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Цикл загальної підготовки.  
Загальна кількість годин та кредитів становить 90 годин, 3 кредити ЄКТС. 
Місце в індивідуальному навчальному плані здобувача вищої освіти – 

вибіркова. 
Програма навчальної дисципліни «Психологія трудових відносин у колективі 

та управління персоналом» складена відповідно до освітньо-професійної програми 
підготовки здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня «Бакалавр» 
спеціальності 204 «Технологія виробництва та переробки продукції 
тваринництва». 

Мета навчальної дисципліни: формування у студентів професійно-
психологічних знань і вмінь, поведінки особистості в різноманітних виробничих 
ситуаціях, культури управління, здатності аналізувати, об’єктивно оцінювати 
соціально-психологічні явища та процеси, оволодіння методикою психологічного 
аналізу виховної дії, набуття організаторських навичок.  

Завдання навчальної дисципліни: засвоєння теоретичних та практико-
організаційних основ економічної психології та психології праці, методики 
діагностування конфліктності аграрних підприємств.  

У дисципліні «Психологія трудових відносин у колективі та управління 
персоналом» розкривається роль людського фактора в процесі успішної 
діяльності, розглядаються аспекти вітчизняної управлінської діяльності, 
порівнюються американська та японські моделі менеджменту і можливості їх 
адаптації з урахуванням історичного досвіду і національного менталітету. 

Програма навчальної дисципліни 
Тема 1. Предмет психології трудових відносин у колективі. 
Тема 2. Психологічні вимоги до менеджера. 
Тема 3. Психологічний феномен керівництва. 
Тема 4. Психологічні аспекти добору кадрів, поділу та кооперації праці. 
Тема 5. Підвищення ефективності праці індивіда через стимулювання і 
формування сталих мотивів. 
Тема 6. Психологія ділового спілкування. 
Тема 7. Конфліктологія. 
Тема 8. Активізація діяльності персоналу. 
Тема 9. Психологічний імідж організації. 
Тема 10. Психологічна служба організації. 
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