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Опис навчальної дисципліни

Найменування
показників

Освітній ступінь

Характеристика
навчальної дисципліни

денна форма
навчання

заочна
форма

навчання

Кількість кредитів – 5

магістр

Обов’язкова

Рік підготовки:

1-й 1-й

Семестр

Загальна кількість
годин - 150

1-й 1-й

Лекції

24 год. 10

Практичні, семінарські

24год. 10

Лабораторні

- -

Самостійна робота

100 год. 128 год.

Консультації:

2 год. 2 год.

Вид контролю: залік
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1. Мета вивчення навчальної дисципліни

Дисципліна «Психологія організації» є вибірковою навчальною

дисципліною для освітньої програми 053 Психологія другого (магістерського)

рівня вищої освіти за спеціалізацією Консультативна психологія.

Метою вивчення навчальної дисципліни «Психологія організації» є

ознайомлення магістрантів з основними положеннями та формування умінь і

навичок інформаційно-аналітичної діяльності в галузі психології організації;

оволодіння сучасними психологічними методами ефективного використання

людських ресурсів; розуміння психологічних основ системного управління

організаціями; набуття умінь психологічного аналізу внутрішнього й

зовнішнього середовища організації і практичних навичок психологічного

забезпечення професійної діяльності та прийняття адекватних управлінських

рішень; ознайомлення з технологіями практичної психологічної роботи у

галузі організаційної психології; розвиток професійного мислення та

сприяння професійному зростанню.

Основні завдання вивчення дисципліни:

- формування системного світогляду;

- оволодіння знаннями щодо соціально-психологічних аспектів

ефективного функціонування організації,  впливу міжособистісних стосунків

та особистості керівника на життєдіяльність організації;

- отримання навичок психодіагностики в роботі з персоналом (тестування

та обробки результатів);

-  відпрацювання технік ділового спілкування, ведення дискусій,

колективного прийняття рішень, технік розвитку мотивації персоналу,

навичок презентацій в організаціях різних типів;

- оволодіння методиками побудови корпоративної культури в організації.
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Програмні компетентності навчальної дисципліни:

Інтегральна компетентність: здатність вирішувати складні завдання і

проблеми у процесі навчання та професійної діяльності у галузі психології

організації, що передбачає здійснення інновацій і характеризується

комплексністю та невизначеністю умов і вимог.

2. Передумови для вивчення дисципліни

Курс «Психологія роботи з сім’єю» ґрунтується на знанні таких

попередньо вивчених курсів, як: «Психологія», «Загальна психологія»,

«Практикум з загальної психології», «Психологія спілкування», «Соціальна

психологія з практикумом», «Психодіагностика», «Основи психологічного

консультування», «Психологія управління» і таких попередньо засвоєних

компетентностях:

ЗК1. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.

ЗК4. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.

ЗК5. Здатність бути критичним і самокритичним.

ЗК8. Навички міжособистісної взаємодії,

СК1. Здатність оперувати категоріально-понятійним апаратом психології

СК3. Здатність до розуміння природи поведінки, діяльності та вчинків.

3. Результати навчання за дисципліною

Після успішного вивчення навчальної дисципліни здобувач вищої освіти

зможе:

РН 1. Розуміти результати досліджень та сучасні уявлення про основні

проблеми психології організації.

РН 2. Вільно володіти професійним мовленням, враховувати етичні норми у

спілкуванні під час здійснення психологічного супроводу організацій.

РН 3. Розуміти зміст соціально-психологічних процесів у організації та

психологічних технологій управління організаціями; психологічні чинники
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мотивування та контролю діяльності персоналу в організації; психологічні

особливості прийняття індивідуальних та групових рішень у в організаціях

РН 4. Використовувати необхідні психодіагностичні методи у процесі

психологічного супроводу організацій, застосовувати психологічні методи

оцінки персоналу.

РН 5. Налагоджувати ефективну комунікацію у процесі організаційного

управління: здійснювати делегування повноважень в організації;

використовувати технологію ефективного супроводу управлінських рішень;

організувати профілактику конфліктів у організації.

РН 6. Використовувати засоби оптимального впливу на працівників для

створення належного соціально-психологічного клімату в колективі:

використовувати психологічний аналіз особистісних особливостей та

особливостей міжособистісних взаємин у групах; володіти інструментарієм

психологічного стимулювання працівників, що передбачає необхідність

врахування внутрішнього потенціалу працівника.

РН 6. Передбачати наслідки психологічного втручання під час супроводу

організації, розробляти перспективні та поточні плани, програми проведення

заходів, оперативно приймати ефективні рішення у складних ситуаціях,

пристосовуватися до зміни умов та характеру професійної діяльності,

адекватно оцінювати власні можливості в роботі з організацією, за

необхідності звертатися до суміжних спеціалістів та за супервізією власної

діяльності.

4. Критерії оцінювання результатів навчання

Шкала ЄКТС Критерії оцінювання навчальних досягнень студента

А

Надаються повні і змістовні відповіді на всі теоретичні
питання курсу. Студент демонструє знання матеріалу, його
розуміння, орієнтацію в широкому полі питань з
психології сім’ї, знайомство з сучасною науковою
літературою. Відповіді на додаткові запитання чіткі,
правильні, показують знання та ерудицію студента.

Практичні та самостійні завдання виконано в повному
обсязі, дано відповіді на всі питання. Матеріал, викладено
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логічно, послідовно, без помилок, при цьому виявлено
здатність студента диференціювати, інтегрувати знання.
Студент вільно формулює висновки та узагальнення,
самостійно застосовує знання в конкретних психологічних
ситуаціях. Правильно, охайно оформлено роботи.

В

Надається достатньо повна і змістовна відповідь на всі
запитання курсу. Студент показує знання і розуміння
матеріалу, знайомство з основною науковою  літературою
в галузі сімейної психології. Відповіді на додаткові
питання загалом вірні.

Наявні несуттєві зауваження щодо змісту та
оформлення завдань, наявні незначні помилки та недоліки.

С

Матеріал викладається логічно, послідовно. В роботі
на практичних заняттях є незначні помилки, при цьому
студент не знає деяких визначень з теми предмету, але
може диференціювати, інтегрувати знання. Відмічені
окремі неточності й логічні помилки.

D

Відповіді на теоретичні питання курсу викладені
уривчасто, знання основних тем є поверховим. Відповіді
на додаткові питання не завжди правильні, формальні та
поверхові. Не дотримано вимог щодо змісту та
оформлення практичних завдань та самостійних робіт.
Завдання виконані у повному обсязі, проте наявні помилки
та недоліки, що суттєво позначаються на їх якості.

Е

Теоретичні питання розкрито не повністю. Студент
знає і розуміє тільки основний матеріал, який викладає
спрощено і неповно, припускається окремих суттєвих
помилок. При відповідях на запитання щодо опанування
програми студент почувається невпевнено, збивається,
припускається помилок, не має потрібних знань. Завдання
до практичних занять та самостійних робіт виконано не
якісно або не в повному обсязі.

F
Студент надає відповіді із суттєвими помилками,

демонструє поверхове знання і розуміння основного
матеріалу, спрощено і непослідовно та механічно викладає
матеріал з допущенням істотних помилок.

FХ

На запитання студент не може дати задовільних
відповідей, припускається грубих помилок або характер
відповідей дає підставу стверджувати, що особа
неправильно розуміє  зміст матеріалу. Повна
невідповідність змісту роботи вимогам. Курс не
опановано, необхідне його повторне проходження.
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Розподіл балів

Поточний контроль

Разом Сума
РОЗДІЛ 1 РОЗДІЛ 2

Т 1 Т 2 Т 3 Т 4 Т 5 Т6 Т 7 Т 8 Т 9 Т10 Т11

100
Поточний контроль

786  6 6 6 8 8 8 8 8 6 8
Контроль самостійної роботи

222  2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Шкала оцінювання: національна та ECTS

Сума балів
за всі види
навчальної
діяльності

Оцінка ECTS
Оцінка за національною шкалою

для екзамену, заліку, курсового проекту
(роботи), практики

90 – 100 А відмінно

82 - 89 В
добре

74 - 81 С

64 - 73 D
задовільно

60 - 63 Е

35-59 FX незадовільно з можливістю повторного складання

1 - 34 F незадовільно з обов’язковим повторним
вивченням дисципліни

5. Засоби діагностики результатів навчання

Дисципліна передбачає навчання через використання таких методів:

лекції-візуалізації; проблемні лекції; міні-лекції; метод проектів;

брейнстормінг; сase-study.

Лекції, метод проектів, самостійна робота актуалізують знання щодо

базових понять та положень курсу, що є основою для ідентифікації потреб,

специфічних особливостей та ресурсів організацій у різних сферах

життєдіяльності (РН 1), а також визначення найбільш ефективних форм та

методів психологічного впливу залежно від специфіки завдань та клієнтів
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(РН 5). Підготовка до практичних занять, самостійна робота, метод проектів

сприяють: активізації пізнавальної діяльності здобувачів за рахунок

оволодіння студентами методами та методиками психодіагностичної роботи з

організацією; пошуку ефективних методів і способів діагностики у процесі

оцінювання проблем, потреб, специфічних особливостей та ресурсів

організацій (РН 4); оволодінню студентами широким спектром технологій в

різних напрямках психології організації (РН 5); оволодінню професійним

мовленням, врахуванню етичних норм у спілкуванні, усвідомленню статусно-

рольових, етнічних та інших мультикультурних характеристик співбесідника

(РН 2). Методи брейнстормінгу та сase-study, доповнені завданнями

самостійної роботи, дозволяють вивчати психологічні характеристики

організацій, прогнозувати особистісні зміни на основі психологічної взаємодії

(РН 3), аналізувати випадки та наслідки психологічного супроводу організацій

у професійній діяльності психологів, розробляти перспективні та поточні

плани, програми проведення заходів, оперативно приймати ефективні рішення

у складних ситуаціях, сформувати екологічність використання методів та

технологій ефективного психологічного втручання, дотримуючись етичних

принципів професійної діяльності психолога (РН 5), пристосовуватися до

зміни умов та характеру професійної діяльності, адекватно оцінювати рівень

комунікативної культури та власні можливості в роботі з організацією, за

необхідності звертатися до суміжних спеціалістів та за супервізією власної

діяльності (РН 6).

Методи поточного нормативного оцінювання:

Контроль навчальної роботи студента здійснюються за модульно-

рейтинговою системою: систематичність та активність роботи студента на

практичних заняттях, тестування, виконання завдань самостійної роботи,

обговорення та взаємооцінювання студентами виконаних індивідуальних

завдань, виконання підсумкового індивідуально-дослідницького завдання,

виконання індивідуальних практичних завдань в ході семестру (розробка та

виконання навчальних проектів або презентацій).
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Методи підсумкового сумативного оцінювання:

Оцінювання протягом семестру проводиться у формі письмових

опитувань (тестувань); перевірки індивідуально-дослідницького завдання та

оцінки результатів усної та письмової роботи студента на практичних

заняттях; оцінки виконання індивідуальних практичних завдань. Всі роботи

повинні бути виконані самостійно. Індивідуальні завдання, схожі між собою,

відхиляються.

Оцінка студента формується таким чином:

1. Систематичність та активність роботи на заняттях– 45 балів;

2. Тестування на аудиторних заняттях – 33 бали;

3. Контроль виконання самостійної роботи (опрацювання методик із

написанням звітів-аналізів, рефератів, розроблення та виконання навчальних

проектів або презентацій) – 22 бали.

Форма підсумкового контролю – залік.

6. Програма навчальної дисципліни

6.1. Інформаційний зміст навчальної дисципліни

Розділ 1. Базові дефініції психології організації.

Тема 1.  Предмет,  об'єкт,  завдання,  основні категорії та поняття
організаційної психології.

Структура сучасної психологічної науки та місце організаційної
психології в ній. Підходи до сучасного організаційного менеджменту.
Зарубіжна модель організаційногоуправління(Персонал організації.
Ретельний облік знань і здібностей працівників. Стиль і культура ділових і
міжособистісних взаємин співробітників. Довгострокові цілі розвитку.)
Взаємозв'язки Психології організації із іншими психологічними
дисциплінами. Предмет, об'єкт і завдання організаційної психології.Основні
категорії та поняття психології організації.

Тема 2. Історія та сучасний стан розвитку організаційної
психології.

Школа наукового управління (Фредерік-Уінслоу Тейлор). Три
принципи наукової організації виробництва: принцип функціональної
диференціації, принцип спеціалізації, принцип матеріальної
зацікавленості.Теорія адміністративного управління (Анрі Файоль).14
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принципів управління А. Файоля. Школа людських відносин (Елтон Мейо).
Досягнення концепції людських відносин та їх значення. Перспективні
проблеми психології управління організаціями на сучасному етапі розвитку.

Тема 3. Психологічний зміст функцій організаційного управління.
Класифікації функцій управління (класифікація Д. Креча, Р. Кратчфілда

та Е. Білаші;класифікація В.Рубахіна, А.Філіпова, класифікація Є.Кузьміна,
І.Волкова, Ю.Ємельянова, класифікація О.Бандурки, С.Бочарова та
О.Землянської; класифікація М.Мескон, М.Альберт, Ф.Хедоурі). Планування
як функція управління. Сутність і особливості організаційного планування.
Сутність стратегії, її різновиди(корпоративна, операційна стратегія). Етапи
розроблення і реалізації стратегії організації (визначення місії, цілей і ціннос-
тей організації; аналіз навколишнього середовища; з'ясування
завдань;стратегічний вибір можливих альтернатив;аналіз альтернативних
стратегій, варіантів, шляхів досягнення цілей; реалізація стратегії).
Найтиповіші стилі мислення керівників. Основні типи управлінських завдань,
що виділяють у психології управління (концептуальні, технологічні, завдання,
пов'язані з дією людського фактора). Класифікація управлінських завдань.
Тактики, до яких може вдаватися керівник, якщо під час виконання
управлінських завдань виникає конфлікт.

Тема 4. Психологічні особливості реалізації функцій управління.
Сутність і особливості прийняття управлінських рішень. Форми

прийняття управлінських рішень: індивідуальна (одноосібна) та групова
(колегіальна). Переваги та недоліки групового прийняття управлінського
рішення над індивідуальним. Етапи діяльності керівника у процесі
розроблення та прийняття управлінського рішення. Принципи, яких слід
дотримуватись в ході прийняття ефективних управлінських рішень(принцип
одноголосності, принцип більшості, принцип мінімізації розбіжностей,
принцип погодження). Організація як психологічна функція. Особливості
застосування мотивації як важливої функції управління організацією.
Місце та значення контрольної функції в управлінні організацією. Вимоги
до контролю.

Розділ 2. Психологічні основи ділових стосунків та міжособистісної
взаємодії в системі управління організацією.

Тема 5. Спілкування в організації.
Сутність управлінського спілкування, його компоненти. Види

управлінського спілкування (міжособистісне спілкування; спілкування в
системі «індивід-група»;публічне спілкування тощо).Критерії
міжособистісного спілкування. Когнітивно-інформаційний компонент
управлінського спілкування. Регулятивно-поведінковий компонент
управлінського спілкування. Соціально-перцептивний компонент
управлінського спілкування. Афективно-емпатійний компонент
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управлінського спілкування. Функції управлінського спілкування в
організації.

Тема 6. Керівництво і лідерство в організації.
Організаційна структура управління. Поняття формальної та

неформальної структури. Типи організацій (висока (вертикальна)
структура організації, пласка (горизонтальна) структура організації).
Характеристика типів організацій. Психологічна характеристика групи як
структурного елемента організації. Головні ознаки групи. Узагальнені
особливості групи з позиції управління. Структура організаційно-
управлінської групи. Структура соціальної групи. Структура функціональної
групи. Структура соціально-демографічної групи. Структура професійно-
кваліфікаційної групи. Формальні та неформальні відносини у групі.
Поняття лідера. Основні теоретичні підходи в розумінні походження
лідерства.

Тема 7. Менеджер у системі управлінських відносин.
Управлінські ролі керівника. Класифікація управлінських ролей за

С. Манічевим (управління організацією чи підрозділом; ролі спеціаліста;
керівництво персоналом), класифікація Л. Е. Орбан-Лембрик (керівник як
лідер організації; керівник як новатор; керівник як вихователь). Відмінності
між керівником і лідером.  Спільні риси керівника й лідера.  Психологічні
особливості стилів керівництва. Концепції стилів керівництва (традиційна
концепція та новаторські). Психологічні типи керівників. Типи керівників
за теорією К. Юнга. Традиційна психологічна типізація керівників.
Класифікація типів керівників за теорією Ю. Красовського.

Тема 8. Психологія впливу керівника на підлеглих в організації.
Влада як психологічне явище. Джерела влади керівника над

підлеглими (Дж. Френч, Б. Рейвен; концепція К. Хейлс). Поняття владних
відносин. Авторитет керівника – суб'єктивний компонент управління.
Різновиди псевдоавторитетів («Авторитет пригнічення», «Авторитет
резонерства», «Авторитет педантизму», «Авторитет підкупу», «Авторитет
відстані», «Авторитет доброти», «Авторитет чванства»). Причини
формування псевдоавторитетів.

Тема 9. Феномен управлінського потенціалу керівника організації.
Індивідуально-психологічні особливості менеджера. Темперамент,

характер керівника. Типологія темпераменту та акцентуацій характеру.
Характеристика психосоціотипів. Сутність типологізації характерів щодо
когнітивного, афективного і практичного компонентів.Сутність концепції
Є.Кречмера щодо типізації характерів.Характеристика антропологічного
методу дослідження темпераментів В.Шелдона.Типи акцентуації характеру за
теоріями А.Личко і К.Леонгарда.Психологічні типи характерів неідеальних
працівників.Роль здібностей, спрямованості під час добору управлінських
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кадрів.Значення інтелекту й креативності для менеджера.

Тема 10. Здоров'я керівника.
Здоровʼя як фактор ефективної діяльності керівника. Сутність поняття

«здоров¢я керівника», його компоненти.Види здоровʼя. Фізичне здоров¢я
керівника. Критерії біологічного віку. Компоненти психічного здоров¢я
керівника. Духовне здоров¢я керівника. Характеристики здорових людей за
А.Маслоу. Сутність поняття «стрес», види стресу. Синдром стресу за Г.Сельє.
Психофізіологічні ознаки стресу. Чинники,що можуть викликати стрес.
Різновиди стресів. Засоби боротьби зі стресами. Зміст профілактики стресів.
Зміст заходів активної протидії стресам. Зміст заходів першочергової
самодопомоги від стресів.

Тема 11. Соціально-психологічний клімат в організації і способи його
покращення.

Поняття соціально-психологічного клімату колективу (СПК). СПК як
психологічний настрій, переважаючий у колективі (К.К. Платонов,
Б.Д. Паригін, Н.Л. Коломінський). Основні складові та чинники СПК. Моббінг
як конфліктна комунікація у колективі, мета якої – виключити певну людину
(або групу людей) з трудових відносин. Особливості горизонтального та
вертикального моббінгу. Чинники успішності міжособистісних стосунків у
колективі. Мережа Томаса-Кілмена про п’ять типових стратегій поведінки у
конфліктних ситуаціях. Позитивна і деструктивна функції конфлікту у
колективі. Способи регуляції конфліктів у колективах. Практика медиаторства
(залучення «третьої» сторони) як ефективний спосіб розв’язання конфліктів.

6.2. Структура та обсяг навчальної дисципліни

Назви розділів
і тем

Кількість годин Кількість годин
Денна форма Заочна форма

у тому числі
Лек-
ції

Пра-
кт.

Кон-
сульт

Са
мо
ст.
р.

Усьо-
го

Лек-
ції

Пра-
кт.

Кон-
сульт

Са-
мос
т.р.

Усьо-
го

Розділ 1.
Базові дефініції психології організації

Тема 1.
Предмет,
об'єкт, завдан-
ня, основні
категорії та
поняття пси-
хології
організації.

2 2 - 6 10 2 2 - 6 10
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Тема 2.
Історія та
сучасний стан
розвитку
організаційної
психології.

2 2 - 6 10 - - - 10 10

Тема 3.
Психологічний
зміст функцій
управління.

2 2 - 8 12 - - - 12 12

Тема 4.
Психологічні
особливості
реалізації
функцій
управління.

2 2 - 10 14 - - - 14 14

Разом за
розділом 1

8 8 - 30 46 2 2 - 42 46

Розділ 2.
Психологічні основи ділових стосунків та міжособистісної взаємодії в системі

управління організацією.
Тема 5.

Спілкування в
організації.

2 2 10 12 - - - 12 12

Тема 6.
Керівництво і

лідерство.

2 2 10 14 2 2 - 10 14

Тема 7.
Менеджер у

системі
управлінських

відносин.

2 2 10 14 2 2 - 10 14

Тема 8.
Психологія

впливу
керівника на
підлеглих.

2 2 10 14 2 2 - 10 14

Тема 9.
Феномен

управлінського
потенціалу
керівника.

2 2 10 14 - - - 14 14

Тема 10.
Здоров’я

керівника.

2 2 10 14 - - - 14 14

Тема 11.
Соціально-

психологічний
клімат і

способи його

4 4 2 10 20 2 2 2 14 20
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покращення в
організації.

Разом за
розділом 2

16 16 2 70 104 8 8 2 86 104

Усього годин 24 24 2 100 150 10 10 2 124 150
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Теми лекційних занять

№
з/п

Назва теми Кількість
годин

Денна форма Заочна форма
1 Предмет, об’єкт, завдання,

основні категорії та поняття
психології організації.

2 2

2 Історія та сучасний стан
розвитку організаційної
психології.

2 -

3 Психологічний зміст функцій
управління.

2 -

4 Психологічні особливості
реалізації функцій управління.

2 -

5 Спілкування в організації. 2 -
6 Керівництво і лідерство. 2 2
7 Менеджер у системі

управлінських відносин.
2 2

8 Психологія впливу керівника на
підлеглих.

2 2

9 Феномен управлінського
потенціалу керівника.

2

10 Здоров’я керівника. 2
11 Соціально-психологічний

клімат і способи його
покращення в організації.

4 2

Разом 22 10

Теми практичних занять

№
з/п

Назва теми
Кількість годин

Денна
форма

Заочна
форма

1 Організаційна психологія. Предмет,
об'єкт, завдання, основні категорії та
поняття.

2 2

2 Історія та сучасний стан розвитку
організаційної психології.

2 -

3 Психологічний зміст функцій
управління.

2 -

4 Психологічні особливості реалізації
функцій управління.

2 -

5 Спілкування в організації. 2 -
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6 Керівництво і лідерство. 2 2
7 Менеджер у системі управлінських

відносин.
2 2

8 Психологія впливу керівника на
підлеглих.

2 2

9 Феномен управлінського  потенціалу
керівника.

2 -

10 Здоров'я керівника. 2 -
11 Управління і соціально-

психологічний клімат в колективі.
4 2

Разом 22 10

8. Індивідуальні завдання

Теми для написання рефератів:

1. Психологічний зміст управлінської діяльності.
2. Основні напрями в сучасній організаційній психології.
3. Особисті і соціально-психологічні потреби у владі і підпорядкуванні.
4. Культура управління в підрозділах правоохоронних органів як

соціально-психологічна проблема.
5. Особистість як об'єкт управління.
6. Уявлення керівника про самого себе і їх зв'язок з ефективною

управлінською діяльністю.
7. Вплив життєвих криз на ефективність професійної діяльності

керівника.
8. Професіограма керівника.
9. Психологічні аспекти професійної кар'єри керівника.
10. Психологічні аспекти самоменеджменту керівника.
11. Залежність ефективності управлінської діяльності від біографічних

характеристик, здібностей і рис особистості.
12. Мотив як психологічна причина поведінки.
13. Соціально-психологічні механізми поведінки особистості в

колективі.
14. Місце соціального контролю в управлінні груповими процесами.
15. Використання засобів PR (Паблік Рилейшинз) в управлінні.
16. Комунікативна компетентність керівника як умова ефективної

управлінської діяльності.
17. Стиль керівництва як фактор ефективності діяльності колективу.
18. Соціально-психологічні основи прийняття управлінських рішень.
19. Психологічні вимоги до ведення ефективних бесід і переговорів.
20. Специфіка і закономірності управлінського спілкування.
21. Засоби психологічного впливу.
22. Психологічні особливості конфлікту як типу взаємодії.
23. Легітимність влади: юридичний і психологічний аспект.
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24. Адміністративні та психологічні ресурси управлінської діяльності.
25. Особливості психології посади в органах влади.
26. Психологічні механізми впливу і взаємовпливу в процесі

спілкування керівника і підлеглого.
27. Психологія маніпуляції особистістю в процесі управління.
28. Соціально-психологічні аспекти регулювання конфліктів в

підрозділах правоохоронних органів.
29. Соціально-психологічна адаптація працівників правоохоронних

органів.
30. Соціально-психологічні основи лідерства в органах влади.
31. Соціально-психологічні аспекти управління в екстремальних

ситуаціях.
32. Особливості психологічного управління в органах державної влади.
33. Мотивація та відповідальність керівника в органах державної влади.

7. Рекомендовані джерела інформації

Основні:
1. Албастова, Л. Н. Технологии эффективного менеджмента [Текст] :

учеб.-практ. пособие / Л. Н. Албастова. − М.: Приор, 2008. – 288 с.
2. Ануфрієва Н. М., Зелінська Т. М., Єрмакова Н. О. Соціальна

психологія: Навч. посібник. – 3-тє вид. – К.: Каравела, 2016. – 370 с.
3. Бандурка А. М. Психология управления / А. М.Бандурка,

С. П. Бочарова, Е. В. Землянская. – Х.: ООО«Фортуна-пресс», 2008. – 464 с.
4. Демб А., Нойбукер Ф. Корпоративне управління: Віч-на-віч з
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