керівництва у післяадаптаційнний період.  

Література: [1, с. 325–352; 2, с. 188–197; 6, с. 413–438; 7, с. 85–96; 11, 

с. 118–185; 22, с. 28–35]. 

 

 



  

3 ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ 

 

1. Що означає вираз: „Менеджмент, як система скоординованого 

управління”? 

2. Коли відбулось оформлення теорії управління як науки? Які вчені 

присвятили своє життя її створенню? 

3. Назвіть основні шляхи підвищення продуктивності праці, що 

запропоновані „Школою наукового управління”. 

4. У чому полягають загальна принципи управління працею Ф. Тейлора? 

5. Які основні принципи „Адміністративної (класичної) школи”? 

6. Охарактеризуйте загальні підходи в теорії управління. 

7. Назвіть закони теорії біхевіоризму. 

8. Які тенденції розвитку має теорія управління? 

9. Охарактеризуйте адміністративні методи техніки управління людьми. 

10.  Охарактеризуйте прийоми психологічного зараження. 

11.  У чому полягає сенс навіювання? Які його особливості? 

12.  Обґрунтуйте переваги переконання. Які умови необхідні для його 

досягнення? 

13.  На яких психологічних чинниках засновані соціально-психологічні 

методи управління? 

14.  Які існують основні форми влади? 

15.  Охарактеризуйте переваги та недоліки влади примусу. 

16.  Поясніть термін „баланс влад”. 

17.  Чому мотивація та стимулювання є основними складовими побудови  

ефективного управління? 

18.  У чому полягає співвідношення позитивних та негативних мотиваційних 

факторів? 

19.  Охарактеризуйте принципи стимулювання заохоченнями та стягненнями. 

20.  У якому випадку застосовується „метод примусу”? 

21.  Як співвідносяться матеріальні та нематеріальні стимули? 



  

22.  Які риси характерні для теорій „Я”, „У” МакГрегора, „Z” Оучі? 

23.  У чому полягають основні положення концепції „ієрархії мотивів” 

Маслоу? Поясніть її переваги і недоліки. 

24.  Дайте пояснення мотивації досягнень у концепції МакКлелланда? 

25.  У чому суть теорії „очікувань” Врума? 

26.  Поясніть суть теорії „справедливості” Адамса? 

27.  Чому „мотиваційно-гігієнічна” модель Герцберга зазнала широкої 

критики? 

28.  Якого висновку дійшли у своїй мотиваційній моделі Портер і Лоулер? 

29.  У чому полягає суть головного положення теорії „трудових інвестицій”? 

30.  Поясніть погляд теорії мотивації Тимофєєва? 

31.  Які існують блоки фундаментальних потреб? Які саме потреби вони в 

себе вміщують? 

32.  Як класифікуються управлінську функції керівника? 

33.  Які ви знаєте діяльнісно-адміністративних функції керівника? 

34.  Які технологічні особливості можна спостерігати на етапі постановки 

мети? 

35.  Які сценарії-прогнози передбачає функція прогнозування? 

36.  Поясніть мету диспетчерської функції. Які існують методи її 

удосконалення? 

37.  Яких помилок припускаються співрозмовники під час ділового 

спілкування? 

38.  Чи знаєте ви загальні правила та принципи побудови ефективних 

комунікацій? 

39.  Охарактеризуйте переваги і недоліки форми контролю. 

40.  Чому функція прийняття управлінського рішення найвідповідальніша? 

41.  За допомогою яких прийомів можна підібрати якісний персонал? 

42.  Чим підступні «помилки першого враження» роботодавця? 

43.  Назвіть технологічні критерії відбору персоналу. 

44.  Яку роль при відборі персоналу відіграє візуальний аналіз зовнішності 



  

претендента? 

45.  Назвіть прикмети, які свідчать про нещирість співрозмовника. 

46.  Які психологічні заходи можна запропонувати в період адаптації нового 

робітника? 

47.  Назвіть ключові моменти підготовки та перепідготовки персоналу. 

48.  Поясніть суть феномену лідерства. 

49.  Які фундаментальні якості притаманні лідеру? 

50.  Що означає термін „харизма”? 

51.  Як розуміти вислів „іміджеві «упаковки» керівника? 

52.  Які якості особистості сприяють формуванню вищого іміджу? 

53.  Які особисті якості вважаються найважливішими? Чому? 

54.  Які існують гіпотези на підтвердження того, що основою життєвих 

успіхів є приваблива зовнішність? 

55.  Який вплив на авторитет чинять набуті уміння, здібності, досягнення? 

56.  Поясніть значення терміну «самопрезентація». 

57.  Чи впливають на авторитет стиль спілкування і спосіб життя ? Як саме? 

58.  Які прояви має неформальне лідерство? 

59.  Якими якостями повинен бути наділений державний лідер? 

60.  Обґрунтуйте сильні й слабкі сторони формальних і неформальних 

керівників. 

61.  Які генетично закладені мотиви і потреби необхідні для досягнення 

лідерства? 

62.  З яких етапів побудований алгоритм мотиваційно-вольового процесу? 

63.  Які відбуваються процеси сприйняття і обробки інформації? 

64.  Яких помилок допускається керівник при сприйнятті підлеглих? 

65.  У чому полягає суть феномену казуальної атрибуції? 

66.  Розкажіть про закон Спенера. Які є зауваження до цього закону? 

67.  Чим системність мислення корисна для керівника? 

68.  Якій вплив має рівень рефлексії на професію управлінця? 

69.  Яку роль відіграють передбачення і далекоглядність при прийнятті 



  

рішень? 

70.  Поясніть вплив інтелекту на ефективність управлінської діяльності? 

71.  У чому полягає психологічна специфіка управлінської діяльності? 

72.  Назвіть відомі вам стрес- чинникі. На які типи вони поділяються? 

73.  Як саме на діяльність управлінця впливають стресові стани? 

74.  Розкажіть про способи управління стресом. 

75.  Назвіть загальні групові закономірності. 

76.  Охарактеризуйте чинники ефективності групи. 

77.  За якими ознаками можна структурувати велику групу? 

78.  Які гендерні нюанси забов’язаний знати керівник? 

79.  Як здійснюється соціометрія на практиці? Розкажіть про спрощену 

соціометричну схему. 

80.  Які форми можуть приймати групові санкції відносно порушників? 

81.  Поясніть значення терміну «конформізм ». 

82.  Як співіснують у колективі офіційні і неофіційні взаємодії? 

83.  Коли найбільш актуальне створення команди? Як саме доцільно її 

об’єднати? 

84.  Які існують принципи командоутворення? 

85.  Дайте характеристику найціннішим кадром команди? 

86.  У чому полягає феномен підпорядкування? 

87.  Поясніть термін «вертикаль влади». 

88.  Назвіть переваги і недоліки ієрархічного принципу управління. 

89.  Які види ієрархічних структур ви знаєте? 

90.  Охарактеризуйте існуючи структури децентралізації управління. 

91.  Обґрунтуйте переваги і недоліки децентралізації. 

92.  Як проявляються стилі управлінських рішень різних рівнів? Поясніть їх 

особливості. 

93.  Які форми спілкування керівника ви знаєте? 

94.  У чому схожість і розбіжність імперативного і маніпулятивного 

спілкування? Назвіть прийоми маніпулятивної поведінки. 



  

95.  За якими правилами відбувається діалогічне спілкування? 

96.  Які правила та прийоми ефективного ділового спілкування ви знаєте? 

97.  Поясніть термін «такесика»? Які такесичні жести ви знаєте? 

98.  Що означає термін «кінесика»? 

99.  Розкажіть про відомі вам психічні стани і сукупність жестів, що їх 

пояснюють? 

100.  Чи існують чинники, що впливають на стиль керівництва? Які саме? 

101.  Як проявляє себе ультратехнократична стратегія? 

102.  Які риси властиві партисипативному стилю? 

103.  Які рекомендації при впровадженні нововведень важливо реалізувати 

керівникові? 

104.  Як на управлінську діяльність впливають особисті якості керівника? 

105.  У яких випадках ефективне застосування авторитарного стилю 

керівництва? 

106.  Яких порад для ефективного управління повинен дотримуватись 

керівник?  

107.  Які рекомендації щодо попередньої діагностики колективу ви знаєте? 

108.  Назвіть рекомендації щодо задоволення фундаментальних потреб 

персоналу. 

109.  Які методичні рекомендації необхідно брати до уваги для матеріального 

стимулювання праці? 

110.  Розкажіть про стимулюючу роль соцпакета і способи його формування. 

111.  Які ви знаєте методи нематеріального заохочення праці? 

112.  Які особливості мають організації професійних конкурсів? 

113.  Які дисциплінарні стягнення відповідно до трудового законодавства ви 

знаєте? 

114.  Назвіть неформальні методи покарання. 

115.  Чим небезпечні наслідки «перегорання»? Назвіть методи їх виявлення. 

116.  Які явища можуть призводити до зниження мотивації? 

117.  Назвіть рекомендації щодо нейтралізації ефекту «перегорання». 



  

118.  У полягає феномен протистояння? Поясніть джерела позиції непокірної 

людини. 

119.  Охарактеризуйте типи важкокерованих людей. 

120.  Перелічіть можливі причини невиконання завдань і методи їх 

попередження. 

121.  Співробітники яких категорій можуть бути лідерами протистояння? 

122.  Як проявляє себе групова конфронтація? 

123.  Назвіть мотиви конфронтації і протистояння. 

124.  Як проявляє себе конфронтація між керівником і підлеглими? 

125.  Які існують форми конфронтації? Чому вини виникають? 

126.  Назвіть відомі принципи менеджменту і релаксації щодо профілактики 

конфронтації. 

127.  Які джерела має байдужість керівництва до проблем персоналу? 

128.  Якими методами керівник може вирішити ситуацію протистояння? 

129.  Як проявляє себе «зіркова хвороба»? Назвіть методи боротьби з нею? 

130.  Розкажіть про причини і форми недобросовісності персоналу? 

131.  Які методи профілактики крадіжок існують? Як боротися з крадіжками? 

132.  Як швидше адаптуватися керівникові у новому колективі? 

133.  Чим у період адаптації можуть допомогти жінки? 

134.  Назвіть особливості поведінки керівника у після адаптаційний період? 

135.  Як здійснюється вплив на підлеглого за допомогою зауваження? 

136.  Чим корисний підвищений тон голосу? 

137.  У чому полягає користь неформального спілкування керівника зі 

співробітниками? 

138.  Як краще справлятися з проблемами позапланових завдань? 

 

 

 



  

4 КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ 

 

 

№ Вид робіт Максимальна 

кількість балів за 

семестр за умови 

100% виконання 

окремого виду робіт 

1 Лекції 8 

1.1 Відвідування, робота на лекції 6 

1.2 Конспект 2 

2 Поточний та підсумковий контроль  60 

2.1 Написання тестових робіт з поточного контролю 18 

2.2 Самостійні роботи, опитування, реферати 26 

2.3 Публікація наукової статті 5 

2.4 Публікація тез доповідей 1 

2.5 Виконання контрольної роботи 10 

3 Робота студентів на практичних заняттях 12 

3.1 Відвідування, наявність конспекту практичних 

занять 

3 

3.2 Підготовка до заняття (виконання завдань) 3 

3.3 Активність студента на практичних заняттях 6 

4 Екзамен 20 

 

Підсумки складання екзамену 

 

Шкала оцінок 

Оцінка за національною 

шкалою 

Проміжок за 

накопичувальною 

бальною шкалою 

Оцінка ECTS 

Екзамен Залік 

Відмінно 

зараховано 

90–100 А                     відмінно 

Добре 
82–89 В                   дуже добре 

74–81 С                        добре 

Задовільно 
64–73 D                 задовільно 

60–63 Е                  достатньо 

незадовільно не зараховано 
35–59 FX  незадовільно  

1–34 F  неприйнятно  
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Додаток А 

Зразок оформлення титульної сторінки контрольної роботи 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО 

 

КАФЕДРА МЕНЕДЖМЕНТУ 

ШИФР (НОМЕР ЗАЛІКОВОЇ КНИЖКИ) 

 

 

 

 

 

КОНТРОЛЬНА РОБОТА 

З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ПСИХОЛОГІЯ УПРАВЛІННЯ» 

Тема: __________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                       СТУДЕНТА (КИ) ГРУПИ____ 

                                                                            ФАКУЛЬТЕТУ ЕКОНОМІКИ І 

                                            УПРАВЛІННЯ 

ПРІЗВИЩЕ, ІМ’Я, ПО БАТЬКОВІ 

                                                    П І Б ВИКЛАДАЧА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КРЕМЕНЧУК 20__ 



  

Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт  з навчальної 

дисципліни «Психологія управління» для студентів заочної форми навчання зі 

спеціальності  073 – «Менеджмент» за освітніми програмами «Менеджмент 

організацій і адміністрування», «Менеджмент зовнішньоекономічної 

діяльності» освітнього ступеня «Магістр» 

 

 

 

 

Укладачі:    д. е. н., проф. А. Б. Почтовюк, 

старш. викл. В. В. Семеніхіна 

 

 

Відповідальній за випуск завідувач кафедри менеджменту М. М. Хоменко  

 

Підп. до др.______. Формат 60х84 1/16. Папір тип. Друк ризографія. 

Ум. друк. арк. ___. Наприклад___прим. Зам.№___. Безкоштовно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Видавничий відділ 

Кременчуцького національного університету 

імені Михайла Остроградського 

вул. Першотравнева, 20, м. Кременчук, 39600 

 


