
Питання до іспиту ( заліку ) з предмету «Психологія управління» 

 

1. Психологія управління як галузь психологічної науки. 

2. Предмет, об’єкт і завдання психології управління. 

3. Структура, функції та основні категорії психології управління. 

4. Методологія і методи психології управління. 

5. Класичний період розвитку наук про управління (О. Конт, Г. Юнг) 

6. Основні засади концепції «наукового управління» Ф. Тейлора. 

7. Основні засади концепції «ідеальної бюрократії» М. Вебера. 

8. Основні засади концепції «науки адміністрування» А. Файоля. 

9. Характеристика школи «людських стосунків». 

10. Теорія управління Г. Мюнстенберга. 

11. Теорія управління М. Фоллєта. 

12. Теорія управління Е. Мейо. 

13. Концепція організаційної поведінки (Р. Блейк, Дж. Моутон, Р. 

Лайкерт). 

14. Становлення вітчизняної управлінської думки. 

15. Сутність американської управлінської культури. 

16. Сутність японської управлінської культури. 

17. Сутність європейської управлінської культури. 

18. Основні засади радянської управлінської культури. 

19. Засади емпіричної (прагматичної) школи управління (Е. Петерсен, 

Г.Саймон, Р. Девіс та ін.) 

20. Теорія технократичного менеджменту. 

21. Системний підхід до управління. 

22. Ситуаційний підхід до управління. 

23. Особистість в організації. 



24. Типологія особистості. 

25. Психологія особистості З. Фрейда. 

26. Біхевіоризм – один із напрямків психології особистості. 

27. Гуманістична психологія особистості.  

28. Гештальтпсихологія особистості. 

29. Когнітивний підхід до особистості. 

30. Психологія особистості керівника. 

31. Психологічні особливості стилів керівництва. 

32. Детермінанти та механізми розвитку особистості керівника. 

33. Психологічні регулятори особистості: сприйняття, воля, мотиви, 

темперамент. 

34. Вплив темпераменту на діяльність особистості. 

35. Взаємозалежність успіху в діяльності від психічного стану 

особистості. 

36. Вік і управлінська діяльність. 

37. Статеві особливості психології працівника. 

38. Керівник, як об’єкт психологічного дослідження. Управлінські 

ролі керівника. 

39. Мотиваційна сфера особистості керівника. 

40. Психологічні особливості стилів керівництва. 

41. Психологічні типи керівників. 

42. Якості і риси керівника. 

43. Проблема статі в управлінні. 

44. Поняття спілкування. 

45. Різновиди спілкування. 

46. Особливості управлінського спілкування. 

47. Проблеми міжособистісного сприйняття в управлінському 



спілкуванні. 

48. Ідентифікація, емпатія, атракція, рефлексія та каузальна атрибуція 

в діловому спілкуванні. 

49. Візуально-психодіагностичні здібності керівника. 

50. Нейролінгвістичне програмування по М. Еріксону (рух очних 

яблук). 

51. Візуальна, аудіальна та кінестетична модальності досвіду. 

52. Жести та пози в спілкування.  

53. Комунікативні бар’єри в спілкуванні. 

54. Умови ефективної взаємодії в управлінському спілкуванні. 

55. Дистанція в спілкуванні. 

56. Шляхи та способи розвитку компетенції у діловому спілкуванні. 

57. Техніка і прийому спілкування. 

58. Фазова динаміка бесіди та способи її реалізації. 

59. Прийоми встановлення контакту. 

60. Поняття і значення трудового колективу в психології управління. 

61. Структура та стадії розвитку колективу. 

62. Соціально-психологічний клімат та фактори його регулювання. 

63. Принципи побудови колективного управлінського мозку. 

64. Психологічний зміст функцій управління 

65. Функція планування: психологічний аспект 

66. Психосоціологічні особливості стратегічної функції 

67. Психологічні особливості прийняття управлінського рішення. 

68. Психологія управління процесом змін. 

69. Психосоціальні перешкоди на шляху до змін. 

70. Методи подолання опору змін. 

71. Психологічний контекст комунікації. 

72. Психологічні особливості реалізації функції організації. 



73. Регламентування, нормування, інструктування, як методи 

реалізації організаційної функції. 

74. Психологічні особливості делегування повноважень. 

75. Психологічні закономірності реалізації функції регулювання. 

76. Психологічні засоби у системі мотивації та стимулювання праці 

77. Функція контролю: психологічний аспект. 

78. Організаційно-психологічні передумови зниження ефективності 

контролю. 


