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У навчальному посібнику розкривається предмет, функції і принципи, психологічні 
закони управлінської діяльності лідера, лідерство і керівництво, роль лідера в 
управлінській діяльності, методи психологічного впливу в системах управління, 
індивідуально-психологічні особливості особистості лідера і його роль у покращенні 
соціально-психологічного, морально-психологічного клімату в колективі.

Для студентів усіх спеціальностей, що вивчають курс психології управлінської 
діяльності лідера.
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This tutorial aid deals with the subject, functions and principles, psychological laws of a 
leader’s managerial activity, leadership and management, a leader’s role in managerial 
activity, methods of psychological influence in management systems, individual-and- 
psychological peculiarities of leader’s personality and his/her role in improving a collective’s 
social-ana-psychological and moral-ana-psychological climate.

For students of all specialities studying psychology course of a leader’s managerial 
activity.
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