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Вступ 

Курс «Управлінська культура» направлений на формування 

висококваліфікованих фахівців у галузі менеджменту. При вивченні 

освітньої компоненти здобувачі вищої освіти отримають можливість 

сформувати здібності щодо самооцінювання, самоконтролю, 

самореалізації, напрацювати необхідні моделі поведінки в стресових 

та конфліктних ситуаціях, розуміти логіку управління, вміти і 

психологічно бути готовими до командної роботи, що сприятиме 

формуванню нових поглядів в управлінні. Також значна увага 

приділятиметься дослідженню поведінки організації та її зв’язку з 

управлінською культурою.  

Освітня компонента присвячена дослідженню взаємодії 

особистості, групи людей, організацій та зовнішнього середовища. 

Особливу увагу приділено концепціям, методам та моделям 

управлінської культури. 

Головна мета освітньої компоненти «Управлінська культура» - 

забезпечення можливостей та умов, щоб сформувати та засвоїти 

знання, набути вміння, навички і поведінку при прийнятті 

управлінських рішень в нестандартних ситуаціях. Значну увагу 

приділено практичній та прикладній стороні освітньої компоненти, 

що створює можливості для кожного здобувача вищої освіти 

визначати шлях для позиціонування власного бренду та зміцнення 

авторитету, розвитку креативності майбутнього управлінця. Знання, 

які отримано здобувачами вищої освіти під час вивчення освітньої 

компоненти «Управлінська культура», забезпечать їм ефективність 

рішень та вирішеність проблем в нестандартний спосіб. 

В результаті вивчення дисципліни здобувачі вищої освіти 

отримають наступні компетентності та результати навчання. 

компетентності: 

К. 3. Здатність до абстрактного мислення, аналізу, синтезу. 

ЗК. 4. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях 

ЗК. 9. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

ЗК. 11. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації. 

ЗК. 12. Здатність генерувати нові ідеї (креативність). 

ЗК. 15. Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів).  

ФК 7. Здатність обирати та використовувати  сучасний 

інструментарій менеджменту. 
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ФК 7. Здатність обирати та використовувати сучасний 

інструментарій менеджменту. 

ФК 12. Здатність аналізувати й структурувати проблеми 

організації, формувати обґрунтовані рішення. 

ФК 14. Розуміти принципи психології та використовувати їх у 

професійній діяльності. 

ФК 15. Здатність формувати та демонструвати лідерські якості та 

поведінкові навички.  

Програмні результати навчання: 

4. Демонструвати навички виявлення проблем та обґрунтування 

управлінських рішень. 

Програмні результати навчання: 

ПРН 6. Виявляти навички пошуку, збирання та аналізу 

інформації, розрахунку показників для обґрунтування 

управлінських рішень. 

ПРН 9. Демонструвати навички взаємодії, лідерства, командної 

роботи. 

ПРН 12. Оцінювати правові, соціальні та економічні наслідки 

функціонування організації. 

ПРН 14. Ідентифікувати причини стресу, адаптувати себе та 

членів команди до стресової ситуації, знаходити засоби до її 

нейтралізації. 

ПРН 16. Демонструвати навички самостійної роботи, гнучкого 

мислення, відкритості до нових знань, бути критичним і 

самокритичним. 
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ЗМІСТ ОСВІТНЬОЇ КОМПОНЕНТИ 

 

Тема 1. Концептуальні основи управлінської культури 

Сутність та сенс культури. Суспільні функції культури. Структура 

управлінської культури та її види. Особистісна і професійна культура 

керівника. Зв’язок між загальною, професійною та корпоративною 

культурою Культура керівника як чинник ефективності управління.  

Методологічні підходи розвитку управлінської культури керівників. 

Управлінські технології і культура управління. 

 

Тема 2. Управлінська культура в контексті управлінської 

діяльності 
Сенс та цілі управління. Чинники зміни цілей і характеру 

управління. Сутність логіки управління та його ефективності. 

Принципи етики управління та психологічний клімат. Мораль та 

культура в системі керування. Культура прийняття управлінських 

рішень. Сутність «управлінського рішення». Рівні організації 

управлінських рішень. Основні стилі реалізації процесу прийняття 

управлінських рішень. Основні особистісні профілі управлінських 

рішень. Культура управлінського впливу у формах та методах 

звернення керівника до працівників. Культура прийняття 

управлінських рішень на основі психогеометрії. Культура 

делегування завдань та повноважень керівником. Психологічний 

бар’єр успішного делегування. Межі делегування керівником 

завдань і повноважень. Технологія делегування керівником завдань і 

повноважень. Особливості сприйняття делегування підлеглими. 

 

3. Психологічні теорії особистості в контексті управлінської 

діяльності 

Аналітична психологія К. Юнга. Когнітивна психологія. 

Психоаналітична концепція З. Фройда. Гуманістична психологія. 

Індивідуальна психологія А. Адлера. Глибинна психологія К. Хорні.  

 

Тема 4. Психологічні вимоги до менеджера. Стиль та соціо-

психологічні аспекти керівництва 

Культура в системі лідерства керівника. Типологія стилів 

керівництва. Принципи і прийоми керівництва, особливості 

стосунків. Феномен керівництва. Типи менеджерів в американській 
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культурі. Якості і риси успішного керівника. Сoцiaльнo-

психoлoгiчнa культурa як чинник успiшнoстi упрaвлiнськoї 

дiяльнoстi керiвникa. Типoлoгiя керiвникiв зa сoцiaльнo-

психoлoгiчними рисaми. Кoнфлiктoлoгiчнa кoмптентнiсть в 

структурi сoцiaльнo-психoлoгiчнoї культури керiвникa. Упрaвлiнські 

кoмунiкaцiї. Формування управлінської культури керівника.  

 

Тема 5. Психологічні особливості управління. 

Феномен влади. Моделі управління. Сoцiaльнo-психoлoгiчний 

клiмaт як вaжливий oргaнiзaцiйний пoкaзник сoцiaльнo-

психoлoгiчнoї культури керiвникa. Метoдики дoслiдження та шляхи 

рoзвитку сoцiaльнo-психoлoгiчнoї культури. Цілі й завдання 

культури управлінського спілкування. 

 

Тема 6. Культура управління конфліктами 

Характер, причини конфліктних ситуацій у виробничих 

колективах. «Дерево» конфлікту як процесу. Наслідки конфліктних 

ситуацій. Рівні розв’язання конфліктів. Деякі типові приклади 

розв’язання виробничих конфліктів. Методи розв’язування 

конфліктів. Західні моделі прогнозування і розв’язання конфліктних 

ситуацій. Управління внутрішньо-особистісним конфліктом. 

Конфліктні особистості. Переговори та переговорний процес як засіб 

вирішення конфліктних ситуацій в управлінні. 

 

Тема 7. Культурно-психологічні основи управлінських 

функцій менеджера 

Психологічний зміст функцій управління. Психосоціологічні 

особливості стратегічної функції. Психологічні основи авторитету 

керівника. Класифікація затрат робочого часу курівника і склад 

норми часу. Діагностика робочого часу. Планування часу керівників 

і спеціалістів.  

 

Тема 8. Психологічний імідж організації. Фірмовий стиль як 

провідна ідея організації 

Поняття технології розвитку управлінської культури. Сутнісна 

характеристика технології розвитку управлінської культури 

керівників. Імідж організації. Як створити собі імідж. Науково-

методичний супровід розвитку управлінської культури керівників.   
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Практичне заняття № 1 

Особливості виникнення та становлення культури 

управління як науки  

 

Мета заняття: формування знань щодо позиціонування 

управлінської культури в системі менеджменту визначення основних 

концепцій та особливостей становлення управлінської культури 

 

Питання для обговорення 

1. Сутність концептуальних  теорій європейського менеджменту.  

2. Теорія та практика американського менеджменту.  

3. Особливості практики та теорії японського менеджменту.  

4. Розвиток управлінської думки в Україні.  

5. Загальні та спеціальні здібності до управлінської діяльності.  

6. Структура управлінської культури та її види.  

7. Особистісна і професійна культура керівника.  

8. Культура керівника як чинник ефективності управління.   

 

Практичне заняття № 2 

Колектив як об’єкт управління. Тайм-менеджмент в 

культурі управління  

 

Мета заняття: формування знань та навичок щодо формування 

команди та організації командної роботи, оптимізації часу при 

виконанні управлінської діяльності. 

 

Питання для обговорення 

1. Основні категорії, структурні елементи та функції управління 

командою.  

2. Особливості формування команди.  

3. Поняття і значення трудового колективу та команди.  

4. Структура та стадії розвитку команди.  

5. Забезпечення командної роботи.  

6. Соціально-психологічний клімат командної роботи.  

7. Принципи побудови колективного управлінського мозку.  

8. Роль керівника в організації командної роботи.  

9. Розвиток теорії і методологія управління часом.  

10. Філософські і психологічні аспекти використання часового 
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ресурсу.  

11. Тайм-менеджмент за Г. Архангельським.  

12. Прикладний тайм-менеджмент.  

13. Розв’язування задач. 

 

Практичне заняття № 3 

Виміри культури і моделі організацій  

 

Мета заняття: формування знань щодо особливостей 

використання різноманітних моделей організації, моделей 

психології особистості в різних нестандартних ситуаціях. 

 

Питання для обговорення 

1. Конфігураційна модель організацій Г. Мінцберга.  

2. Професійна, підприємницька, машинна, інноваційна та 

диверсифікована конфігурації, їх основні властивості.  

3. Зв’язок між дистанцією влади, уникненням невизначеності і 

мотивацією.  

4. Аналітична психологія К. Юнга.  

5. Когнітивна психологія.  

6. Психоаналітична концепція З. Фройда.  

7. Гуманістична психологія 

8. Індивідуальна психологія А. Адлера.  

9. Глибинна психологія К. Хорні.  

 

Практичне заняття № 4 

Культура управління командою (підбір команди, організація 

командної роботи, мотивація) 

 

Мета заняття: формування системи знань та навиків підбору 

команди, організації роботи в команді, мотивації членів команди для 

підвищення ефективності діяльності та забезпечення 

конкурентоздатності підприємства. 

 

Питання для обговорення 

1. Формування команди. Стратегії підбору членів команди.  

2. Планування заходів по підбору членів команди. Зовнішній і 

внутрішній пошук.  
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3. Формування команди за допомогою сторонніх компаній 

(outsourcing) та ЗМІ.  

4. Підбір членів команди: робота з провідними ВНЗ та ярмарки 

кар’єри.  

5. Розробка стандартів для проведення відбору кандидатів. 

Критерії відбору кандидатів.  

6. Співбесіда, професійне тестування, психометрія, альтернативні 

методи оцінки.  

7. Процедура оцінки членів команди.  

8. Алгоритм підбору на вакансію. Аналіз резюме. Телефонне 

інтерв’ю. Професійна оцінка. Співбесіда.  

9. Адаптація нових членів команди.  

10. Управління командою. 

 

Практичне заняття № 5 

Психологія стресу у діяльності керівника 

 

Мета заняття: формування знань щодо організації роботи в 

стресовій ситуації, виявлення причини конфліктних ситуацій у 

виробничих колективах; освоєння методів розв’язування конфліктів; 

організації проведення переговорів в конфліктних ситуаціях. 

 

Питання для обговорення 

1. Поняття стресу і ризику в психології управління. Стадії та 

ознаки стресу.  

2. Професійний стрес та чинники, що впливають на його 

виникнення в організаціях. Поняття синдрому «професійного 

вигорання» керівника та психологічні прояви синдрому 

«професійного вигорання» в управлінській діяльності.  

4. Профілактика стресів та професійного вигорання у керівників.  

5. «Дерево» конфлікту як процесу.  

6. Рівні розв’язання конфліктів. Приклади розв’язання 

виробничих конфліктів.  

7. Управління внутрішньо-особистісним конфліктом.  

8. Конфліктні особистості.  

9. Переговори та переговорний процес як засіб вирішення 

конфліктних ситуацій в управлінні. 
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Практичне заняття № 6 

Корпоративна культура. Формування іміджу організації  

 

Мета заняття: формування знань та навичок у формуванні 

іміджу та репутації організації, враховуючи особливості 

управлінської культури; методи дослідження та підтримки 

корпоративної та управлінської культури. 

 

Питання для обговорення 

1. Типологія та елементи корпоративних культур.  

2. Особливості формування корпоративної культури.  

3. Зовнішні та внутрішні атрибути культури. Система формальних 

та неформальних систем цінностей організації.  

4. Стандарти поведінки в організації.  

5. Традиції організації та їх місце в управлінській культурі.  

6. Методи дослідження та підтримки управлінської культури.  

7. Імідж та репутація – нематеріальні блага організації. 

8. Фактори, що впливають на формування іміджу та репутації 

організації. 
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6. ІНДИВІДУАЛЬНЕ ЗАВДАННЯ 

Індивідуальне завдання з дисципліни «Управлінська культура» є 

одним із видів самостійної роботи здобувача вищої освіти і 

виконується під керівництвом викладача.  

Метою виконання індивідуального завдання є проведення 

науково-методологічних досліджень щодо формування 

управлінської культури на різних рівнях, самостійне освоєння 

теоретичного та практичного матеріалу, поглиблення знань та вмінь 

в цій сфері, розвиток навичок щодо роботи з літературними і 

статистичними джерелами, прийняття нестандартних оптимальних 

рішень  при вирішенні різноманітних проблем організації на різних 

рівнях.  

Кожен здобувач вищої освіти має виконати індивідуальне 

завдання у вигляді творчої роботи відповідно до рекомендованого 

переліку тем.  

Обсяг творчої роботи – 15 – 40 сторінок (формат А4). Вона 

оформляється за стандартним зразком і презентується групі у вигляді 

публічного захисту.  

 

Методичні вказівки щодо оформлення та написання творчої 

роботи з дисципліни 

Перед написанням творчої роботи передбачається огляд 

літературних джерел, осмислення прочитаного матеріалу та 

викладення власних думок щодо проблематики дослідження. 

Обсяг: 15-40 сторінок (формат А4).  

Структура та особливості викладу матеріалу 

Вступ. Ця частина творчої роботи не потребує цитувань, 

абстрактного розмірковування і невелика за обсягом. В ній 

описується предмет, актуальність тематики, яка висвітлюється в 

роботі,. Це робиться чітко та логічно. Обсяг вступу не має 

перевищувати 15 % від обсягу роботи (1 – 3 сторінки).  

Основна частина. Матеріал, який викладається, необхідно 

обґрунтовано реферувати. Якщо є аргументи і контраргументи, 

можна вступати в полеміку. При написанні роботи використовуйте 

цитати як для підтвердження, так і для спростування. Цитований 

матеріал не має перевищувати 30% обсягу. Загальний обсяг основної 

частини становить приблизно 17-30 сторінок.  
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Висновки. Вони повинні бути чіткими, точними, лаконічними. В 

них узагальнено, резюмовано основні питання і проблеми теми, 

визначено можливості їх використання у практичній діяльності. 

Конкретні висновки можна нумерувати.  

Список використаної літератури. складається за алфавітом з 

усіма вихідними даними відповідно до ДСТУ.  

Параметри оформлення: версія WORD, шрифт – 14 кегель, Times 

New Roman, полуторний інтервал . Сторінки повинні мати відповідні 

поля та нумерацію: зліва – 30 мм; справа – 1,5 мм; зверху та знизу – 

20 мм.  

 

ВАРІАНТИ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ЗАВДАНЬ З 

ДИСЦИПЛІНИ«УПРАВЛІНСЬКА КУЛЬТУРА» 

1. Темперамент і характер. Їх розбіжності.  

2. Зв’язок темпераменту та професії.  

3. Ділові ролі у соціальних організаціях та їх розподіл.  

4. Конфлікт та його риси.  

5. Стреси та методи профілактики стресів.  

6. Комунікації в організації, як елемент управлінської культури.  

7. Проблеми оптимізації управлінської діяльності.  

8. Структура управлінської культури.  

9. Стимулювання та мотивація персоналу в командній роботі 

10. Здібності. Їх роль в управлінській культурі. 

11. Обдарованість.  

12. Статеві особливості управління.  

13. Психологічні особливості управлінської діяльності за 

гендерною ознакою.  

14. Мистецтво критики в управлінській культурі.  

15. Комунікаційні бар’єри в комунікаціях «керівник - підлеглий».   

16. Cистема критеріїв психічного та духовного здоров’я.  

17. Професійна деформація особистості працівників організацій: 

причини виникнення та умови попередження.  

18. Джерела стресу в особистому житті.  

19. Життєва криза і управлінська діяльність.  

20. Індивідуальний стиль управління керівника і їх параметри.   

21. Обмеження сучасного керівника та їх причини.  

22. Формування власного бренду.  

23. Адаптація особистості до управлінської діяльності.  
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24. Методи дослідження соціально-психологічного клімату в 

команді.  

25. Типологія керівників та психологія управління.  

26. Менеджер і стиль керівництва. Організаційна культура 

менеджера.  

27. Психологія ділової бесіди.  

28. Психологічні особливості публічного виступу.  

29. Імідж та його психологічні складові.  

30. Формальні й неформальні структури в трудовому колективі.  

31. Рівні та стадії розвитку колективу.  

32. Психологічна складова проблеми підвищення ефективності 

праці.  

33. Формування й регулювання соціально-психологічного 

клімату трудового колективу. 

34. Метод переговорів у вирішенні конфліктів.  

35. Методи арбітражу й посередництва у вирішенні конфліктів.   

36. Конфлікти в трудовому колективі й шляхи їх вирішення.  

37. Досвід вирішення конфліктів за кордоном.  

38. Реклама як метод керування людьми: визначення, функції й 

психологічна ефективність.  

39. Рекламна кампанія і її психологічні складові.  

40. Психологічні методи прийняття управлінських рішень. 

Психотехніки поводження керівника в процесі ухвалення рішення.  

41. Нововведення, його типи й процес здійснення інноваційних 

змін.  

42. Особливості психології керування в комерції.  

43. Психологія керівництва в спортивному колективі.  

44. Психологічні проблеми керівництва науковим колективом.  

45. Психологічні принципи й методи в керівництві художнім 

колективом.  

46. Психологія управління в міжнародних відносинах.  

47. Стиль роботи й спосіб життя керівника.  

48. Взаємозалежність здоров’я й ефективного керування.  

49.Психологічні проблеми жінок у керуванні.  

50. Система методів практичної психологічної роботи в 

керуванні.  
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