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Передмова 

 

    Метою вивчення дисципліни «Психологія управління і 

конфліктологія»    є формування  у майбутнього фахівця 

системи загальної психологічної  підготовки  для вирішення 

практичних, професійних і наукових завдань, проблем керуван-

ня діяльністю трудового колективу, забезпечення                  

ефективного досягнення результатів управлінської діяльності.  

     Завданням навчальної дисципліни є:  

– оволодіння методологічними і теоретичними положеннями  

психології управління і конфліктології; 

–  вивчення характерних рис управлінської діяльності як 

специфічного виду людської діяльності; 

–    формування вмінь і навичок використання психологічних 

знань про людину для аналізу конкретних   ситуацій в 

управлінській діяльності. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  

знати:  

– предмет,  методи,  історію, напрями психології управління і 

конфліктології; 

– психологію особистості службовця; 

– психологію особистості  керівника (психологічні особливості, 

авторитет, влада);   

– психологічні особливості процесу прийняття керівником 

рішень; 

– психологічні аспекти управлінського спілкування  (ділового 

спілкування керівника); 

– психологічні основи поведінки керівника в конфліктних 

ситуаціях; 

– психологічні особливості управлінської роботи  з колективом;  

– роль керівника у процесі формування соціально-

психологічного клімату. 

• уміти: 

– діагностувати психологічні стани та почуття власні та підлеглих 

з метою забезпечення ефективної управлінської діяльності; 

– застосовувати соціальні прийоми підвищення ефективності 

пізнавальних процесів, що супроводжують управлінську 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

діяльність; 

– оцінювати за характеристиками психологічних станів та 

почуттів рівень задоволення  умовами, характером та 

результатами  управлінської діяльності.   

– встановлювати рівень відповідності  індивідуально-

типологічних особливостей, рис характеру, інтересів, здібностей, 

переконань та цінностей наявним умовам  управлінської 

діяльності; 

– аналізувати причини конфліктів та обирати стилі поведінки в 

конфліктних ситуаціях; 

– визначати психологічний клімат в організації для сприяння 

позитивного психологічного клімату в організації; 

– удосконалювати навички управлінського спілкування. 

 

1.  Тематичний зміст дисципліни 

 

  Змістовий модуль  1. Психологія управління    

       

Тема 1. Предмет,  історія,  напрями, методи психології 

управління і конфліктології 

Психологія управління і конфліктологія як галузі 

психологічної науки. Історія, наукові напрями,  предмет, об'єкт, 

завдання психології управління  і конфліктології,  сучасний стан 

розвитку.   Структура, функції та основні категорії психології 

управління і конфліктології. 

Зв’язок психології управління і конфліктології з іншими 

науками, галузі психології управління і конфліктології. 

Методологічні засади психології управління і конфліктології.  

Методи психології управління і конфліктології. 

 

Тема 2. Особистість службовця, її структура і шляхи 

формування 

Поняття про особистість. "Людина", "індивід", "особистість", 

"індивідуальність": співвідношення понять. Основні вітчизняні 

та зарубіжні підходи до вивчення особистості. Структура 

особистості службовця. Спрямованість особистості.  

Загальнолюдські властивості. 
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Індивідуально-психологічні риси. Шляхи формування і  

розвитку особистості службовця   сфери   організації перевезень 

та управління автотранспортом. 

   

Тема 3. Психологічні особливості, авторитет та влада 

керівника 

 Поняття «керівництво». Основні психологічні  категорії 

керівництва. Теорії лідерства (керівництва). Психологічні 

критерії здатності до лідерства і керівництва. Типи керівників. 
Влада і авторитет – важливі чинники впливу керівника на 

підлеглих. Психологічні особливості форм влади. Авторитет 

керівника. Структура та основні психологічні характеристики 

авторитету. Псевдоавторитети, їх види і причини виникнення. 

Психологічні особливості процесу прийняття керівником 

рішень у сфері   організації перевезень та управління 

автотранспортом. 

 

Тема 4. Психологія ділового спілкування керівника 

Поняття про спілкування. Ділове спілкування. Функції 

спілкування. Види, рольова поведінка, стилі спілкування . Засоби 

спілкування.  

Закономірності, основні форми, стратегії і тактики   ділового 

спілкування працівників службовця   сфери   організації 

перевезень та управління автотранспортом. Етикет ділової 

людини. 

 

Змістовий модуль  2. Конфліктологія 

 

Тема 5.  Психологічні основи поведінки керівника в 

конфліктних ситуаціях 

Поняття про конфлікт. Структура конфлікту. Динаміка 

конфлікту. Функції та типологія конфліктів. Конфлікти у сфері 

організації перевезень та управління автотранспортом. Причини 

службових конфліктів. 

Шляхи розв’язання конфліктних ситуацій у сфері організації 

перевезень та управління автотранспортом. Основні тактики та 
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стилі поведінки керівника в конфліктних ситуаціях. 

Відновлення стосунків. Коригування ставлення. 

 

Тема 6. Керівник у процесі формування соціально-

психологічного клімату 

Психологія організації в управлінні. Сутність соціально-

психологічного клімату в  колективі.  Роль вертикальних і 

горизонтальних службових взаємовідносин   у формуванні  

сприятливого психологічного клімату. 

Особливості й ознаки сприятливого соціально-

психологічного клімату.Чинники, що сприяють формуванню 

спрятливого психологічного клімату в колективі. Ортобіоз 

керівника. 

 

2. Методичні поради для роботи над дисципліною 

 

Зміст дисципліни реалізується опануванням теоретичних  і  

практичних знань. Напрямками самостійної роботи з вивчення 

дисципліни є написання контрольної роботи,  підготовка до 

семінарських занять та підсумкового контролю.  

Для  розуміння студентами   змісту  дисципліни вказівки 

містять теми контрольних робіт  та вимоги до звіту про її 

виконання, рекомендовану (базову, допоміжну) літературу,  

інформаційні ресурси. 

Для успішного складання заліку  методичні вказівки 

містять питання до підсумкового контролю (розділ 4), а також 

шкалу оцінювання знань (розділ 5). 

  

3. Методичні поради до написання контрольної роботи 

 

Контрольні роботи є формою поточного контролю знань 

студентів-заочників, які виконуються самостійно під 

керівництвом викладача. 

Індивідуальні завдання для домашнього самостійного 

виконання (контрольні роботи) містяться в методичних 

рекомендаціях  в розділах 3 «Завдання до контрольних робіт», 

6 «Рекомендована література», 7 « Інформаційні ресурси». 
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Зміст розділів побудований таким чином, щоб студенти змогли  

успішно виконати індивідуальні  письмові завдання. З цією 

метою  в ньому представлені:   

• варіанти контрольної роботи, які  студенти вибирають за   

списком академічної групи; 

• варіанти контрольних робіт, які  містять три питання; 

• завдання до контрольної роботи; 

• рекомендована література. 

Індивідуальні завдання для домашнього самостійного 

виконання, а також роз’яснення щодо їх виконання студенти 

можуть отримати  під час установчої сесії або в міжсесійний 

період в процесі проведення консультацій, які проводяться 

відповідно до графіку, складеного кафедрою. 

Контрольні роботи виконуються і здаються або 

пересилаються поштою на кафедру, де в журналі обліку 

фіксується дата  подання робіт. Роботи перевіряються 

викладачами кафедри у семиденний термін з дати отримання, і у 

разі необхідності доопрацювання повертаються   студентам. 

Під час сесії студенти обов’язково захищають свої 

контрольні роботи  у формі співбесіди з викладачем. 

В процесі захисту студент повинен: 

 вільно володіти педагогічними поняттями та категоріями; 

 розуміти значення і місце  відповідної теми  у змісті і 

структурі дисципліни; 

 вміти самостійно аналізувати літературу  з даної теми; 

 мати навички творчого використання одержаних знань 

для аналізу сучасних проблем викладання у вищій школі. 

Титульна сторінка контрольної роботи обов’язково має 

містити  назву дисципліни, варіант контрольної роботи, 

прізвище, ім’я, по батькові студента, групу спеціальність, курс, 

прізвище, ініціали викладача. На першій сторінці мають бути 

зазначені варіант і відповідні завдання. На останній сторінці 

обов’язковим є  список використаної літератури.  
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4. Завдання до контрольних робіт 

 

Опрацювавши рекомендовану літературу,  дати розгорнуті 

відповіді на запропоновані  питання.  

 

Варіант № 1 

Теоретична частина 

1. Психологія управління як галузь психологічної науки.  

2. Структура особистості службовця. 

Практична частина 

3. Охарактеризуйте ситуацію, в якій доцільно вибрати стиль 

конфліктної поведінки «уникання».  

 

  

Варіант № 2 

Теоретична частина 

1. Структура, функції  й основні категорії психології управління. 

2. Влада і авторитет – важливі чинники впливу керівника на 

підлеглих. 

Практична частина 

3. Охарактеризуйте ситуацію, в якій доцільно вибрати стиль 

конфліктної поведінки «пристосування». 

 

 

Варіант № 3 

Теоретична частина 

1. Поняття «керівництво». Основні психологічні  категорії 

керівництва. 

2. Конфлікти у сфері організації перевезень та управління 

автотранспортом. Причини службових конфліктів. 

3. Практична частина 

Охарактеризуйте ситуацію, в якій доцільно вибрати стиль 

конфліктної поведінки «конкуренція». 
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Варіант № 4 

Теоретична частина 

1. Закономірності, основні форми, стратегії і тактики   ділового 

спілкування працівників сфери   організації перевезень та 

управління автотранспортом. 

2. Поняття «управлінське рішення». Класифікація і види 

управлінських рішень, їх психологічні особливості. 

3. Практична частина 

Охарактеризуйте ситуацію, в якій доцільно вибрати стиль 

конфліктної поведінки «компроміс». 

 

Варіант № 5 

Теоретична частина 

1. Основні тактики та стилі поведінки керівника в конфліктних 

ситуаціях. 

2. Психологічна характеристика групи  як структурного 

елементу організації. 

3. Практична частина 

Охарактеризуйте ситуацію, в якій доцільно вибрати стиль 

конфліктної поведінки «співпраця». 

 

Варіант № 6 

Теоретична частина 

1. Шляхи формування колективу. Психологія відповідальності 

в організації. 

2. Особливості й ознаки сприятливого соціально-

психологічного клімату. 

3. Практична частина 

Вам як керівнику  необхідно розподілити обов’язки між 

членами колективу, враховуючи особливості  темпераменту. Що 

б Ви запропонували сангвінікам? 

  

Варіант № 7 

Теоретична частина 

1. Ортобіоз керівника. 

2. Ділове спілкування. Функції. Види, рольова поведінка, стилі 

ділового спілкування. 
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3. Практична частина 

Вам, як керівнику,  необхідно розподілити обов’язки між 

членами колективу, враховуючи особливості  темпераменту. Що 

б Ви запропонували  холерикам? 

   

 

Варіант № 8 

Теоретична частина 

1. Методи психології управління і конфліктології. 

2. Влада і авторитет – важливі чинники впливу керівника на 

підлеглих. 

3. Практична частина 

Вам  як керівнику   необхідно розподілити обов’язки між 

членами колективу, враховуючи особливості  темпераменту. Що 

б Ви запропонували   флегматикам? 

 

Варіант № 9 

Теоретична частина 

1. Поняття про конфлікт. Структура конфлікту  у сфері 

організації перевезень та управління автотранспортом. 

2. Індивідуально-психологічні риси службовця сфери   

організації перевезень та управління автотранспортом. 

3. Практична частина 

Вам як керівнику  необхідно розподілити обов’язки між 

членами колективу, враховуючи особливості  темпераменту. Що 

б Ви запропонували    меланхолікам? 

 

Варіант № 10 

Теоретична частина 

1. Шляхи формування і  розвитку особистості службовця   сфери   

організації перевезень та управління автотранспортом. 

2. Психологія відповідальності в організації. 

3. Практична частина 

Вам  як керівнику  необхідно вказати підлеглому на помилки. 

Яких правил Ви будете дотримуватися?  
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Варіант № 11 

Теоретична частина 

1. Роль вертикальних і горизонтальних службових             

взаємовідносин   у формуванні  сприятливого психологічного 

клімату. 

2. Засоби ділового спілкування. 

3. Практична частина 

Охарактеризуйте методики, які Ви застосовуватимете 

коригування позитивного ставлення працівників в організації? 

 

Варіант № 12 

Теоретична частина 

1. Динаміка конфлікту, функції та типологія конфліктів  у сфері 

організації перевезень та управління автотранспортом. 

2. Види, рольова поведінка, стилі  ділового спілкування. 

3. Практична частина 

Керівник спрямовує дії підлеглих на досягнення цілей 

організації.Охарактеризуйте прийоми впливу, які йому доцільно 

використовувати для досягнення мети. 

 

Варіант № 13 

Теоретична частина 

1. Спрямованість особистості службовця сфери   організації 

перевезень та управління автотранспортом. 

2. Псевдоавторитети, їх види і причини виникнення.  

3. Практична частина 

 Охарактеризуйте техніки, що  діють на тіло, які доцільно 

використовувати  в  боротьбі зі стресом. 

 

Варіант № 14 

Теоретична частина 

1. Психологічні критерії здатності до лідерства і керівництва. 

2. Творчий характер процесу прийняття рішень. Етичність у 

прийнятті рішень. 

3. Практична частина 

Охарактеризуйте техніки, що  діють на ефективну поведінку, які 

доцільно використовувати  в  боротьбі зі стрессом. 
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Варіант № 15 

Теоретична частина 

1. Психологічні особливості форм влади.  

2. Шляхи розв’язання конфліктних ситуацій у сфері організації 

перевезень та управління автотранспортом. 

3. Практична частина 

Охарактеризуйте техніки, що  діють на думки, які доцільно 

використовувати  в  боротьбі зі стрессом. 

 

5. Питання до  підсумкового  контролю  

з дисципліни «Психологія управління і конфліктологія» 

 

1. Психологія управління як галузь психологічної науки.  

2. Історія, наукові напрями,  предмет, об'єкт, завдання психології 

управління, її  сучасний стан розвитку.   

3. Структура, функції та основні категорії психології управління. 

4. Зв’язок психології управління з іншими науками, галузі 

психології управління. 

5. Методологічні засади психології управління. 

6. Методи психології управління. 

7. Поняття про особистість. "Людина", "індивід", "особистість", 

"індивідуальність": співвідношення понять.  

8. Основні вітчизняні та зарубіжні підходи до вивчення 

особистості. 

9. Структура особистості службовця. Спрямованість 

особистості. 

10.  Загальнолюдські властивості. 
11. Індивідуально-психологічні риси особистості службовця. 

12.  Шляхи формування і  розвитку особистості службовця.   

13. Поняття керівництво. Основні психологічні  категорії 

керівництва. 

14. Теорії лідерства (керівництва). Психологічні критерії 

здатності до лідерства і керівництва.Типи керівників. 

15. Влада і авторитет – важливі чинники впливу керівника на 

підлеглих. Психологічні особливості форм влади. 
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16. Авторитет керівника. Структура та основні психологічні 

характеристики авторитету. Псевдоавторитети, їх види і 

причини виникнення. 

17. Поняття «управлінське рішення». Класифікація і види 

управлінських рішень, їх психологічні особливості. 

18. Психологічний аспект форм і методів  прийняття рішень. 

19. Організація та контроль виконання рішень в психологічному 

вимірі. 

20. Творчий характер процесу прийняття рішень. 

21. Етичність у прийнятті рішень. 

22. Поняття про спілкування. Ділове спілкування. Функції 

спілкування.  

23.  Види, рольова поведінка, стилі спілкування.  

24. Засоби спілкування. 

25. Основні форми, стратегії і тактики   ділового спілкування 

26.  Закономірності успішного спілкування. Етикет ділової 

людини. 

27. Поняття про конфлікт. Структура конфлікту. Динаміка 

конфлікту. 

28. Функції та типологія конфліктів. Конфлікти в організаціях та 

у сфері управління. Причини службових конфліктів. 

29. Шляхи розв’язання конфліктних ситуацій в колективі. 

Основні тактики та стилі поведінки керівника в конфліктних 

ситуаціях. 

30. Відновлення стосунків. Коригування ставлення. 

31. Психологія організації в управлінні. Соціально-психологічні 

функції організації. 

32. Психологічна характеристика групи  як структурного 

елементу організації. 

33. Психологічні особливості  колективної діяльності в 

організації. 

34. Класифікація і види колективів.Шляхи формування 

колективу. 

35. Психологія відповідальності в організації 

36. Сутність соціально-психологічного клімату в  колективі. 
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37.  Підвищення ефективності вертикальних і горизонтальних 

службових взаємовідносин  як  умова  сприятливого 

психологічного клімату. 

38. Особливості й ознаки сприятливого соціально-

психологічного клімату. 

39. Чинники, що сприяють формуванню спрятливого 

психологічного клімату  в  колективі. 

40. Ортобіоз керівника. 

         

6. Шкала оцінювання 

 

Розподіл балів за виконанням контрольної роботи  

Завдання 1 2  3 Всього 

Максимальна 

кількість балів 
20 20 20 60 

 

Сума балів за всі форми навчальної діяльності 

 

Сума балів за всі форми 

навчальної діяльності 
Для  заліку 

90 – 100 

зараховано 

82 – 89 

74 – 81 

64 – 73 

60 – 63 

35 – 59 не  зараховано 

з можливістю повторного складання 

0 – 34 не зараховано з обов’язковим  

повторним вивченням дисципліни 
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7. Рекомендована література 

 

Базова 
1. Дункевич Т.В. Конфліктологія з основами психології 

управління: Навч. посібник /  Т.В. Дункевич. – Київ: ЦНЛ, 

2005. – 120 с. 

2. Орбан-Лембрик Л.Е. Психологія управління: Посібник  / Л.Е. 

Орбан-Лембрик.  – К.: Академвидав, 2003. – 568 с. (Альма-

матер). 

3. Якубовська С.С. Психологія управління: Навч. посібник / 

С.С.  Якубовська. – Рівне: НУВГП, 2010. – 360 с. 

 

 Допоміжна 

1. Бенеш Г. Психологія:dtv-Atlas: Довідник: Пер. з нім. / 

Худож. Герман і Катаріна фон Заальфельд; Наук. ред. пер. 

В.О. Васютинський / Г. Бенеш. –  К.: Знання-Прес, 2007. – 

510 с.: іл. 

2. Державна національна програма „Освіта” (Україна ХХІ століття). – 

К., 1994  

3. Закон України „Про освіту” (від 23 березня 1996р.); доповнення та 

зміни до Закон України “Про вищу освіту” (від 17 січня 2002 р.) 

4. Ложкін Г.В., Пов’якель Н.І. Психологія конфлікту: теорія і 

сучасна практика: Навчальний посібник / Г.В. Ложкін. –  К.: 

ВД «Професіонал», 2006. – 416с. 

5. М’ясоїд П.А. Загальна психологія: Навч. посіб. – 3-тє вид., 

випр. / П.А.  М’ясоїд  – К.: Вища шк., 2004. – 487 с. 

6. Максименко С.Д. Загальна психологія: Навчальний посібник 

/ С.Д. Максименко.  – Видання друге, перероблене та 

доповнене. – К.: «Центр навчальної літератури», 2004. – 272 

c. 

7. Мельник Л. П. Психологiя управлiння: Курс лекцій. — 2-ге 

вид., стереотип./ Л.П. Мельник. — К.: МАУП, 2002. — 176 с. 

8. Менегетти Антонио. Психология лидера/ Пер. с 

итальянского Славянской ассоциации Онтопсихологии. Изд. 

30е, исправленное ы дополненное/ Антонио  Менегетти. – 

М.: ННБФ «Онтопсихология», 2001. – 208 с. 

9. Павелків Р.В. Загальна психологія. Підручник / 
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Р.В. Павелків. – К., 2004. – 506 с. 

10. Психологія: Підручник / Ю.Л. Трофімов, В.В. Рибалка, 

П.А. Гончарук та ін.; за ред. Ю.Л. Трофімова. – 4-те вид., 

стереотип. – К.: Либідь, 2003. – 560 с. 

11. Сисоєва С.О., Поясок Т.Б. Психологія та педагогіка: 

Підручник для студентів вищих навчальних закладів 

непедагогічного профілю традиційної та дистанційної форм 

навчання / С.О. Сисоєва, Т.Б. Поясок. – К.: Міленіум, 2005. – 

520 с. 

12. Стейн Стівен Дж., Бук Говард І. Переваги ЕQ: Емоційний 

інтелект та ваші успіхи / Пер. з англ./ Дж. Стейн Стівен, І. 

Бук Говард. – Днепропетровськ: Баланс Бізнес Букс, 2007. – 

384 с. 

13. Філоненко М.М. Психологія спілкування. Підручник / М.М. 

Філоненко. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 224 с. 

14.  Цимбалюк І.М. Психологія управління: Навч. посіб. / І.М. 

Цимбалюк – К.: ВД «Професіонал», 2008. – 624 с.  

 

8. Інформаційні ресурси 
1. Освітньо-професійна програма підготовки бакалавра, 

спеціаліста і магістра всіх напрямків – К., 2002. – ПП. 13, С. 197. 

2. Бібліотеки: 

- НУВГП (33000, Рівне, вулиця Приходька, 75); тел.: 22-25-39; 

- державна обласна (33000, Рівне, майдан Короленка, 6);                    

тел.: 22-70-63. 

 

Міські бібліотеки м. Рівного:  

- ім. В. Короленка (вул. Київська, 44);  

- № 9 (вул. С. Бандери, 9а);  

- № 10 (вул. Гагаріна, 67);  

- міська (вул. Корольова, 4);  

- міська (вул. Вітебська, 3а). 

3. Методичний кабінет кафедри українознавства, педагогіки і 

психології НУВГП (33027, Рівне, вул. Мірющенка, 53а, 7-й 

корпус НУВГП, ауд. 773) 

4. www.mon.gov.ua 

5. www.tspu.edu.ua // кредитно-модульна система 
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