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Опис дисципліни 

Названий курс сприяє формуванню висококваліфікованих майбутніх фахівців фінансової 

сфери. Відповідно, Ви отримуєте можливість формування здібностей до самооцінки, 

самоконтролю, самореалізації, відпрацювання можливих моделей поведінки в ситуаціях 

стрес-менеджменту, розуміння логіки управлінської діяльності, уміння і психологічну 

готовність управлінців працювати в команді та будувати її, що в кінцевому результаті 

сприятиме формуванню нової парадигми діяльності менеджера. 

 
Структура курсу: 

Год. 
(лек/ 

сем.) 

 
Тема 

 
Результати навчання 

 
Контрольні 

заходи 

1 

Культура в 
системі 

організаційного 
менеджменту 

Мати сформовану цілісну систему знань з 
культури управління, що стосуються 
феномену, загальних засад, методології, 
структури, функцій, історії розвитку та її 
провідних сучасних тенденцій. 

Тести, 
питання, 

задачі 

2 

 
Психологічні вимоги 

до менеджера 

Знати психологічні особливості особистості 
управлінця. Знати, розуміти та дотримуватися 
етичних принципів професійної діяльності 
менеджера. Володіти уміннями психологічного 
аналізу внутрішнього та зовнішнього 
середовища організації 

Тести, 
питання 

3 

Стиль та соціально- 
психологічні аспекти 

керівництва 

Знати соціально-психологічні особливості 
управління, психології управлінської 
діяльності, стилів його взаємодії з 
підлеглими. Психологічно аналізувати 
особистості та міжособистісні взаємини у 
групах 

Питання 

4 

 

 
Психологія 

трудового колективу 

Уміти формувати команду з працівників 
організації шляхом створення позитивного 
психологічного мікроклімату в колективі. 
Прогнозувати та впливати психологічними 
методами на поведінку субʼєктів соціально- 
економічних     взаємин.     Визначати     засоби 
оптимального    впливу    на    працівників    для 

Тести, 

питання, 

задачі 



  створення належного соціально-психологічного 
клімату в колективі. 

 

5 

 
Підвищення 

ефективності праці 
індивіда через 

стимулювання та 
формування сталих 
мотивів. Активізація 

діяльності 
персоналу 

Уміти формувати команду з працівників 
організації шляхом розробки ефективної 
системи мотивування праці. Формування 
ефективної управлінської команди, яка 
професійно використовує людський потенціал 
у досягненні цілей організації. Володіти 
інструментарієм психологічного стимулювання 
працівників, що передбачає необхідність 
врахування внутрішнього потенціалу 
працівника. 

Тести, 
питання 

6 

Культура 
управління 
людськими 

ресурсами (підбір 
персоналу: методи 

пошуку та відбору 
кандидатів) 

Уміти формувати команду з працівників 
організації шляхом професійного відбору 

Питання 

7 

 
Культура  

управління 
конфліктами 

Вміння використовувати різноманітні 
комунікативні технології для організації 
ефективного спілкування на засадах 
толерантності, діалогу і співробітництва. 

Здійснювати профілактику та вирішення 
конфліктів 
 

Тести, 

питання, 

задачі 

8 

 
 

Практика 
самоменеджменту 

Володіти прийомами самоменеджменту. Уміти 
долати опір організаційним змінам. Планувати 
й організовувати власну діяльність, сполучати 
в ній головні принципи управлінця, 
застосовуючи залежно від ситуації, найбільш 
доцільні й ефективні стилі і методи роботи 

Питання 
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Політика оцінювання 

● Політика щодо дедлайнів та перескладання: Завдання та тести, які здаються із 

порушенням термінів без поважних причин, оцінюються на нижчу оцінку. 

Перескладання модулів відбувається із дозволу деканату за наявності поважних 

причин (наприклад, лікарняний). 

● Політика щодо академічної доброчесності: Списування під час контрольних робіт 

та екзаменів заборонені (в т.ч. із використанням мобільних девайсів). 

● Політика щодо відвідування: Відвідування занять є обов’язковим компонентом 

оцінювання, за яке нараховуються бали. 

 

Оцінювання 

Остаточна оцінка за курс розраховується наступним чином: 

Заліковий модуль 1 
Заліковий модуль 2 
(ректорська 
контрольна робота) 

Заліковий модуль 3 Разом 

30% 40% 30% 100% 

Опитування під час 
занять (теми 1 – 4) - 10 
балів за тему – макс. 40 
балів. 
 
Модульна робота – 
макс. 60 балів 

Опитування під час 
занять (теми 5 – 8) - 10 
балів за тему – макс. 40 
балів. 
 
Модульна робота – 
макс. 60  балів 

Підготовка КПІЗ. – 
макс. 50 балів 
 
Захист КПІЗ – макс. 
30 балів 
 
Виконання завдань 
під час тренінгу – 
макс. 20 балів 

 

Шкала оцінювання: 
За шкалою 

ЗУНУ 
За національною 

шкалою 
За шкалою ECTS 

90–100 відмінно А (відмінно) 

85-89 
добре 

 

В (дуже добре) 

75–84 С (добре) 

65–74 задовільно 
 

D (задовільно) 

60-64 Е (достатньо) 

35–59 незадовільно 
 

FX (незадовільно з можливістю повторного складання) 

1–34 F (незадовільно з обов’язковим повторним курсом) 

 

https://www.amazon.com/Edgar-H-Schein/e/B000APSBI8/ref%3Ddp_byline_cont_book_1
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