
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

1. Код: ФП13.Б053.07-03 

2. Назва: Психологія підприємницької діяльності 

3. Тип: обов’язковий  

4. Рівень вищої освіти: І (бакалаврський) 

5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна: 4 

6. Семестр, коли вивчається дисципліна: 7 

7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 3 

8. Прізвище, ініціали лектора/лекторів, науковий ступінь, посада: Ставицький О.О., 

доктор психологічних наук, професор 

9. Результати навчання: після вивчення дисципліни студент повинен бути здатним: 

- діагностувати психологічні стани співробітників з метою забезпечення 

ефективної управлінської діяльності, правильно підбирати персонал; 

- застосовувати психологічні прийоми підвищення ефективності психічних 

процесів, що супроводжують управлінську діяльність; 

- оцінювати за характеристиками психологічних станів рівень 

задоволення/незадоволення умовами, характером та результатами 

управлінської діяльності; 

- встановлювати рівень відповідальності індивідуально-типологічних 

особливостей, рис характеру, інтересів, здібностей, переконань та цінностей 

працівників підприємства; 

- аналізувати причини конфліктів та обирати стилі поведінки в конфліктних 

ситуаціях; 

- визначати психологічний клімат на підприємстві для сприяння його 

покращення; 

- удосконалювати навички управлінського спілкування. 

10. Форми організації занять: навчальне заняття, самостійна робота, практична 

підготовка, контрольні заходи. 

11. • Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни: Засвоєння 

дисципліни ґрунтується на знаннях із загальної психології, психофізіології, психології 

особистості, соціальної психології, психології праці, психології управління, є основою 

для індивідуального консультування суб’єктів підприємницької діяльності, виявлення 

психологічних факторів, що сприяють або перешкоджають успіху підприємницької 

діяльності. 

12. Зміст курсу: Соціально-психологічні особливості підприємництва. Теорія 

особистості та міжособистісна сумісність. Сприйняття і розуміння у діловій 

комунікації. Стратегії і тактики впливу та маніпулювання. Управління конфліктними 

ситуаціями.  
13. Рекомендовані навчальні видання:  
1. Глущенко Е. В. Основы предпринимательства: учеб. пособие / Е. В. Глущенко, 

А. И. Капцив. – М.: Вестник, 1996. – 336 с. 

2. Іванюта С. М. Підприємництво і бізнес-культура: навч. посібник / С. М. 

Іванюта, В. Ф. Іванюта. – К. : Центр навчальної літератури, 2007. – 288 с. 

3. Максимов Б В. Психология бизнеса и предпринимательства: . Учебное 

пособие / Б В. Максимов. – К.: ИД»Профессионал», 2005. – 256 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Менеджмент для магістрів: підручник: у 2 т. / за ред. О. Ф. Балацького, О. 

М. Теліженка. – Суми: ВТД “Університетська книга”, 2011. 

5. Мочерний С. В. Основи підприємницької діяльності: навч. посібник / С. В. 

Мочерний, О. А. Устенко, С. І. Чоботар. – К.: ВЦ «Академія», 2005. – 280 с. 

14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 
12 год. лекцій, 18 год. семінарські заняття, 60 год. самостійної роботи. Разом – 90 год.  

Методи: інтерактивні лекції, елементи проблемної лекції, індивідуальні завдання, 

впровадження ділових та рольових ігор, кейс-методів, індивідуальні та групові 

науково-дослідні завдання, використання мультимедійних засобів. 

15. Форми та критерії оцінювання: 
Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою. 

Підсумковий контроль: залік в кінці 7 семестру. 

Поточний контроль (100 балів): тестування, опитування. 

16. Мова викладання: українська. 
Завідувач кафедри                              Олексін Ю.П., доктор педагогічних наук, професор 

Розробник опису дисципліни           Ставицький О.О., доктор психологічних наук, 

професор 
 
 

DESCRIPTION OF EDUCATIONAL DISCIPLINE 

1. Code: ФП13.Б053.07-03 

2. Title: Рsychology of enterprise activity 

3. Type: obligatory  

4. Higher education level: І (Bachelor) 

5. Year of study, when the discipline is offered: 4 

6. Semester when the discipline is studied: 7 

7. Number of established ECTS credits: 3 

8. Surname, initials of the lecturer / lecturers, scientific degree, position: Stavitskyі O.O., 

doctor of psychology, professor  

9. Results of studies: after studying the discipline the student must be capable of: 

- to diagnose the psychological states of employees in order to ensure effective management 

activities, to correctly select the personnel; 

- apply psychological methods to increase the effectiveness of mental processes that 

accompany management activities; 

- to evaluate the level of satisfaction / dissatisfaction with the conditions, character and 

results of management activity by characteristics of psychological states; 

- to establish the level of responsibility of individual-typological features, traits of character, 

interests, abilities, beliefs and values of employees of the enterprise; 

- analyze the causes of conflicts and choose behavior styles in conflict situations; 

- to determine the psychological climate of the enterprise in order to facilitate its 

improvement; 

- to improve management communication skills. 

10. Forms of organizing classes: study lessons, independent work, control activities 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11. Disciplines preceding the study of the specified discipline: Mastering of discipline is 

based on knowledge of general psychology, psychophysiology, psychology of personality, 

social psychology, psychology of labor, management psychology, is the basis for individual 

counseling of subjects of entrepreneurial activity, identification of psychological factors that 

promote or hinder the success of entrepreneurial activity. 

12. Course contents: Socio-psychological peculiarities of entrepreneurship. Theory of 

personality and interpersonal compatibility. Perception and understanding in business 

communication. Strategies and tactics of influence and manipulation. Conflict Management. 

13. Recommended educational editions:  
1. Glushchenko EV Basics of entrepreneurship: study. allowance / E.V. Glushchenko, A.I. 

Kaptsiv. - M .: Vestnik, 1996. - 336 p. 

2. Ivanyuta S. M. Entrepreneurship and business culture: teaching. manual / S.M. Ivanyuta, 

V.F. Ivanyuta. - K.: Center for Educational Literature, 2007. - 288 p. 

3. Maksimov B.V. Psychology of business and entrepreneurship:. Tutorial / B.V. Maksimov. 

- K .: ID "Professional", 2005 - 256 p. 

4. Management for masters: textbook: 2 t. / Ed. O. F. Balatsky, O. M. Telizhenka. - Sumy: 

VTD "University Book", 2011. 

5. Mocheryn SV Basics of entrepreneurial activity: teaching. Manual / S.V. Moherny, A.A. 

Ustenko, S.I. Chobotar. - K .: VC "Academy", 2005. - 280 p. 

14. Planned types of educational activities and teaching methods: 
12 years lectures, 18 hours Seminar classes, 60 hours. independent work. Together - 90 years. 

Methods: interactive lectures, elements of problem lecture, individual tasks, implementation of 

business and role games, case studies, individual and group research tasks, use of multimedia. 

15. Forms and assessment criteria: 
The evaluation is carried out on a 100-point scale. 

Final control: completion at the end of the 7 semester. 

Current control (100 points): testing, poll. 

16. Language of teaching: Ukrainian 

 

Head of the department Oleksin Y.P., Doctor of pedagogical sciences, Professor 

Developer of Stavitskyі O.O., Doctor of psychology, Professor  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


