
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
ДВНЗ «ПРИКАРПАТСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ 

ВАСИЛЯ СТЕФАНИКА» 

 

 

 

Факультет історії, політології та міжнародних відносин 

Кафедра міжнародних економічних відносин 

 

СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

ПСИХОЛОГІЯ УПРАВЛІННЯ 

Рівень вищої освіти – перший (бакалаврський)  

Освітня програма «Міжнародні економічні відносини»  

Спеціальність 292 Міжнародні економічні відносини 

Галузь знань 29 Міжнародні відносини 

 

 

 

Затверджено на засіданні кафедри  

Протокол № ___ від ______________ 20__ р.  

 
 
 
 
 
 

 
Івано-Франківськ- 2021 

 



1. Загальна інформація 
Назва дисципліни Психологія управління 
Викладач (-і)  
Контактний телефон викладача  
E-mail викладача  
Формат дисципліни Очна / заочна 
Обсяг дисципліни 3 кредити ЄКТС / 90 год. 
Посилання на сайт дистанційного 
навчання 

http://www.d-learn.pu.if.ua/index.php? 

Консультації Згідно розкладу 
2. Анотація до навчальної дисципліни 

Дисципліна «Психологія управління» загальні засади психології управління; історію 
й сучасний стан психології управління; психологію особистості керівника; психологію 
організації в управлінні; психологічний зміст функцій мотивування; психологічні аспекти 
управлінських рішень; психологію ділового спілкування. 

3. Мета та цілі навчальної дисципліни 
Мета вивчення дисципліни –  пізнання психологічних особливостей суб’єктів 

управління, формування потреби у розвитку якостей керівника, формування вміння 
застосовувати методи управління людськими ресурсами, розуміти сутності психологічних 
механізмів прийняття рішень, групової динаміки, форми ефективного здобуття і застосування 
управлінських умінь та навичок. 

4. Загальні і фахові компетентності 
Загальні компетенції: 
ЗК 4.  Здатність планувати та управляти часом. 
Фахові компетенції: 
СК 11. Здатність проводити дослідження економічних явищ та процесів у міжнародній сфері 
з урахуванням причинно-наслідкових та просторово-часових зв’язків 

5. Програмні результати навчання 
РН 3. Використовувати сучасні інформаційні та комунікаційні технології, програмні пакети загального 
і спеціального призначення. 
РН 6. Планувати, організовувати, мотивувати, оцінювати та підвищувати результативність колективної 
праці, здійснювати дослідження в групі під керівництвом лідера, з урахуванням вимог та особливостей 
сьогодення в умовах обмеженості часу. 
РН 8. Розуміти, виділяти й описувати нові явища, процеси й тенденції глобального розвитку, механізми 
й інструменти реалізації економічної політики та світових інтеграційних / дезінтеграційних процесів, у 
тому числі та євроатлантичної інтеграції. 
РН 12. Здійснювати комплексний аналіз складних економічних систем, зіставляти та порівнювати їх 
складові, оцінювати й аргументувати оцінки результативності їх функціонування. 
РН 18. Досліджувати економічні явища та процеси у міжнародній сфері на основі розуміння категорій, 
законів; виділяючи й узагальнюючи тенденції, закономірності функціонування та розвитку світового 
господарства з урахуванням причинно-наслідкових та просторово-часових зв’язків. 
РН 23. Усвідомлювати необхідність навчання впродовж життя з метою підтримки професійної 
компетентності на високому рівні. 
РН 24. Обґрунтовувати вибір і застосовувати інформаційно-аналітичний інструментарій, економіко-
статистичні методи обчислення, складні техніки аналізу та методи моніторингу кон’юнктури світових 
ринків. 
РН 25. Презентувати результати дослідження на базі яких, розробляються рекомендації та заходи з 
адаптації до змін міжнародного середовища. 

6. Організація навчання 
Обсяг навчальної дисципліни 

Вид заняття  Загальна кількість годин  
Лекції 12 
семінарські заняття/практичні/лабораторні 18 
самостійна робота 60 

Ознаки навчальної дисципліни 



Семестр Спеціальність Курс (рік 
навчання) 

Нормативний/ 
вибірковий 

Четвертий 

292 
Міжнародні 
економічні 
відносини 

 

Другий Нормативний 

Тематика навчальної дисципліни 
Тема Кількість годин 

Лекція заняття самостійна 
робота 

Тема 1. Психологія управління як наука 2 2 10 
Тема 2. Психологічний зміст функцій 
управління 

2 2 10 

Тема 3. Психологічні особливості реалізації 
функцій управління 

2 4 10 

Тема 4. Управлінське спілкування 2 4 10 
Тема 5. Психологія управління та лідерство 2 4 10 
Тема 6. Менеджер у системі управлінських 
відносин 

2 2 10 

7. Система оцінювання курсу 
Загальна система оцінювання курсу Участь в роботі впродовж семестру/залік 50 

балів /50 балів. 
 

Вимоги до письмової роботи На кожне практичне заняття ви повинні 
виконати зазначене завдання (див. 
календарний план). Завдання має бути 
виконано самостійно, плагіат заборонений. 
Оцінюється якість та оригінальність 
запропонованого вами підходу. Завдання 
повинно бути присутнє на семінарі із 
відповідної теми. Воно може бути оцінено 
максимум у 5 балів.  
Термін виконання завдання обмежується 
терміном розгляду теми на практичному 
занятті. 

Семінарські заняття Максимальна оцінка - 50 балів   
Умови допуску до підсумкового 

контролю 
Виконання 50 % завдань 

Підсумковий контроль Залік 
8. Політика курсу 

Неприпустимі плагіат та списування. 
Пропуски практичних занять відпрацьовуються наступним чином: опрацювання теми, а 
також виконання завдання із теми. 
Студент індивідуальної форми навчання повинен скласти тести і тільки тоді буде допущений 
до написання залікової роботи.  
Обов’язковим є для отримання позитивної оцінки відвідування більш 50% занять та 
виконання самостійної роботи.  

9.Рекомендована література 
1. Азарова Т.В., Абрамов Л.К. Менеджмент неприбуткової організації. – Кіровоград.: Вежа, 
2008. –304 с. 
2. Будзан Б. Менеджмент в Україні: сучасність і перспективи. К.: Основи, 2006. – 349 c. 



3. Будиянський Н.Ф. Психологія управління. Одеса: Астропринт, 2008. – 150 c. 
4. Дзвінчук Д.І. Психологічні основи ефективного управління. – К.: ЗАТ “НІЧЛАВА”, 2010. – 
280 с. 
5. Дуткевич Т.В. Конфліктологія з основами психології управління: навчальний посібник. – 
К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 456 с. 
6. Карамушка Л.М. Психологія управління: Навчальний посібник. – К.: Міленіум, 2003. – 344 
с. 
7. Коломінський Н.Л. Психологія менеджменту в освіті (соціально- психологічний аспект): 
Моногр. – К.: МАУП, 2000. – 286 с. 
8. Корольчук М.С., Крайнюк В.М., Марченко В.М. Психологія: схеми, опорні конспекти, 
методики: навч. посіб. для студентів вищих навчальних закладів / за заг. ред. М.С. 
Корольчука. – К.: Ельга, Ніка-Центр, 2005. – 320 с. 
9. Лозниця В.С. Психологія менеджменту. Теорія i практика: Навчальний посібник. – К.: ТОВ 
"УВПК "ЕксОб", 2001. – 512 с. 
10. Нестуля О.О. Основи лідерства. Тренінг лідерських якостей та практичних навичок 
менеджера: навч. посіб./О.О. Нестуля, С.І. Нестуля, В.В. Карманенко. – К.: Знання, 2013. – 
287 с. 
11. Орбан-Лембрик Л.Е. Психологія управління: Навч. посібник. – Івано- Франківськ: Плай, 
2001. – 695 с. 
12. Орбан-Лембрик Л.Е. Соціальна психологія. Навч. посібник. – К.: Академвидав, 2003. 
13. Психологія менеджмента / Под ред. проф. Г.С. Никифорова. 2-е изд. – Харьков: Изд-во 
Гуманитарный Центр, 2002. – 556 с. 
14. Пушкар Р.М. Тарнавська Н.П. Менеджмент: теорія і практика. Підручник. – 2-е вид., 
перероб.і доп. – Тернопіль: Карт-бланш, 2003. – 491 с. 

 
 

Викладач: __________________________ 


