
           ЛЬВІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ 

КАФЕДРА ЕКОНОМІКИ ТА МЕНЕДЖМЕНТУ  

 

КАФЕДРА ПЕДАГОГІКИ ТА ПСИХОЛОГІЇ  
  

  
  

 

СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Курс-тренінг 
 

«Психологія управління та конфліктологія» 
 

Рівень вищої освіти – другий (магістерський) рівень 

Ступінь вищої освіти – магістр 

Галузь знань  - 07 Управління та адміністрування 

Спеціальність - 073 «Менеджмент» 

Освітня програма - Менеджмент 

Кількість кредитів – 3 – 90 год., із них: аудиторних – 0/30 год.; самостійної 

роботи студента – 60 год.  

Форма навчання –  денна 

Рік підготовки – 5, семестр – 2 

Компонент освітньої програми – обов’язкова. 

Дні занять – відповідно до розкладу. 

Консультації – відповідно до графіку навчального процесу. 

Мова викладання – українська. 

 

Керівник курсу: 

Матвійчук Тетяна Фартівна – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент 

кафедри педагогіки та психології. 

Контактна інформація: 

Адреса: 79007, вул. Костюшка 11, ЛДУФК імені Івана Боберського, м. Львів. 

каб. 318., тел. (032) 255-32-12 

E-mail: tetfart@gmail.com 
                                                                     

 

Опис дисципліни 

 

Структурними елементами економіки будь-якої країни є організації, які 

забезпечують виробництво послуг і товарів для населення. Діяльність цих 

організацій завбачає певну систему управління. Завдяки управління організаціями 

було сформовано особливу категорію працівників, а саме керівників (менеджерів), 

завдання яких полягало у плануванні, організуванні, мотивуванні, контролю та 

координуванні дій інших членів організації. Суб’єктом і об’єктом управління є 



люди. При цьому у своїй діяльності, поведінці вони керуються певними цілями,  

мотивами, уявленнями, емоціями, настроями. Тому ефективність управлінської 

діяльності, яка обумовлюється результативністю та ефективністю організації у 

несталому зовнішньому середовищі, залежить від психіки конкретних особистостей. 

Виходячи з цього, досліджувати управлінську діяльність необхідно через 

дослідження суб’єктів та об’єктів управління, тобто за допомогою психології, 

зокрема психології управління. Психологія управління як наука виникла на початку 

ХХ століття і швидко розвивається. Цей процес зумовлено науково-технічним 

прогресом, нарощення масштабів виробництва, зростанням ролі людського фактора 

та розвитком науки психології. 

Конфлікти завжди пов’язані з боротьбою інтересів людей або їх поглядів, в 

котрих значну роль відіграє психологічний фактор. Через цикл психологічних 

дисциплін конфліктологія робить глибоке осмислення проблемних ситуацій, 

протиріч, драм і трагедій, сприяє більш умілій поведінці з опонентами, пошуку 

психологічних резервів особистості для запобігання проблемних ситуацій, а також 

виходу з них або їх розв’язанню, якщо конфлікт вже розпочався. 

Мета курсу - формування в майбутніх фахівців системи спеціальних знань 

щодо психосоціологічних підходів у сучасній управлінській парадигмі; оволодіння 

сучасними психологічними методами ефективного використання людських 

ресурсів; розуміння психологічних основ системного управління організаціями; 

набуття вмінь психологічного аналізу внутрішнього й зовнішнього середовища 

організації і практичних навичок психологічного забезпечення професійної 

діяльності, прийняття адекватних управлінських рішень для створення належного 

соціально-психологічного клімату в колективі. Основні засади конфліктології. 

Теорія та практика розв’язання конфліктів. 

Завдання курсу – допомогти майбутнім фахівцям усвідомити роль і 

значущість психологічного підходу в процесі управління; ознайомити з 

найважливішими теоретичними розробками, експериментальними й прикладними 

дослідженнями вітчизняних і зарубіжних психологів; підвищити рівень 

управлінської компетентності майбутніх туризмознавців завдяки отримання ними 

психологічної підготовки; навчити магістранта працювати з інформацією 

конфліктологічного характеру; навчити здійснювати накопичення, обробку та аналіз 

такої інформації; навчити працювати з відповідними джерелами інформації; 

зацікавити майбутнього магістра та спонукати його до подальшого поглиблення в 

основах конфліктології. 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є психологічні закономірності 

управлінської діяльності, психологічних стосунків і поведінки людей в установі чи 

організації, традиційні соціально-психологічні явища (соціально-психологічний 

клімат, спілкування та ін.); психологія праці; конфлікт, його форми, способи 

вирішення та характер зіткнення. Конфлікт - найбільш гострий спосіб вирішення 

суперечностей, що виникають в процесі взаємодії, суть якого полягає в протидії 

суб’єктів конфлікту й зазвичай супроводжується негативними емоціями.  

 

 

 



 

Навчальний контент 

Назви змістових тем 
Розподіл годин Результати навчання. 

Знати:  разом п.р. с.р. 

Тема 1. Предмет та 

методологічні основи 

психології управління. 

Психологічні основи 

управлінської діяльності. 

Психологічні особливості 

функцій управління 

6 2 4 

-Предмет та завдання психології управління. 
-Структура, функції та основні категорії 
психології управління. 

-Методологія та методи психології управління. 
-Загальна характеристика управлінської 
діяльності та її психологічна структура 

Тема 2. Соціально-

психологічні характеристики 

організації 

6 2 4 

-Особливості поведінки особистості у групі. 
-Психологічна характеристика організації та 
соціальної групи як структурних елементів 
управління. 

-Формування прийнятного соціально-
психологічного клімату в організації. 

-Сумісність і спрацьованість управлінської 
команди 

Тема 3. Психологічні 

особливості особистості 

управлінця 
6 2 4 

-Мотиваційна сфера особистості керівника. 
Поняття лідерства та керівництва. 

-Соціально-психологічний портрет менеджера. 
-Професійна компетентність. 
-Професійне самовдосконалення. 
-Здатність до самоконтролю поведінки та 
діяльності 

Тема 4. Психологічні 

особливості управлінського 

впливу 

6 2 4 

-Поняття про управлінський вплив. Роль 
керівника у досягненні стійкої рівноваги. 

-Система психолого-педагогічних впливів на 
колектив. 

-Психологічні особливості управлінських 
розпоряджень.  

-Основні форми управлінського спілкування. 
-Протистояння особистості неконструктивним 
впливам 

Тема 5. Психологічні 

основи прийняття 

управлінських рішень 

6 2 4 

-Психологічні закономірності прийняття 
управлінського рішення. Види та типи 
управлінських рішень. 

-Порівняльна характеристика групових та 
індивідуальних форм прийняття рішень. 
Народження нових ідей, способів рішення. 

-Процедура прийняття групових рішень. 
-Психологія діяльності керівника при прийнятті 
управлінських рішень. Роль емоцій у прийнятті 
рішень 

Тема 6. Психологічні 

особливості добору кадрів 

6 2 4 

-Суть та завдання добору кадрів. Способи і 
методи добору кадрів. 

-Методи профвідбору. 
-Особистісні чинники включення людини в 
організацію. 

-Тривимірна модель типу особистості 
працівника 

Тема 7. Психологія 

професіоналізму управління 
6 2 4 

-Критерії продуктивності професійної 

діяльності та професійна компетентність. 

-Поняття професіоналізму управлінської 

діяльності. Професіоналізм як системна 



організація свідомості менеджера. 

-Типи мотивації та етапи професійного 

самовдосконалення менеджера 

Тема 8. Конфліктологія як 

наука і навчальна 

дисципліна. Природа 

конфлікту 

6 2 4 

-Природа конфлікту. Предмет конфліктології як 
ідеальна модель конфліктної взаємодії. 

-Методологічний арсенал конфліктології 
(принципи, загальнонаукові дослідницькі 
підходи і спеціальні методи). 

-Становлення конфліктології як самостійної 
науки. 

-Природа конфлікту як соціального явища. 
-Структурна модель конфлікту. 
-Функції конфліктів щодо основних сфер 
громадського життя 

Тема 9. Динаміка конфлікту і 

механізм його розвитку 

6 2 4 

-Суб'єктивні й об'єктивні причини конфліктів 

-Мотивація в конфлікті як сукупність 

внутрішніх і зовнішніх умов, що можуть 

викликати конфліктну активність суб'єкта 

-Етапи і фази конфлікту. 

-Інцидент та його групи. Залежність від 

зовнішніх суб'єктивних факторів. 

-Ескалація як період фази відкритого 

протистояння. 

-Ситуаційні та особистісні фактори, що 

впливають на прийняття рішень та вибір 

стратегії поведінки в конфліктній ситуації 

Тема 10. Класифікація 

конфліктів 

6 2 4 

-Класифікація конфліктів в залежності від 

конфліктуючих сторін. 

-Внутрішньо особистісний конфлікт як стан 

структури особистості.. 

-Міжособистісний конфлікт. Групи 

конфліктогенів у міжособистісних конфліктах 

-Міжгруповий конфлікт як протидія між 

групами людей, а також між окремими 

представниками цих груп 

Тема 11. Сфери розгортання 

конфліктів 

6 2 4 

-Рольові конфлікти та різні функції членів груп 
у них. 

-Типологія політичних конфліктів. 
-Соціальний конфлікт як наслідок суспільних 
відносин, що з різних причин не збігаються. 

-Сімейні конфлікти. 
-Етнонаціональний конфлікт. 
-Міжконфесійні конфлікти. 
-Конфлікт культур і духовних цінностей. 
-Юридичні конфлікти та їх види. 
-Економічні конфлікти. 
-Трудовий конфлікт, як різновид економічного 
конфлікту 

Тема 12. Керування 

конфліктами 
6 2 4 

-Сутність керування конфліктами та їх 

діагностика. 

-Методи регулювання конфліктів. 

-Заходи усунення конфлікту. 

-Моделі та стилі виходу з конфліктів 

Тема 13. Засоби вирішення 

конфліктів 6 2 4 
-Технології врегулювання конфліктів. 

-Консенсусні технології вирішення конфліктів. 

-Конфліктний медіаторинг, його специфіка, 



переговори за участі медіатора 

Тема 14. Технології 

попередження конфліктів 

6 2 4 

-Профілактика конфлікту як спосіб його 

попередження. 

-Концепції і технології превентивної діяльності. 

-Сучасний менеджмент профілактики 

конфліктів. 

-Методи попередження конфліктів 

Тема 15. Профілактика 

конфліктів в організаціях 

6 2 4 

-Специфіка конфліктів в організаціях. 
-Конфронтація приватних і загальних інтересів, 
їх співвідношення. 

-Види конфліктів в організаціях. 
-Профілактика конфліктів за допомогою 
стратегії управління персоналом. 

-Стратегія управління персоналом організації. 
-Роль керівника в профілактиці конфліктних 
ситуацій 

Усього годин 90 30 60  

 

Формування програмних компетентностей 

Постреквізити: 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти мають досягти 

таких результатів навчання: 

 

1) загальні компетентності: 

ЗК2. Здатність до спілкуватися з представниками інших професійних груп 

різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності);  

ЗК4. Здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети. 

 

2) фахові компетентності: 

СК5. Здатність створювати та організовувати ефективні комунікації в процесі 

управління;  

СК8. Здатність використовувати психологічні технології роботи з персоналом. 

 

Програмні результати навчання: 

ПРН7. Організовувати та здійснювати ефективні комунікації всередині 

колективу, з представниками різних професійних груп та в міжнародному контексті;  

ПРН10. Демонструвати лідерські навички та вміння працювати у команді, 

взаємодіяти з людьми, впливати на їх поведінку для вирішення професійних задач;  

ПРН12. Вміти делегувати повноваження та керівництво організацією 

(підрозділом). 

 

Політика оцінювання 

Передбачає дотримання принципів доброчесності та студентоцентрованого підходу.  

 

Оцінювання  

Оцінювання якості знань студентів здійснюється відповідно до: 

Положення ЛДУФК ім. Івана Боберського про організацію освітнього 

процесу: 



https://www.ldufk.edu.ua/files/Nauka/Naukova%20robota/osv.%20proces.%202020.%20z

aversh.pdf)  

Робочої програми http://repository.ldufk.edu.ua 

Порядку оцінювання https: //www.ldufk.edu.ua /files /Nauka /Naukova %20robota 

/osv. %20proces .%202020.%20zaversh.pdf 
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