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1. Опис навчальної дисципліни 

Найменування показників 

Характеристика дисципліни за 

формами навчання 

денна заочна 

Вид дисципліни  основна 

Мова викладання, навчання та оцінювання українська 

Загальний обсяг кредитів / годин 5/150 

Курс 3–4  

Семестр 6–7  

Кількість змістових модулів з розподілом:  2 

Обсяг кредитів 5  

Обсяг годин, в тому числі: 150  

Аудиторні 70  

Модульний контроль 8  

Семестровий контроль 2  

Самостійна робота 70  

Форма семестрового контролю Залік  

 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Мета навчальної дисципліни: 

1. Розуміння та усвідомлення студентами значущості системних знань 

про «Психологію менеджменту» як окрему галузь психологічного знання, 

адресованого особистості з її реальними та потенційними соціальними 

функціональними ролями (керівник, підлеглий тощо) для адекватного 

реагування на різнопланові соціальні виклики в умовах індивідуальних і 

групових взаємин.  

 

Завдання курсу: 

 систематизувати глибинні (аналітико-синтетичні) знання, які презентують 

1) наукові концепції (парадигми), завдяки яким визначаються теоретико-

методологічні і теоретико-практичні засади психології менеджменту, 

2) типологію, функціональну систему, концептуальні основи системного 

управління організаціями; 3) способи прогнозування професійних компетенцій 

менеджменту в умовах соціально-економічної стабільності чи нестабільності; 

 виокремити актуальні напрямки «Психології менеджменту» як складової 

частини психології управління, однак з претензією на самостійну галузь 

психологічного знання, що забезпечує Людині з допомогою самої Людини 

внутрішню безпеку та зовнішню безпеку держави у поєднанні з 

волевиявленням, розкриттям та задоволенням її творчого запиту в умовах 

нинішніх соціальних викликів і загроз; 

 структурувати зміст феноменів «управління» і «менеджмент» і, як наслідок, 

виокремити основні характеристики професійного суб’єкта-менеджера; 

 створити базовий різноплановий (монографії, підручники, посібники, статті 

тощо) динамічний тематичний інформаційний масив (з домінуванням наукових 
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і навчально-методичних першоджерел за останні п’ять календарних років; 

 виокремити базовий різноплановий (монографії, підручники, посібники, статті 

тощо) динамічний тематичний інформаційний масив (з домінуванням наукових 

і навчально-методичних першоджерел за останні п’ять календарних років, а 

також першоджерел, які уособлюють «класику психологічної науки»; 

 визначити після завершення викладання навчального курсу основні пошукові 

тенденції у розумінні пізнавальних пріоритетів його структурно-

функціонального змісту з перспективою вдосконалення наявної логістики, 

поглиблення інформаційної бази та методики викладання. 

 

3. Результати навчання за дисципліною 

Унаслідок опанування змісту навчальної дисципліни «Психологія 

менеджменту» у студентів формуються такі навчальні компетентності:  

 Здатність до абстрактного та аналітичного мислення й генерування ідей.  

 Здатність працювати в команді. 

 Знання і розуміння предметної області та розуміння професії. 

 Здатність використовувати інформаційні та комунікаційні  технології. 

 Здатність навчатися та самонавчатися. 

 Здатність бути критичним і самокритичним. 

 Здатність приймати обґрунтовані рішення. 

 Здатність генерувати нові ідеї (креативність). 

 Здатність до конструктивної взаємодії з іншими людьми, незалежно від 

їх походження та особливостей культури, і поваги до різноманітності. 

 Здатність взаємодіяти з іншими людьми в конструктивному ключі, навіть 

при вирішенні складних завдань. 

 Здатність діяти на основі етичних суджень.  

 Здатність діяти з соціальною відповідальністю та  громадянською. 

 

4. Структура навчальної дисципліни 

Таблиця 4.1 

Тематичний план 

Назва змістових модулів, 

тем 

У
сь

о
го

 

Розподіл годин між видами 

робіт 

Аудиторна: 
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о
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ій
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а
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Л
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Ін
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ід
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Змістовий модуль 1. Теоретико-методологічні основи психології 

менеджменту 

Тема 1. Психологія 

менеджменту в системі 

24 12 6    6 
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наукової організації праці  

Тема 2. Історико-

психологічний дискурс 

психології менеджменту 

30 8 4    18 

Тема 3. Дослідницький 

інструментарій у психології 

менеджменту 

30 6 6    18 

Модульний контроль 4  

Разом 88 26 16    42 

Змістовий модуль 2. Теоретико-практичні основи психології 

менеджменту 

Тема 1. Професіограма і 

психограма управлінців у 

психології менеджменту 

30 6 4 6   14 

Тема 2. Психологія 

управління людьми та 

групами у діяльності 

менеджера 

26 4 4 4   14 

Модульний контроль 4  

Разом 60 10 8 10   28 

Усього 150 36 24 10   70 

 

5. Програма навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль 1. 

Теоретико-методологічні основи психології менеджменту 

Лекція 1. «Психологія управління» і «психологія менеджменту»: 

причинно-наслідкові зв’язки 

Актуалізація соціальної значущості психології управління як окремої 

галузі психологічної науки. Історико-причинний дискурс психології 

управління. Започаткування менеджменту як економічного теоретико-

практичного напрямку. Менеджмент та життєдіяльність людини і суспільства.  

Основні поняття теми: соціальна психіка, психологія управління, 

менеджмент. 

 

Лекція 2. «Психологія управління» і «психологія менеджменту»: 

причинно-наслідкові зв’язки (продовження) 

Принципи психології управління як вихідні пізнавальні основи для 

формування принципів психології менеджменту. Завдання психології 

управління як вихідні пізнавальні орієнтири для формування завдань психології 

менеджменту. 

Основні поняття теми: принципи психології управління, завдання 

психології управління, психологія менеджменту. 
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Семінар 1. Концепції психології управління як маркерні позначення 

наукових уявлень про психологію менеджменту і повсякденна управлінська 

практика. 

 

Лекція 3. Функціональна роль психології менеджменту у системі 

професійної управлінської діяльності 

Актуалізація психології менеджменту виробничої професійної діяльності. 

Психологія менеджменту у системі галузевого психологічного знання 

(соціальна психологія, психологія менеджменту, вікова психологія тощо). 

Основні поняття теми: галузеве психологічне знання, професіоналізм, 

управлінська діяльність. 

 

Лекція 4. Функціональна роль психології менеджменту у системі 

професійної управлінської діяльності 

Предмет і завдання психології менеджменту. Типологія менеджменту. 

Психологія менеджменту як сфера управлінської професійної діяльності. 

Основні поняття теми: предмет психології менеджменту, завдання 

психології менеджменту, типологія менеджменту. 

 

Лекція 5. Функціональна роль психології менеджменту у системі 

професійної управлінської діяльності (продовження) 

Основна проблематика психології менеджменту. Базові принципи 

психології менеджменту. Рівні та сфери менеджменту.  

Основні поняття теми: базові принципи психології менеджменту, рівні 

менеджменту, сфери менеджменту. 

Семінар 2. Психологія менеджменту як науковий суспільно-історичний 

феномен (предмет, принципи, типологія, завдання, типова проблематика). 

 

Лекція 6. Функціональна роль психології менеджменту у системі 

професійної управлінської діяльності (продовження) 

Закони менеджменту. Закономірності менеджменту. Функції 

менеджменту. Класифікаційні системи функцій. Функціональні взаємозв’язки у 

менеджменті. Психологія відповідальності у менеджменті. 

Основні поняття теми: закони менеджменту, закономірності 

менеджменту, функції менеджменту. 

Семінар 3. Психологія менеджменту як науковий суспільно-історичний 

феномен (закони, закономірності, функції).  

 

Лекція 7. Основні передумови та етапи розвитку теорії і практики 

менеджменту 

Школи менеджменту («наукового менеджменту підприємствами»; 

«адміністративна, або класична, школа»; «Рух за гуманні відносини», 

«емпірична школа менеджменту). Формування управлінських механізмів. 
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Основні поняття теми: економічні механізми, управлінські механізми, 

школи менеджменту.  

Семінар 4. Школи менеджменту і сучасна психологія управління. 

 

Лекція 8. Основні передумови та етапи розвитку теорії і практики 

менеджменту (продовження) 

Побудова ринкових систем менеджменту. Системні та ситуативні підходи 

у менеджменті. Комп’ютеризація управлінських процесів. Сучасні принципи у 

діяльності менеджера (принцип діяльності підприємства, принцип побудови 

взаємин менеджера з персоналом). Новітні тенденції у розвитку психології 

менеджменту.  

Основні поняття теми: комп’ютеризація управлінських процесів, 

принципи діяльності менеджера, ринкові системи менеджменту. 

 

Лекція 9. Психологія менеджменту в організаціях 

Різновиди та цілі організацій.  Внутрішнє і зовнішнє середовище 

організації. Зовнішнє середовище організації. Життєвий цикл організації. 

Особливості формальних і неформальних груп. 

Основні поняття теми: група, життєвий цикл організації, організація.  

Семінар 5. Організація як предмет психології менеджменту.  

 

Лекція 10. Психологія прийняття управлінських рішень 

Класифікація управлінських рішень (типові рішення, за ступенем 

новизни, залежність від умов та особистісних якостей). Процес прийняття 

управлінських рішень (основні методологеми і правила). Оптимізація 

управлінських рішень (етапи вироблення і виконання). Змістовні та 

процесуальні теорії мотивації у системі менеджменту.  

Основні поняття теми: змістовні теорії мотивації, процесуальні теорії 

мотивації, управлінські рішення. 

 

Лекція 11. Дослідницький інструментарій  у психології менеджменту  

Функціональне призначення дослідницького інструментарію у психології 

менеджменту. Класифікаційні дослідницькі системи у психології менеджменту.  

Загально-наукові методи у психології менеджменту 

Основні поняття теми: експеримент, принцип репрезентативності, 

спостереження, самоспостереження.  

Семінар 6. Пізнавальний потенціал загально-психологічного 

дослідницького інструментарію у психології менеджменту. 

 

Лекція 12. Дослідницький інструментарій  у психології менеджменту 

(продовження)  

Використання тематичних соціально-психологічних методів у психології 

менеджменту. Особливості дослідницької взаємодії у функціональній системі 

«психолог – менеджер». 
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Основні поняття теми: опитувальники, парний рейтинг, соціометрія.   

Семінар 7. Пізнавальний потенціал соціально-психологічного 

дослідницького інструментарію у психології менеджменту. 

 

Лекція 13. Психоінформатика у психології управління та психології 

менеджменту 

Психологія екстравертів та інтровертів. Сенсорики та інтуїти. Етики та 

логіки. Інформаційний потенціал використання психоінформатики у 

менеджменті (соціонімічне знання:  доказовість, сумнівність,  дискусійність, 

результативність).  

Основні поняття теми: етик, інраверт, інтуїт, екстраверт, логік, сенсори, 

соціотип . 

Семінар 8. «Доказовість – недоказовість» використання соціотипів у 

психології управління. 

 

Змістовий модуль 2. 

Теоретико-практичні основи психології менеджменту 

Лекція 14. Професіограми і психограми менеджера, підприємця, 

лідера 

Соціальні ролі, соціальна культура, управлінська майстерність, 

особистісно-професійні якості (порівняльна характеристика менеджера і 

підприємця). Глобальні психологічні чинники ефективної діяльності менеджера 

і підприємця (порівняльна характеристика). Морально-етичні принципи 

діяльності менеджера і підприємця (порівняльна характеристика). Професійна 

ідеологія підприємництва. 

Основні поняття теми: лідер, менеджер, підприємець, професіограма, 

психограма.  

Семінар 9. Порівняльна характеристика психологічних особливостей 

менеджера, керівника, підприємця, лідера. 

Практичне заняття 1. Розроблення універсальної базової структурно-

функціональної моделі менеджера, підприємця, лідера, керівника.   

 

Лекція 15. Професіограма і психограма керівника як менеджера 

Психологічний профіль (особистісні, інтелектуальні, професійні, 

соціальні риси). Стилі керівництва. Функції керівника. Авторські наукові 

уявлення про стилі керівництва. Форми влади у керівництві. «Псевдокерівник» 

як деформація психологічного портрету управлінця (менеджера). Конфлікти у 

діяльності керівника як менеджера (типологія, етапність, структурні способи 

розв’язання конфліктів, профілактика конфліктів). 

Основні поняття теми: конфлікт, «псевдокерівник», стилі керівництва. 

Практичне заняття 2. Розроблення універсальної базової структурно-

функціональної моделі менеджера, підприємця, лідера, керівника 

(продовження).   

 



9 

 

Лекція 16. Професіограма і психограма керівника як менеджера 

(продовження) 

Професійний успіх менеджера (професійні якості, світоглядні орієнтири, 

зовнішній вигляд). Гендерні ролі у менеджменті. Співробітництво менеджера і 

працівників (контроль діяльності, порушення емоційної рівноваги у взаєминах, 

стресові стани). Причини професійної некомпетентності менеджера. 

Основні поняття теми: гендерна роль,  професійний успіх, професійна 

некомпетентність. 

Семінар 10. Психологія керівника як менеджера. 

Практичне заняття 3. Розроблення програмних рекомендацій для 

досконалої діяльності менеджера через врахування у навколишньої соціальної 

реальності шаблонного та наукового сприймання гендерних ролей людини.   

 

Лекція 17. Психологія управління поведінкою людини 

Модель психологічного впливу. Типологія психологічного впливу 

(зараження, паніка, навіювання, наслідування, мода, чутки, плітки).  Зміст та 

різновиди маніпуляцій. 

Основні поняття теми: маніпуляція, психологічний вплив, модель 

психологічного впливу, типологія психологічного впливу,  

Семінар 11. Людина у системі управлінського впливу.  

Практичне заняття 4. Популярний і лідерський імідж. Імідж організації 

(прикладний аспект). 

 

Лекція 18. Психологія управління групою 

Механізми групової динаміки: розв’язання внутрішніх групових 

суперечностей (А.Г. Кирпичник). Стадії розвитку малої групи. Функції 

колективу. 

Основні поняття теми: вікова періодизація соціально-психологічного 

розвитку особистості, груповий тиск, групові норми, механізми 

взаєморозуміння,  нормативна поведінка..  

Семінар 12. Група у системі управлінського впливу. 

Практичне заняття 5. Проектування професійної кар’єри менеджера: 

основні компоненти психологічного портрету (цілеспрямованість, 

інтелектуальність, емоційність, контактність, самооцінка тощо). 

 

6. Контроль навчальних досягнень 

 

Таблиця 6.1 

Система оцінювання навчальних досягнень студентів 

Вид діяльності студента М ак си м
а

л
ь

н
а к
-

ст ь б
а л
і в
 

за
 

о
д

и
н

и
ц ю
 

Модуль 1 Модуль 2 
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Відвідування лекцій 1 13  13  5 5 

Відвідування 

семінарських занять 

1 8 8 4 4 

Відвідування 

практичних занять 

1 0 0 5 5 

Робота на семінарському 

занятті 

10 8 80 4 40 

Робота на практичному 

занятті 

10 0 0 5 50 

Виконання завдань для 

самостійної роботи 

5 3 15 2 10 

Виконання модульної 

роботи 

25 1 25 1 25 

Виконання ІНДЗ 0 - 0 0 0 0 

Разом 34 141 26 139 

Максимальна кількість балів: за всіма видами робіт – 280 

Розрахунок коефіцієнта: 280 : 100=2,8 

 

6.2. Завдання для самостійної роботи та критерії її оцінювання. 

 

Змістовий модуль 1. 

Теоретико-методологічні основи психології менеджменту 

Тема 1. Психологія менеджменту в системі наукової організації праці. 

Проблема: соціальна корпоративна відповідальність 

Письмове завдання: здійснити смислову інтерпретацію феномена 

«відповідальність» (10–15 пунктів).  

Тема 2. Історико-психологічний дискурс психології менеджменту. 

Проблема: 1) моделювання прийняття рішень; 2) помилки при прийнятті 

рішень; 3) ризик (загальні правила ризику); 4) етичні аспекти психології 

менеджменту (прийом і звільнення працівників, делегування повноважень).  

Письмове завдання: будь-яку з означених проблем інтерпретувати у 

пізнавальному руслі вимушена економічної поведінки громадян ХХІ ст. (1–2 

стор. рукописного тесту: тези). 

Тема 3. Дослідницький інструментарій у психології менеджменту. 

Проблема: використання у психології менеджменту методів галузевого 

психологічного знання (вікова психологія, педагогічна психологія, психологія 

управління, психологія праці). 

Письмове завдання: продемонструвати приклад застосування у 

менеджменті будь-якого галузевого психологічного інструментарію.. 
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Змістовий модуль 2. 

Теоретико-практичні основи психології менеджменту 

Тема 1. Професіограма і психограма управлінців у психології 

менеджменту. 

Проблеми: 1).психограма лідера Типологія ефективних лідерів. Функції 

лідера. Лідер і авторитет.  

Письмове завдання: розробити психограму лідера (смисловий акцент: 

природа психічного). 

Тема 2. Психологія управління людьми та групами у діяльності 

менеджера. 

Проблема. Можливості використання у психології менеджменту 

нейролінгвістичного програмування (НЛП). 

Письмове завдання: продемонструвати приклад будь-якого різновиду 

НЛП на прикладі конкретної професії (за вибором студента). 

 

Критерії оцінювання самостійної роботи студента: 

1) своєчасність виконання роботи – 1 бал; 

2) правильність виконання роботи: повна – 2 бали, часткова – 1 бал; 

3) обсяг виконаного завдання: достатній – 2 бали, обмежений – 1 бал.    

 

6.3. Форми проведення модульного контролю та критерії оцінювання. 

Модульні контрольні роботи виконуються у письмовій комбінованій 

формі.  

Таблиця 6.3.1 

Зміст і критерії оцінювання модульних контрольних робіт 

Змістовий блок і його 

призначення 

Форма Максимальна 

кількість 

балів 

Перший (визначення якості 

володіння базовими поняттями) 

тести  15 

Другий (виявлення здатності до 

аналізу, синтезу, конкретизації 

й узагальнення змісту 

навчальної дисципліни) 

запитання, що 

передбачає  

розгорнуту 

відповідь 

4 

Третій (встановлення 

спроможності до застосування 

знань на практиці) 

психологічна 

задача 

6 

 

6.4. Шкала відповідності оцінок (критерії оцінювання) 

 

Таблиця 6.6.1 

Шкала відповідності оцінок (критерії оцінювання) 

Оцінка Кількість балів 
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Відмінно 100-90 

Дуже добре 82-89 

Добре 75-81 

Задовільно 69-74 

Достатньо 60-68 

Незадовільно 0-59 

 

 
 



7. Навчально-методична картка дисципліни 

 

Навчально-методична картка дисципліни «Психологія менеджменту» 

для студентів спеціальності 053 Психологія 
Разом: 150 год., лекції –36 год., семінарські заняття – 20 год., практичні заняття –18 год., модульний контроль – 8 год., самостійна робота – 70 год.  

Модулі Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 

Назва модуля Теоретико-методологічні основи психології 

менеджменту 

Теоретико-практичні основи психології менеджменту 

Кількість балів за 

модуль   

141 139 

 

Теми  
лекцій 

 

 

 

1. «Психологія управління» і «психологія 

менеджменту»: причинно-наслідкові зв’язки  (1 бал). 
2. «Психологія управління» і «психологія 

менеджменту»: причинно-наслідкові зв’язки 

(продовження) (1 бал). 

3. Концепції психології управління як маркерні 
позначення наукових уявлень про психологію 

менеджменту і повсякденна управлінська практика (1 

бал). 
4. Функціональна роль психології менеджменту у 

системі професійної управлінської діяльності (1 бал). 

5. Функціональна роль психології менеджменту у 
системі професійної управлінської діяльності 

(продовження)(1 бал). 

6. Функціональна роль психології менеджменту у 

системі професійної управлінської діяльності 
(продовження) (1 бал). 

7. Основні передумови та етапи розвитку теорії і 

практики менеджменту (1 бал). 
8. Основні передумови та етапи розвитку теорії і 

практики менеджменту (продовження) (1 бал). 

9.Психологія менеджменту в організаціях (1 бал). 
10. Психологія прийняття управлінських рішень (1 бал). 

11. Дослідницький інструментарій  у психології 

1. Професіограми і психограми менеджера, підприємця, лідера (1 бал). 

2. Професіограма і психограма керівника як менеджера (1 бал). 
3. Професіограма і психограма керівника як менеджера (продовження) (1бал). 

4. Психологія управління поведінкою людини (1 бал). 

5. Психологія управління поведінкою групи (1 бал). 
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менеджменту (1 бал). 

12. Дослідницький інструментарій  у психології 

менеджменту (продовження)  (1 бал). 

Тема 13. Психоінформатика у психології управління та 
психології менеджменту (1 бал). 

Кількість балів 13 5 

 

Теми семінарів 
 

 

1. Концепції психології управління як маркерні 

позначення наукових уявлень про психологію 
менеджменту і повсякденна управлінська практика  (11 

балів). 

2. Психологія менеджменту як науковий суспільно-
історичний феномен (предмет, принципи, типологія, 

завдання, типова проблематика) (11 балів). 

3. Психологія менеджменту як науковий суспільно-

історичний феномен (закони, закономірності, функції) 
(11 балів). 

4  Школи менеджменту і сучасна психологія управління 

(11 балів). 
5. Організація як предмет психології менеджменту (11 

балів). 

6. Пізнавальний потенціал загально-психологічного 
дослідницького інструментарію у психології 

менеджменту (11 балів). 

7. Пізнавальний потенціал соціально-психологічного 

дослідницького інструментарію у психології 
менеджменту (11 балів). 

8. «Доказовість – недоказовість» використання 

соціотипів у психології управління (11 балів), 

1.  Порівняльна характеристика психологічних особливостей менеджера, 

керівника, підприємця, лідера (11 балів). 
2. Психологія керівника як менеджера (11 балів). 

3. Людина у системі управлінського впливу (11 балів). 

4. Група у системі управлінського впливу (11 балів). 

Кількість балів 88 44 

Теми  

практичних робіт 

– 1. Розроблення універсальної базової структурно-функціональної моделі 

менеджера, підприємця, лідера, керівника  (11 балів). 

2. Розроблення універсальної базової структурно-функціональної моделі 

менеджера, підприємця, лідера, керівника (продовження)  (11 балів). 
3. Розроблення програмних рекомендацій для досконалої діяльності 
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менеджера через врахування у навколишньої соціальної реальності 

шаблонного та наукового сприймання гендерних ролей людини  (11 балів). 

4. Популярний і лідерський імідж. Імідж організації (прикладний аспект) (11 

балів). 
5. Проектування професійної кар’єри менеджера: особистий план розвитку; 

основні компоненти психологічного портрету особистості як 

індивідуальності (цілеспрямованість, інтелектуальність, емоційність, 
контактність, самооцінка)  (11 балів) 

Кількість балів 0 55 

Самостійна робота  Тема 1. Психологія менеджменту в системі наукової 

організації праці (5 балів). 
Проблема: соціальна корпоративна 

відповідальність. 

Письмове завдання: здійснити смислову 

інтерпретацію феномена «відповідальність» (10–15 
пунктів).  

Тема 2. Історико-психологічний дискурс психології 

менеджменту (5 балів). 
Проблема: 1) моделювання прийняття рішень; 2) 

помилки при прийнятті рішень; 3) ризик (загальні 

правила ризику); 4) етичні аспекти психології 
менеджменту (прийом і звільнення працівників, 

делегування повноважень).  

Письмове завдання: будь-яку з означених 

проблем інтерпретувати у пізнавальному руслі 
вимушена економічної поведінки громадян ХХІ ст. (1–2 

стор. рукописного тесту: тези). 

Тема 3. Дослідницький інструментарій у 
психології менеджменту (5 балів). 

Проблема: використання у психології 

менеджменту методів галузевого психологічного знання 
(вікова психологія, педагогічна психологія, психологія 

управління, психологія праці). 

Письмове завдання: продемонструвати приклад 

застосування у менеджменті будь-якого галузевого 

Тема 4. Професіограма і психограма управлінців у психології менеджменту (5 

балів).  
Проблеми: 1).психограма лідера Типологія ефективних лідерів. 

Функції лідера. Лідер і авторитет.  

Письмове завдання: розробити психограму лідера (смисловий акцент: 

природа психічного). 
Тема 5.  Психологія управління людьми та групами у діяльності менеджера (5 

балів). 

Проблема. Можливості використання у психології менеджменту 
нейролінгвістичного програмування (НЛП). 

Письмове завдання: продемонструвати приклад будь-якого різновиду 

НЛП на прикладі конкретної професії (за вибором студента). 
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психологічного інструментарію. 

Кількість балів 15 10 

Види поточного 
контролю 

Модульна контрольна робота – 25 балів Модульна контрольна робота – 25 балів 

Рейтингові бали Загальна кількість балів – 280 

Коефіцієнт для переведення у 100-бальну шкалу – 2,8 

Підсумковий контроль Залік 
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8. Рекомендовані джерела 

 

Основна література: 

1. Адзиес И.К. Стили менеджмента – эффективные и неэффективные / 

И.К. Адзиес. – М. : Альпина Бизнес Букс, 2009. – 199 с.. 

2. Коноваленко В.А. Психология менеджмента / В.А. Коноваленко, М.Ю. 

Коноваленко, Соломатин А.А. – М. : Изд. Юраст, 2016. – 368 с. 

3. Кравченко О.В. Основи менеджменту/ О.В. Кравченко. – Одеса : 

Атлант, 2012. – 211с. . 

4. Рудьєв В.А. Менеджмент /В.А. Рудьєв, В.О. Гуткевич. – К. : ЦУЛ, 

2011. – 312 с. 

 

Додаткова література: 

 

1. Гуторова О.О. Менеджмент організацій / О.О. Гуторова. – Х. : ХНАУ, 

2017. – 267 с. 

2. Иванова Н.Л. Введение в психологію безнеса / Н.Л. Иванова, 

Е.В. Михайлов, В.Л. Штроо, – М. : Изд. ДомТУ ВШЭ, 2008. – 471 с. 

3. Кізян С.М. Вступ до фаху. Менеджер і команда : теорія і практика / 

С.М. Кізян, М.І. Небава, О.С. Адлер. – К. : Вид. дім «Слово», 2014. – 168 с. 

4. Осовська Г.В. Менеджмент організацій / Г.В. Осовська, О.А. Осовський. 

– К. : Кондор, 2015. – 563 с. 

5. Прищак М.Д. Психологія управління в організаціях / М.Д. Прищак, 

О.Й. Лесько. – Вінниця : ВНТУ, 2016. – 150 с. 

6. Череп О.В. Інноваційний менеджмент /А.В. Череп, Т.В. Пуліна, О.Г. 

Череп. – К. : Кондор, 2014. – 452 с. 

 

 
 


