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ПСИХОЛОГІЯ УПРАВЛІННЯ  

ТА КОНФЛІКТОЛОГІЯ 
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ЦЕНТРАЛЬНА СПІЛКА СПОЖИВЧИХ ТОВАРИСТВ УКРАЇНИ 

 

ЛЬВІВСЬКИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ  

 

ФАКУЛЬТЕТ ТОВАРОЗНАВСТВА, УПРАВЛІННЯ ТА СФЕРИ 

ОБСЛУГОВУВАННЯ  

 



ПСИХОЛОГІЯ УПРАВЛІННЯ ТА КОНФЛІКТОЛОГІЯ:  

основна  інформація 
 

5 кредитів, 150 годин, у т.ч. лекції -  30 год., практичні 
заняття – 20 год., самостійна робота – 100 год. 

Методи та інструменти діагностики соціально-
психологічного клімату, аналізу особистісних рис та 
потенціалу людини, управлінського впливу 

2 курс магістратури, 1 семестр 

Підсумкова форма контролю - екзамен 

Формування системи теоретичних навичок управління психологічними 
процесами в роботі з персоналом підприємств; вмінь здійснення соціально-
психологічного аналізу особистостей та міжособистісних взаємин у групах, 
визначення засобів оптимального впливу на працівників з метою 
створення належного клімату для забезпечення продуктивності праці, 
інтелектуального розвитку та емоційного комфорту в колективі 

Обсяг 

Предмет 

вивчення 

дисципліни 

Період 

навчання 

Підсумок 

Мета 

вивчення 

дисципліни 



Вивчення дисципліни додатково сприяє 

формуванню студентом таких компетентностей 3 

Здатність до аналізу та 

синтезу явищ та процесів 

на основі логічних 

аргументів та перевірених 

фактів 

Дотримання моральних 

принципів в управлінні 

організацією та взаємодії з 

партнерами, усвідомлення 

соціальної та екологічної 

відповідальності бізнесу 

Здатність аналізувати 

результати діяльності 

організації, зіставляти їх з 

факторами впливу 

середовища 

Вміння нестандартно 

мислити, застосовувати 

знання з менеджменту в 

широкому діапазоні 

практичної роботи та в 

повсякденному житті 

креативних кластерів 

Здатність працювати в 

команді та налагоджувати 

міжособистісну взаємодію 

при вирішенні професійних 

завдань 

Здатність визначати 

перспективи розвитку 

організації 

Здатність виконувати 

роботу в команді, 

включаючи здатність 

взаємодії із колегами та 

виконання обов’язкової 

роботи в установлені 

терміни 

Здатність обирати та 

використовувати сучасний 

інструментарій 

менеджменту 

Здатність аналізувати 

проблеми організації, 

формувати обґрунтовані 

рішення 



Тематичний план дисципліни (лекційні блоки): 

 

Тема 6. Основні поняття та категорії конфліктології 

 

Тема 7. Структура та динаміка конфліктів в організації 

Тема 8. Психологічні особливості міжособистісних, внутрішньо-

особистісних, політичних та соціальних конфліктів 

Тема 9. Організація ефективної комунікації та попередження і 

розв’язання конфліктів в організаціях 

Тема 2. Психологічна готовність керівників до управління 

Тема 3. Психологічні основи прийняття управлінських рішень. 

Мотивація діяльності працівників як фактор успішності управління 

Тема 4. Ефективність різних стилів керівництва управлінського 

персоналу, соціальні позиції та ролі працівників організації 

Тема 5. Особистість, група та колектив. Психологічні служби на 

підприємствах 

Тема 1. Зміст, структура та психологічні компоненти управління. 

Методи досліджень психології управління 
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Лекційний матеріал  

 

 

Силабус 
 Дистанційний  

курс 

Методичні вказівки  

і завдання  

для самостійної  

роботи студентів  

Методичні вказівки 

 і завдання для поточного 

 та підсумкового  

контролю знань студентів  

Методичні вказівки 

 і завдання для  

практичних занять  

Навчально-методичне та інформаційне 

забезпечення: 
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Кадрове забезпечення: 

 

д.е.н., проф.  

Свидрук 

Ірена Ігорівна 

Дисципліна «Психологія 

управління та конфліктологія» 

знадобиться не лише в професійній 

діяльності,  а й в особистому житті 

для розуміння психології людей, 

уникнення конфліктів та 

опанування інструментів 

досягнення бажаних цілей! 


