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Метою викладання навчальної дисципліни «Психологія управління» є 

надання системи управлінсько-психологічного світогляду та психологічної 

компетентності слухачів магістратури, в оцінці управлінських процесів; ролі 

психологічного фактора в процесі управління правоохоронною діяльністю, 

сутності психологічних механізмів прийняття рішень, методів оптимального 

використання знань про структуру особистості, групову динаміку, способів 

точного засвоєння, відтворення і тлумачення основних понять психології 

управління, форм ефективного здобуття і застосування управлінських умінь та 

навичок.  

Складовими мети є: 

 освітня (навчальна) – сприяти становленню сучасного 

висококваліфікованого фахівця-юриста, здатного у процесі своєї службової 

діяльності дотримуватися забезпечення дисципліни та законності, закласти та 

сформувати у слухачів знання з основ психології управління в діяльності 

працівників органів внутрішніх справ України; 

- розвиваюча – формувати та розвивати правові знання слухачів, уміння 

визначати актуальні напрямки правоохоронної діяльності, виробляти навички 

самостійного аналізу певних понять, умінь застосовувати отримані знання в 

майбутній службовій діяльності, формування у майбутніх фахівців 

психологічної та психолого-управленської культури, необхідної для вирішення 

професійних завдань; здійснення умов для формування професійного мислення 

спеціалістів, які працюватимуть у системі «людина – право – людина». 

- виховна – формувати ціннісні орієнтири слухачів відповідно до ідеалів 

гуманізму, демократії, соціальної справедливості, поваги до особистості; 

виховувати активну громадянську позицію; сприяти усвідомленню ролі та 

значення юридичної діяльності в розбудові та зміцненню української держави; 

формувати в майбутніх юристів правову свідомість та управлінську культуру, 

професійні та особисті якості. 

 

Передумови для вивчення навчальної дисципліни. Вивченню 

дисципліни повинно передувати отримання компетентностей з таких 

навчальних дисциплін (за умови наявності у структурі навчального плану): 

«Стресостійкість», «Ефективна комунікація», «Юридична Психологія», 

«Організація діяльності підрозділів Національної поліції України». 

 

Результати вивчення навчальної дисципліни «Психологія управління»: 

Компетентності здобувача за результатами опанування дисципліни:  

– здатність приймати виважені, неупереджені та обґрунтовані 

рішення відповідно до оперативної обстановки; 

– виконувати специфічну роботу правоохоронця з постійним 

застосуванням принципів недискримінації до різних категорій населення; 

– здатність аналізувати та критично оцінювати найважливіші 

стандарти сучасного міжнародного антидискримінаційного права; 

– застосовувати засоби і технології інтеркультурної та 

інтерсубʼєктивної взаємодії; 



 

  

– застосовувати принципи психології управління в процесі 

попередження злочинності, оцінки діяльності правоохоронних органів, а також 

побудови взаємин у колективі; 

– критично оцінювати існуючу систему права, мати чітке уявлення 

неузгодженості між різними законодавчими актами; 

Згідно з вимогами освітньої програми здобувач повинен знати: 

1) на понятійному рівні:  

- уявлення про систему управління та її психологічні особливості; 

- структуру психології управлінської діяльності та її основні компоненти; 

- роль і місце людини в управлінській діяльності, особливості 

використання методів психології управління в практичній діяльності 

керівників;  

- форму, структуру та зміст психології управління правоохоронною  

діяльністю; 

- сутність і відмінність феноменів лідерства і керівництва;  

2) на фундаментальному рівні:  

- особистісні риси керівника, що впливають на ефективність управлінської 

діяльності та методи психологічного забезпечення управлінням ОВС; 

- теоретичні поняття і положення психології управління та сучасні 

концепції управління;  

- закономірності професійного спілкування, в тому числі при вирішенні 

управлінських завдань; 

- мати уяву про складності й бар'єри комунікації, засоби подолання 

негативних наслідків конфліктів у колективі ОВС; 

3) на практично-творчому рівні:  

- методи психодіагностики співрозмовника в процесі ділового 

спілкування; 

- психологічну характеристику управлінської діяльності; 

- вербальні та невербальні методи психологічного впливу на особистість; 

- психологічні особливості управлінської  діяльності; 

- психологічні аспекти добору кадрів, прийому на роботу і звільнення;  

- психологічні особливості утворення та розвитку колективу («команди»);  

- сутність і причини конфліктів в управлінській діяльності і процедури 

примирення, які застосовуються при вирішенні конфліктів у процесі 

управління;  

- психологічні основи формування іміджу правоохоронної установи та 

іміджу керівника.  

 

вміти: 

1) на репродуктивному рівні: 

- користуватися професійними і психологічними спостережливістю, 

сприйняттям, уявою;  

- володіти навичками мнемічної діяльності;  

- користуватися прийомами професійного мислення; 

- виокремлювати психологічні особливості управлінської діяльності;  



 

  

2) на алгоритмічному рівні:  

- володіти методами візуальної психодіагностики підлеглих; 

- встановлювати контакти та розпізнавати інформацію шляхами її 

вербальної та невербальної передачі;  

- розробляти комунікативні стратегії й тактики спілкування у колективі;  

- керувати спілкуванням у колективі; 

- визначати психологічний клімат в організації, сприяти створенню 

позитивного психологічного клімату в організації;  

- проводити переговори, ділові бесіди, телефонні розмови, вести ділове 

листування;  

3) на евристичному рівні:  
- аналізувати предмет і об'єкт спілкування; 

- аналізувати конфлікти, кризові ситуації, конфронтації та розв'язувати їх 

вербальними засобами; 

- приборкувати мовленнєву агресію; 

- орієнтуватися в науковій літературі з проблем психології управління;  

- розробляти рекомендації щодо становлення і розвитку керівника;  

- проводити психологічні та соціально-психологічні дослідження проблем 

розвитку особистості керівника та організації;  

- організовувати і проводити тестування, співбесіди, інтерв’ю з 

претендентами на посади, готувати і проводити звільнення;  

4) на творчому рівні:  

- за допомогою вербальних засобів здійснювати вплив на людину і групу 

людей, адаптувати співрозмовника (співрозмовників) до відповідних 

умов, коригувати протиправну поведінку; 

- долати причини конфліктів в колективі; 

- зміцнювати особисту морально-психологічну зрілість;  

- користуватися методами та технікою саморегуляції, самомобілізації. 

-  організовувати PR-кампанії організації;  

- формувати команду з працівників відділу організації;  

- створювати систему мотивування працівників;  

- проводити тренінги для вироблення відповідних навичок і вмінь (з 

персоналом державної установи).  

Робоча програма містить повний перелік змісту тем курсу «Психологія 

управління», які має опрацювати Здобувач, списки рекомендованої літератури 

(основної та допоміжної). Курс передбачає:  

для денної форми навчання 5 лекційних, 3 семінарських та 12 практичних 

занять. 

Обсяг навчальної дисципліни: Додатки 1.1, 1.2. (оновлюється щорічно). 

денна форма – 2,5 кредити ECTS, 90 год. 

 

 

 

 

 



 

  

Програма навчальної дисципліни 

 

ТЕМА 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ПСИХОЛОГІЇ УПРАВЛІННЯ. 
Визначення психології управління. Предмет, об’єкт і завдання психології 

управління. Міжпредметні зв’язки психології управління. Поняття про методи 

дослідження. Методи опитування (бесіда, анкетування, тестування). Методи 

вивчення документів.  

Основні джерела та передумови виникнення психології управління як 

самостійної галузі знання. Розвиток ідей психології управління в межах 

філософії та соціології. Етапи історичного поступу психології управління.  

Напрями психології управління у ХХ сторіччі. Основні управлінські 

культури: характерні риси й особливості. Етносоціальні особливості управління 

в Україні. Перспективи розвитку психології управління в Україні. Перспективні 

проблеми сучасного етапу психології управління.  

 

ТЕМА 2. ПСИХОЛОГІЧНІ ТЕОРІЇ ОСОБИСТОСТІ У КОНТЕКСТІ 

УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. 

Психоаналіз З. Фрейда, К. Юнга: вплив психологічних чинників на 

управлінську діяльність 

Індивідуальна психологія (А.Адлер, Дж. Келлі, К. Хорні) та місце 

особистісті в соціальній системі. 

Трансперсональна психологія (А. Маслоу, Ф. Герцберг, Д. Мак-Клелланд). 

Трансперсональна психологія А. Маслоу та логіка мотивів поведінки 

людини.  

 

ТЕМА 3. ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІНСЬКИХ ФУНКЦІЙ. 

Поняття та психологічний зміст функцій управління. Критерії 

ефективності комунікації. Правило 3-х (Повідомлення – Посилення – 

Повторення). Фільтри комунікації.  

Інтерактивний рівень спілкування. Проекція та її види. Міжособистий 

контакт та його види. 

Перцептивний рівень спілкування. Невербальне та вербальне 

спілкування. Комунікація. 

 

ТЕМА 4. ПСИХОЛОГІЯ ДІЛОВОГО СПІЛКУВАННЯ. 

Поняття, структура та види спілкування. Спілкування як соціальний 

феномен. Психологічні особливості управлінського спілкування. Проблеми 

міжособистісного сприйняття в управлінському спілкуванні. Спілкування 

керівника з підлеглими як обмін інформацією. Умови ефективної взаємодії в 

управлінському спілкуванні.  

 

ТЕМА 5. ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ЕФЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ 

ГРУПАМИ. 

Визначення групи. Види груп, цілі їх діяльності. Психологічна сутність 

соціальної організації. Міжособистісні відносини в групі. Неформальні групи. 



 

  

Характеристика групи як соціального феномена. Групова динаміка та 

рівні проблем управління. Стадії розвитку групи та управління груповою 

динамікою. Функції ефективної групи і соціальні ролі її членів. Умови 

ефективності групового вирішення проблем. Характеристики членів групи як 

фактор ефективності. Типи підлеглих.  

 

ТЕМА 6. ПСИХОЛОГІЯ ФОРМУВАННЯ КОМАНД ТА УПРАВЛІННЯ 

НИМИ. 

Ефективне управління змінами. Типи команд. Особливості ефективної 

команди. Керівництво та управління командами. Фактори ефективної 

діяльності команди.  

 

ТЕМА 7. КОНФЛІКТИ. ПСИХОЛОГІЯ УПРАВЛІННЯ КОНФЛІКТАМИ. 

Поняття конфлікту і конфліктної ситуації. Конфлікти: види, структура, 

стадії протікання. Передумови виникнення конфлікту в процесі спілкування. 

Стратегія поводження в конфліктній ситуації. Етапи і засоби розв’язання 

конфліктних ситуацій. Попередження конфліктних ситуацій і конфліктів.  

 

ТЕМА 8. ПСИХОЛОГІЧНІ МОЖЛИВОСТІ ПАБЛІК РИЛЕЙШНЗ. 

Імідж. Сутність і елементи іміджу. Теорія і практика створення. 

Методологічні принципи побудови іміджу. Ефективне управління іміджем  

Історія паблік рилейшнз. Паблік рилейшнз: визначення, основні задачі. 

Зовнішні і внутрішні комунікації як основна проблема паблік рилейшнз. 

Створення іміджу як одна з основних задач паблік рилейшнз. 

 

Форма підсумкового контролю успішності навчання 

 

Підсумковий контроль – це перевірка рівня засвоєння знань, навичок, 

вмінь та інших компетентностей за навчальний семестр. 

З навчальної дисципліни «Психологія управління» передбачено: 

– для денної форми навчання – залік. 

 

Критерії та засоби оцінювання успішності навчання 

 

Поточний контроль (ПК) 
Підсумковий контроль  

 

 ЗАЛІК (З) 

Аудиторна 

робота 

Самостійна 

робота 

Індивідуальна 

робота 

≤ 30 ≤ 15 ≤ 15 

≤ 60 ≤ 40 

Підсумкова оцінка у випадку заліку (П) = ПК+ З ≤ 100 

Підсумкова оцінка у випадку складання екзамену (П) = ПК+Е ≤ 100 

 

 

БАЛИ ПОЯСНЕННЯ 



 

  

5 Питання, винесені на розгляд, засвоєні у повному обсязі; на 

високому рівні сформовані необхідні практичні навички та вміння; 

всі навчальні завдання, передбачені планом заняття, виконані в 

повному обсязі. Під час заняття продемонстрована стабільна 

активність та ініціативність. Відповіді на теоретичні питання, 

розв’язання практичних завдань, висловлення власної думки стосовно 

дискусійних питань ґрунтується на глибокому знанні чинного 

законодавства, теорії та правозастосовної практики. 

4 Питання, винесені на розгляд, засвоєні у повному обсязі; в 

основному сформовані необхідні практичні навички та вміння; всі 

передбачені планом заняття навчальні завдання виконані в повному 

обсязі з неістотними неточностями. Під час заняття 

продемонстрована ініціативність. Відповіді на питання, розв’язання 

практичних завдань, висловлення власної думки стосовно дискусійних 

питань переважно ґрунтується на знанні чинного законодавства, 

теорії та правозастосовної практики. 

3 Питання, винесені на розгляд, у цілому засвоєні; практичні навички та 

вміння мають поверхневий характер, потребують подальшого 

напрацювання та закріплення; навчальні завдання, передбачені планом 

заняття, виконані, деякі види завдань виконані з помилками. 

2 Питання, винесені на розгляд, засвоєні частково, прогалини у 

знаннях не носять істотного характеру; практичні навички та вміння 

сформовані недостатньо; більшість навчальних завдань виконано, 

деякі з виконаних завдань містять істотні помилки, які потребують 

подальшого усунення. 

1 Здобувач не готовий до заняття, не знає більшої частини 

програмного матеріалу, з труднощами виконує завдання, невпевнено 

відтворює терміни і поняття, що розглядалися під час заняття, 

допускає змістовні помилки, не володіє відповідними вміннями і 

навичками, необхідними для розв’язання професійних завдань 

0 Відсутність на занятті 

 

Для навчальної дисципліни «Психологія управління» засобами 

діагностики знань (успішності навчання) виступають: 

поточний контроль: опитування, структуровані та неструктуровані кейси, 

письмові завдання, задачі; 

проміжний контроль: вирішення ситуативних завдань на вміння 

ідентифікувати дискримінаційні дії та запобігати їх поширенню; 

підсумковий контроль: залік; 

подальший контроль: «зрізи» знань, кваліфікаційні завдання. 

 

Інструменти, обладнання та програмне забезпечення, використання 

яких передбачає навчальна дисципліна 

Аудіовізуальні презентації (слайди, відеофільми), проектор, роздатковий 

матеріал, кейси. 
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1 Теоретичні основи психології управління. 10 4 2    2 6 

2 Психологічні теорії особистості у контексті 

управлінської діяльності. 

10 4 2  2 6 

3 Психологічні аспекти управлінських функцій. 12 6   2 4 6 

4 Психологія ділового спілкування . 13 6 2  4 7 

5 Психологічні основи ефективного управління 

групами. 

10 4 2  2 6 

6 Психологія формування команд та управління 

ними. 

13 6  2 4 7 

7 Конфлікти. Психологія управління конфліктами. 12 6 2  4 6 

8 Психологічні можливості паблік рилейшнз. 10 4  2 2 6 

 Проміжний контроль (залік)       

 Разом за семестр 90 40 10 6 24 50 
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