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Силабус навчальної дисципліни 

«ПСИХОЛОГІЯ МЕНЕДЖМЕНТУ» 

 

Спеціальність: 053 «Психологія» 

Галузь знань: 05 «Соціальні та поведінкові науки» 

Рівень вищої освіти Перший (бакалаврський) 

Статус дисципліни Навчальна дисципліна вибіркового компонента із альтернативного 

переліку 

Курс 3 (третій) 

Семестр 5 (п’ятий) 

Обсяг дисципліни, кредити 

ЄКТС/години 

4 кредити/120 годин 

Мова викладання Українська 

Що буде вивчатися 

(предмет вивчення) 

Предмет вивчення дисципліни є теоретичні, методичні та 

практичні аспекти формування ефективної системи психології 

менеджменту 

Чому це цікаво/треба 

вивчати (мета) 

забезпечення достатнього рівня теоретичних знань і практичних 

навичок у здобувачів вищої освіти управлінської спеціальності, 

необхідних для формування у майбутніх фахівців знань з питань 

психології менеджменту шляхом ефективного цілепокладання, 

планування і організації діяльності, самоконтролю і самомотивації 

для підвищення власної та командної ефективності 

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

- використовувати термінологічний матеріал курсу в подальшому 

навчанні і в майбутній практичній діяльності; 

- формулювати цілі і ставити завдання, пов’язані з реалізацією 

професійної діяльність менеджера в сфері психології 

менеджменту; 

- моделювати процес прийняття управлінських рішень з урахуван-

ням знань основ теорії і практики психології менеджменту; 

- розробляти деякі пропозиції щодо вдосконалення управління 

сучасної організацією і проектами з урахуванням знання 

досягнення психології менеджменту; 

- робити власний SWOT-аналіз, для виявлення сильних і слабких 

сторін, можливостей та загроз особистості; 

- виявляти і аналізувати проблемні сфери індивідуального «освоєн-

ня» часу; 

- адекватно розподіляти часові ресурси міжособистісної і профе-

сійної взаємодії; 

- використовувати отримані знання для подальшого саморозвитку. 

Як можна користуватися 

набутими знаннями і 

уміннями (компетентності) 

Вивчення дисципліни сформує у студентів такі компетентності, як: 

- формування фахівця, що володітиме аналітичними вміннями з 

дослідження управління часом, що передбачає організацію та 

проведення опитування цільових аудиторій, вивчення публікацій 

та інших медіаматеріалів з метою здійснення ефективного процесу 

прийняття управлінських рішень з урахуванням знань основ теорії 

і практики психології менеджменту; 

- формування фахівця з раціональним економічним мисленням; 

- формування творчої, духовно-багатої особистості, з національ-

ною свідомістю, патріотичними почуттями; 

- формування фахівця зі здатністю використовувати знання, вміння 



та навички для теоретичного та практичного освоєння проблем, 

організовувати, реалізовувати, презентувати відповідні наукові 

дослідження; 

- формування фахівця зі здатністю застосовувати одержані знання 

з різних предметних сфер спеціальності для формулювання нових 

теоретичних трактувань і положень, практичних адресних 

рекомендацій і пропозицій; 

- формування фахівця зі здатністю виявляти та розуміти причинно-

наслідкові зв’язки між економічними явищами та процесами, 

ідентифікувати та оцінювати фактори впливу. 

Навчальна логістика Зміст дисципліни: Організація та організаційне оточення. 

Організаційні зміни. Організаційна культура. Теоретичні основи 

поведінки особистості в організації. Формування групової 

поведінки в організації. Лідерство в організації. Мотивування та 

результативність організації. Управління поведінкою особистості в 

організації. 

Види занять: лекції, практичні заняття. 

Методи навчання: загальнонаукові та специфічні методи 

дослідження (розрахунково-аналітичні, економіко-статистичні, 

експертного оцінювання фактологічні, соціологічні, документальні 

тощо);  

- методи реалізації функцій менеджменту (методи економічної 

діагностики; методи прогнозування і планування; методи мотиву-

вання; методи контролювання; методи оцінювання соціальної, 

організаційної та економічної ефективності в менеджменті тощо); 

- методи менеджменту (адміністративні, економічні, соціально-

психологічні, технологічні); 

- технології обґрунтування управлінських рішень (економічний 

аналіз, імітаційне моделювання, дерево рішень тощо). 

Форми навчання: очна (денна), заочна, дистанційна, мережева. 

Пререквізити Дисципліни, на які спирається дана дисципліна: «Загальна 

психологія», «Психологія особистісного життєпроектування», 

«Експериментальна психологія». 

Пореквізити Перелік дисциплін, вивчення яких безпосередньо спирається на 

дані дисциплін: «Основи психологічного консультування», 

«Соціальна психологія». 

Інформаційне забезпечення 

з репозитарію та фонду 

НТБ НАУ 

https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/44285 

Локація та матеріально-

технічне забезпечення 

Аудиторії кафедри педагогіки та психології професійної освіти 

Факультету лінгвістики і соціальних комунікацій. 

Проведення лекційних занять здійснюється в аудиторіях, 

оснащених сучасним інформаційно-комунікаційним обладнанням: 

технічними засобами аудіо- і відео-відтворення інформації, 

доступом до мережі Інтернет. 

При проведенні аудиторних занять використовуються комп’ютерні 

класи з сучасною комп’ютерною технікою, об’єднаною в локальну 

мережу з підключенням та необмеженим доступом до Інтернету та 

відповідним програмним забезпеченням, та спеціалізовані кабінети 

з навчальними стендами, необхідними медіа-засобами та іншими 

інформаційними системами та програмними продуктами, що 

застосовуються в менеджменті. 

Семестровий контроль, 

екзаменаційна методика 

Семестровий контроль проводиться у формі письмового іспиту в 

період екзаменаційної сесії, відповідно до розкладу. Форма прове-

дення іспиту стандартизована і включає контроль теоретичної та 

практичної підготовки. На іспиті проводиться контроль 



теоретичної та практичної підготовки студентів з використанням 

тестових та ситуаційних завдань. 

Кафедра Кафедра менеджменту зовнішньоекономічної діяльності 

підприємств 

Факультет Факультет транспорту, менеджменту і логістики 

Викладач(і)  

Білявський Валентин Миколайович 

Посада: доцент 

Вчене звання: доцент 

Науковий ступінь: к.е.н. 

Профайл викладача: http://ftml.nau.edu.ua/kafedry/kafedra-

menedzhmentu-zovnishnoekonomichnoyi-diyalnosti-

pidpryyemstv/sklad-kafedry-menedzhmentu-zovnishnoekonomichnoyi-

diyalnosti-pidpryyemstv/9-ftml/ 

Тел.: 406-75-35 

E-mail: valentyn.biliavskyi@npp.nau.edu.ua 

Робоче місце: 2.212 

Оригінальність навчальної 

дисципліни 

Відмінність дисципліни від інших – застосування 

міждисциплінарного підходу (поєднання психологічних, 

управлінських, соціально-економічних та культурних підходів) до 

вивчення особливостей організаційної поведінки працівників 

підприємства в умовах глобального економічного середовища, 

упровадження дослідницької та інноваційної діяльності. 

Лінк на дисципліну В розробці 

 

 

Завідувач кафедри        О. Кириленко 

 

Розробник          В. Білявський 


