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Картка забезпечення дистанційного навчання з дисциплін кафедри «Практична психологія» 

Дата  

за розкладом 

Час за 

розкладом, 

академічна 

група, 

форма 

навчання 

Прізвище 

викладача, 

назва курсу, 

вид заняття 

Зміст заняття 

Тема 

Зміст заняття та форма оцінювання. 

(email) 

Кіль- 

кість 

балів 

12.03.2020 15:30- 

17:00- 

45прпс 

денна форма 

навчання 

Святенко 

Ю.О. 

«Психологія 

управління» 

Семінарське 

заняття 

1.Психологія  процесу управління. 

2.Психологічні особливості 

планування 

Виконати завдання: 1. Розробити 

корпоративну культуру компанії. 2. 

Розробити систему мотивації персоналу. 3. 

Підготувати 10 запитань для проходження 

співбесіди.   

Задати питання викладачу у Viber 

(+380993131440) у зазначений час лекційних 

занять. 

Виконане завдання направити на email: 

ysviatenko@gmail.com 

10 

19.03.2020 15:30-19:50 

 

45прпс 

денна форма 

навчання 

Святенко 

Ю.О. 

«Психологія 

управління» 

Лекційне 

заняття 

1.Психологічні особливості 

мотивації персоналу. 

2. Психологія управлінського 

спілкування. 

Тема 3,5 змістового модуля 1 за робочою 

програмою, опрацювати завдання плану за 

змістом лекції. 

Задати питання викладачу у Viber 

(+380993131440) у зазначений час лекційних 

занять чи на email: ysviatenko@gmail.com 

 

26.03.2020 15:30-18:20 

 

45прпс 

денна форма 

навчання 

Святенко 

Ю.О. 

«Психологія 

управління» 

Лекційне 

заняття 

Психологія керівника Тема 1 змістового модуля 2 за робочою 

програмою, опрацювати завдання плану за 

змістом лекції. 

Задати питання викладачу у Viber 

(+380993131440) у зазначений час лекційних 

занять чи на email: ysviatenko@gmail.com 
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2.04.2020 15:30- 

17:00- 

18:30- 

 

45прпс 

денна форма 

навчання 

Святенко 

Ю.О. 

«Психологія 

управління» 

Лекційне та 

практичне 

заняття 

Психологія конфлікту в 

управлінській діяльності 

Тема 8 змістового модуля 2 за робочою 

програмою, опрацювати завдання плану за 

змістом лекції. 

Виконати завдання: 1. Доповідь на тему: 

«Маніпулятивні прийоми впливу» (об’єм до 

10 сторінок). 2. Підібрати дві вправи на 

розвиток конструктивної взаємодії. Виконане 

завдання направити на email: 

ysviatenko@gmail.com 

Задати питання викладачу у Viber 

(+380993131440) у зазначений час лекційних 

занять чи на email: ysviatenko@gmail.com 

15 
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Самостійна робота з курсу  

 «Психологія управління» 

 

 

Теми до семінарських занять 

 

Тема 1.  Психологія процесу управління    

1.Структура, функції та основні категорії психології управлінської діяльності.  

2.Загальне уявлення про управління та керівництво. 

3. Основні поняття теорії управлінської діяльності. 

Тема 2. Психологічні особливості планування 

1.Схема процесу підбору персоналу.  

2.Вимоги до кандидата та профіль посади.  

3.Шляхи пошуку кандидатів.  

4.Види співбесід та підготовка до співбесіди.  

5.Структура проведення співбесіди.  

6.Прийом на роботу та особливості адаптації персоналу. 

 

Лекція 1,2   Психологічні особливості мотивації персоналу. 

 

Мотивація дає змогу відновити ставлення людини до праці, сформувати нову свідомість у 

працюючих людей. Вона є одним із шляхів і певною стратегією вирішення проблеми праці. У цьому 

розумінні вона є довготерміновим впливом на працівників, і має на меті зміну структури ціннісних 

орієнтацій та інтересів, формування відповідного мотиваційного ядра і розвиток на цій основі 

трудового потенціалу. Без знання проблеми мотивації та оцінки діяльності персоналу неможливо 

ухвалювати обгрунтовані управлінські рішення щодо ефективності роботи організації. 

З давніх часів найкращі мислителі намагалися відкрити спонукальні сили людської активності. 

Наприклад, давньогрецький філософ Епікур писав, що самі обставини навчили і змусили людську 

природу робити багато речей. Т. Гоббс, відомий англійський філософ-матеріаліст, бачив головну 

спонукальну силу активності особистості в її інтересах. Англієць Дж. Локк, припускав, що при 

виборі своїх дій і вчинків людина керується розумом. К. Адріан Гельвецій, французький філософ-

матеріаліст, визначав потребу як головну рушійну силу в розвитку людини і суспільства. Він 

зазначав, що "якби небо піклувалось про всі потреби людини, то вона костеніла б у лінощах і не 

мала б дієвого початку". 

У підходах до аналізу поведінки людей-працівників необхідно застосовувати методи і процедури 

з психології, соціології, економіки, антропології, аналізувати індивідуальні (почуття, емоції), 

матеріальні, соціальні, природні, інформаційні (знання, уміння) ресурси людини. 

На будь-яку діяльність людини впливають чинники, які й зумовлюють її поведінку, як-то: 

o особистісні чинники - вік і етап життєвого циклу родини, рід занять, економічний стан, образ 

життя, тип особистості й уявлення про себе; 

o чинники культурного порядку - культура, субкультура, соціальний стан; 

o соціальні чинники - ролі і статуси, референтні групи; 

o психологічні чинники - мотивація, сприйняття, засвоєння, переконання і стосунки. 

Як видно, мотивація належить до психологічних чинників, що впливають на характер та 

діяльність людини. 

Розглядаючи вплив тих чи інших чинників , треба детальніше звернути на них увагу, наприклад, 

на чинники культурного характеру. Культура дає можливість людям усвідомити себе як особистість 

і можливість уяснити соціально прийнятні моделі поведінки. Культура це те, що виокремлює 

сучасну людину серед решти всього світу. Вона є тією основою, яка формує не лише 

світосприйняття, а й світогляд. Найважливішими світоглядними і поведінковими аспектами, що 

формуються під впливом культури, є: усвідомлення себе і світу, спілкування і мова, одяг і 

зовнішність, культура харчування і побутова культура, уявлення про час, взаємовідносини з 
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людьми й організаціями, цінності і норми, віра і переконання, розумові процеси і навчання, звички 

на роботі. 

Для визначення соціального стану, з точки зору приналежності до визначеного класу, 

використовують різні підходи. Так, можна поділяти на класи згідно з рівнем доходів на вищий, 

середній і нижчий класи, які, у свою чергу, поділяються на вищий і нижчий. Учені Д. Гільберт і Г. 

Каль розділяли класи на три категорії, виокремлюючи дев'ять змінних: 

 

1. Економічні змінні: 

o професія; 

o дохід; 

o благоустрій. 

2. Аспекти взаємодії: 

o особистий престиж; 

o коло спілкування; 

o суспільні (громадські) зв'язки; 

3. Політичні змінні: 

o влада; 

o класове визнання; 

o мобільність. 

Іноді соціальні чинники справляють сильніший вплив на поведінку людини, ніж особисте 

ставлення. Вплив соціальних чинників знайшов своє відображення у теорії розумної поведінки М. 

Фішбейна - А. Айзена і теорії запланованої поведінки А. Айзена. 

Згідно з теорією розумної поведінки те, що безпосередньо передує поведінці, є тенденцією для 

здійснення даної поведінки. Далі робиться припущення, що тенденції визначаються одним або 

двома можливими чинниками: стосунками і суб'єктивними нормами (соціальними чинниками). 

Теорія розумної поведінки 

А. Айзен розширив кількість таких чинників, увівши вольовий контроль як один з 

найважливіших чинників, які впливають на формування поведінки. Ця теорія отримала назву теорії 

запланованої поведінки (рис. 6.2). 

Теорія запланованої поведінки 

Вольовий контроль - це ступінь залежності поведінки від волі людини. Багато видів поведінки 

людини перебувають під повним контролем волі. Інші ж, повністю піддаються вольовому 

контролю. Наприклад, людині, яка палить, дуже важко відмовитись від звички, оскільки її воля 

пригнічена фізіологічною залежністю від нікотину. Новітністю цієї теорії є введення такого 

елементу як відчутний контроль над поведінкою, який являє собою судження людини про те, 

наскільки просто він зможе здійснити таку поведінку. Цей чинник впливає на формування наміру 

здійснити бажане. 

Соціальні чинники обумовлюють наступний вплив на поведінку людини. 

Референтні групи - це людина чи група людей, які не беруть безпосередньої участі в процесі 

здійснення діяльності, але такі, що завдають суттєвого впливу на поведінку людини. 

Виокремлюють наступні типи референтних груп: 

1. Первинні і вторинні. 

Первинні, зазвичай, найвпливовіші. Це малі соціальні формування, в яких здійснюється 

особистісна взаємодія (наприклад, родина). 

У вторинних групах вплив здійснюється епізодично (наприклад, громадські організації, робота). 

2. Притягувальні і відштовхувальні. 

Для притягувальних груп характерним є бажання акцептувати норми і цінності таких груп. 

Відштовхувальні групи спричиняють протилежний вплив. 

3. Формальні і неформальні. 

Формальні групи мають чітку описану структуру, відомий список членів. 

Неформальні групи тримаються на дружбі і спільності інтересів. 
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Вплив референтних груп на вибір людини має три форми: нормативний, ціннісно-орієнтований 

та інформаційний. 

Нормативний вплив полягає у вимозі підкоритися груповим нормам чи погоджуватися з ними. 

Він особливо сильний, якщо дія відбувається на очах в інших людей, або має сильний нормативний 

тиск. 

Референтні групи також виконують роль носія цінностей. Ознакою психологічної асоціації 

людини з групою є прийняття її норм, цінностей або правил поведінки. 

Інформаційний вплив полягає в корекції поведінки людини під впливом отриманої інформації. 

Того, хто подає таку інформацію, називають впливовою особою. Це може бути експерт, інша 

поважна в оточенні людина (артист, спортсмен, тощо). Існують три основні моделі поширення 

персонального впливу: 

1. "Перетікання" зверху вниз - коли представники нижчих класів часто копіюють поведінку 

людей вищих класів. 

2. Двоетапне поширення - нові ідеї та інша інформація зі ЗМІ, перш за все, потрапляє до людей, 

які можуть спричинити вплив. Далі, вони в усній формі передають її всім іншим, пасивнішим у 

плані пошуку інформації і які менше піддаються впливу ЗМІ. Першим на це звернув увагу 

Лазерфельд і його колеги. 

3. Багатоетапна взаємодія - впливу ЗМІ в однаковій мірі підлягають як люди, які шукають 

інформацію, так решта впливових людей. І ті й інші, згідно з цією моделлю, однаково важливі. 

Поведінка людей багато у чому залежить від таких соціальних показників як статус і роль. 

Статус - це параметр, що визначає соціальне призначення людини. Він може бути високим або 

низьким і не мати жорстко обумовленого зв'язку з рівнем доходу. Так, заробітна плата викладача не 

обов'язково висока, але соціальний статус високий. 

Одними з чинників, які зумовлюють поведінку людини, є особистіші чинники, одним з яких є 

розподіл людей на технофілів і техно-фобів. Технофіли (тобто дослівно - ті, хто люблять техніку) - 

це перші користувачі технічних новинок. їх захоплює сама технологія - це, як правило, молоді 

люди, що мають вищу освіту. Технофоби - повна протилежність технофілам. Нова техніка їх 

насторожує - це переважна більшість населення. 

 

Психологічні чинники є провідними детермінантами, що визначають поведінку людини. До них 

традиційно відносять мотивацію, сприйняття, засвоєння, переконання і стосунки. 

Мотивація - це процес внутрішнього спонукання індивіда до активної діяльності, досягнення 

поставлених цілей, і процес свідомого вибору людиною певної лінії поведінки, яка грунтується на 

внутрішніх і зовнішніх чинниках, або, іншими словами, на мотивах і стимулах. Внутрішні чинники 

(мотиви) пов'язані з формуванням особи працівника, його освітою, культурою, ціновими 

орієнтаціями, а також умовами життя. Внутрішні мотиватори змушують працівника виконувати 

роботу з повною віддачею, докладати усіх зусиль і вміння. Зовнішні чинники пов'язані з впливом 

оточуючого соціального середовища. Зовнішнє стимулювання працівника - це необхідна умова 

одержання високого результату. 

Слово "мотивація" французького походження ("le motif"), що означає спонукальну причину, 

імпульс, привід до вчинку або дії людини, і в контексті дане поняття часто вживають як 

стимулювання та винагорода. Мотивація виступає у вигляді прагнень, інтересів, цілей, об'єктивним 

джерелом яких є потреби (матеріальні і духовні). Виникнення бажаних мотивів на практиці сприяє 

використанню стимулювання. 

Мотивація може мати позитивну і негативну спрямованість. Позитивна спрямована до об'єкта чи 

поведінки. Негативна - на запобігання (ігнорування) об'єкту чи поведінці. 

Спонукальні чинники - внутрішні чинники, які зумовлюють прояв і формування нужди. 

Нужда - це почуття людини, виражене в нестачі будь-чого, яке супроводжується дискомфортом. 

Вона має психогенне чи фізіологічне походження. Демокрит називав нужду "вчителькою всього". 

Саме вона, на його думку, лежить в основі людської активності. Під її впливом руки, розум і 

мислення привели людину до культурного життя. Нужди в більш загальному вигляді можна 

поділити на: 
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1. З точки зору виникнення: 

o природжені (їжа, сон, одяг, вода); 

o надбані (успіх, слава, навчання). 

2. За впливом на людину: 

♦ позитивні (навчання, спорт); 

♦ негативні (паління, споживання алкоголю і наркотиків). 

Нужди існують у трьох станах: 

1. Рефракторному - коли жоден стимул не сприяє спонуканню потреби. 

2. Сугестивному (викликати, навіювати) - коли нужда пасивна, але може бути збудженою. 

3. Активному - коли нужда визначає поведінку організму. 

У такому сенсі мотив - це нужда, яка стала досить актуальною і вже вимагає задоволення. Або, 

інакше кажучи, мотив - це актуалізована нужда. Причинами актуалізації можуть бути, наприклад, 

фізіологічні процеси в організмі людини, інформація, отримана від знайомих, оточення людини, 

економічне становище у країні, зміна погодних умов, тощо. Чинники, що впливають на ймовірність 

актуалізації: 

o час (наприклад, почуття голоду зростає з часом); 

o зміна обставин, ситуації (прийом на нову роботу приводить до необхідності пошиття нового 

одягу); 

o надбання або придбання чогось (придбання СБ-плейєра приводить до необхідності придбання 

компакт-дисків); 

o використання чи споживання чогось (у багатьох випадках необхідність пізнається лише тому, 

що річ, яка є у користуванні, вже використана або зносилася); 

o індивідуальні відмінності (усвідомлення потреби внаслідок зміни фактичного і бажаного стану 

(Брюнер)). 

Потреба - це необхідність, яка прийняла конкретну форму відповідно до соціально-культурних та 

психологічних особливостей особистості. Одна і та сама нужда у різних людей може 

трансформуватися у різні потреби, а самі потреби можуть мати різний ступінь вираженості. 

Платон намагався пояснити природу потреби людини, з погляду на її душу. В ній, начебто, 

відбувається боротьба між добром і злом, яка і виступає спонукальною силою. 

Мета - це певний результат, завдяки якому відбувається задоволення потреби, і на отримання 

якого спрямована поведінка людини. 

Коли людина досягає наміченої мети, тобто задовольняє свою потребу, вона через деякий час 

стає їй нецікавою. Психологи називають це законом гедонічного контрасту. 

Взаємозв'язок спонукальних чинників, нужди, потреби, мотиву, елементів мотивації і мети 

наведений на рисунку 6.4. 

Мотиви поділяють на: 

1. Раціональні - розглядаються у традиційному економічному аспекті (сенсі) з припущенням, що 

людина розглядає всі можливі альтернативи і робить свій дієвий вибір на підставі досягнення 

максимальної корисності, тобто робить свій вибір на підставі об'єктивних критеріїв (ефективність 

дії, вигідність для процесу міркування і прийняття рішень). 

2. Емоційні - мають на увазі вибір відповідно до особистісних чи суб'єктивних критеріїв 

(гордість, статус, страх). 

Модель процесу мотивації  

Мета й потреби незалежні, але вони не можуть існувати один без одного. 

0. Д. Гудзинський виклав методологічні та теоретичні основи мотивації. Він пише: "Мотивація - 

це цілеспрямована діяльність зі створення мотивів і стимулів для забезпечення певної поведінки 

людей. Мотив являє собою внутрішні, а стимул - зовнішні спонукальні причини дій" [21]. Система 

мотивації включає: 

o завдання, які необхідно розв'язувати; 

o цілі, які потрібно досягти; 

o критерії оцінки діяльності, різнобічні чинники мотивації; 

o інформаційне забезпечення суб'єктів мотивованої діяльності; 
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o механізми контролю і відповідальності у системі мотивації. Сутність мотивації через 

спонукальний мотив виділяє І. М. Кваша. 

За змістом, спонукання означає причину дій та вчинків людини. Головними з причин є 

матеріальні та моральні стимули до праці, на основі яких людина забезпечує життєво  необхідні 

інтереси та потреби. Оскільки основою життя суспільства і його членів є матеріальне виробництво і 

праця в ньому, то трудова мотивація є головною ланкою всієї мотиваційної системи, адже прибуток, 

одержаний за трудовими результатами, є основним засобом існування працівника та його родини, 

визначає соціальний статус особи [33]. 

У динамічній природі мотивації розрізняють чотири головні аспекти: 

1. Потреби і цілі постійно змінюються - під впливом чинників, які впливають на стан людини, 

наприклад, фізичний стан, середовище, контакти, досвід. Є певні причини, через які активність 

людей ніколи не зупиняється: 

o існуючі потреби ніколи повністю не задовольняються і потребують постійної підтримки стану 

задоволеності; 

o як тільки нужда стає задоволеною, нові, більш високі нужди актуалізуються і вимагають 

задоволення; 

o люди, які досягли своїх цілей, встановлюють для себе нові цілі. При цьому можуть виникати 

цілі - субститути, як наслідок недо- 

сягненості вихідної цілі. 

2. Розлад планів - може бути зумовлено відсутністю будь-якого, необхідного для задоволення 

потреби, чиннику. Внаслідок у людини спрацьовує захисний механізм, який у разі невдачі може 

виражатись у вигляді: 

o раціоналізації своїх потреб; 

o відмови від бажання; 

o проекції, тобто перенесенні ситуації (вини) на інші схожі об'єкти, ситуації, особистості; 

o аутизму (уходу в мрію); 

o ототожнення себе з подібними ситуаціями чи особистостями (стереотипи поведінки у людини); 

o агресивної поведінки; 

o репресії потреби, сублімації, знаходження виходу в інших напрямах; 

o регресу, коли людина адаптується через легковажну (уперту) поведінку. 

3. Множинність потреб - поведінка людей часто зумовлена більше ніж однією потребою. 

Відповідно, може виникнути кумулятивний ефект, у будь-який час можуть активізуватися різні 

потреби. 

4. Потреби і цілі - неможливо однозначно визначити з поведінки мотиви. Може виникнути 

ситуація: три особи - одна поведінка - три причини. 

Актуалізація потреб, тобто мотивів, може відбуватися під дією психологічних і когнітивних 

чинників, а також оточуючого середовища (друзі, реклама, ЗМІ). 

Психологічні чинники можуть бути зумовлені фізіологічними причинами: емоції, темперамент, 

ти особистості, стан здоров'я. 

Когнітивні чинники пов'язані з процесом мислення і засвоєння інформації з оточуючого 

середовища: мрії (аутистичне мислення), бажання ототожнювати себе з бажаним образом. 

Виявленням специфіки індивідуальних спонукальних мотивів, пов'язаних з трудовою діяльністю 

різних категорій працівників, розгляд процесів мотивації у контексті регулятивної функції психіки 

досліджував український вчений И. С. Завадський. Результати його досліджень свідчили про те, що 

вибір мотиву залежить від ролі, яку виконує індивід, його віку, кваліфікації, установок, ціннісних 

орієнтацій. 

Ранжування спонукальних мотивів трудової діяльності керівників підприємств свідчить, що 

головним мотивом у них є усвідомлення того, що робота приносить велику користь суспільству, а 

лише потім можливість повністю використовувати свої знання і вміння, прагнення просуватися по 

службі. Тому зовсім недостатньо управляти поведінкою і діяльністю керівників самими лише 

економічними методами, їхньою матеріальною зацікавленістю. 



8 

Доведено, що для головних спеціалістів найбільше значення має задоволення потреб у 

спілкуванні з товаришами по роботі, на другому місці серед інших ранжованих потреб - 

спілкування з підлеглими, а далі - прагнення підвищувати професійний рівень і самостійно 

приймати рішення. 

Створення необхідного "мотиваційного клімату" на підприємстві охоплює досить широке коло 

інших питань, що стосуються структури апарату управління, делегування повноважень і контролю, 

проблем довіри, міжособистісних відносин і зв'язків, авторитету, морального стимулювання. 

Зростання оплати праці також стимулює трудову активність виконавців і сприяє поліпшенню 

економічних показників виробничої діяльності підприємств. Спонукальним мотивом 

високопродуктивної праці рядових виконавців є необхідність задоволення особистих потреб. Тому, 

зростання рівня оплати праці правомірно розглядати як причину, а підвищення економічних 

показників господарювання - як наслідок . 

Моральне стимулювання потребує постійного удосконалення. Співвідношення його видів має 

відповідати потребам працівників. Матеріали конкретних соціологічних досліджень показують, що 

моральні стимули необхідно поєднувати з матеріальними і попередньо обговорювати пропозиції 

про моральне стимулювання у колективі. 

Задоволеність роботою залежить і від вибору працівником спеціальності або виду діяльності. 

Абсолютна більшість керівників і спеціалістів, які працюють за покликанням, задоволені роботою. 

Найвищі коефіцієнти зв'язку між задоволеністю роботою, з одного боку, і можливостями 

розробляти свої власні ідеї, матеріальними стимулами, прагненням набути репутації гарного 

керівника або спеціаліста - з іншого боку. 

Ефективним засобом мотивування молодих працівників і закріплення молоді на підприємствах 

може бути залучення їх до управління. 

 

 

Лекція 3,4  Психологія управлінського спілкування. 

 

1. Природа і мета управлінської комунікації 

Управлінські відносини передбачають здійснення керівником, крім планування, організації, 

мотивації та контролю, комунікацій на всіх рівнях управління. Йдеться про ділове (управлінське) 

спілкування. 

 

Ділове (управлінське) спілкування — двосторонній або багатосторонній процес, зумовлений 

необхідністю здійснення управлінських функцій шляхом встановлення відносин, налагодження 

зворотного зв'язку. 

Управлінське спілкування реалізується в таких його формах: 

Субординаційне спілкування. Передбачає спілкування між керівниками і підлеглими, 

ґрунтуючись на адміністративно-правових нормах. Таке спілкування складається між керівниками й 

виконавцями, між керівниками різних рівнів і має лінійний, функціональний або змішаний 

(лінійно-функціональний) характер. За лінійних відносин у кожного керівника може бути кілька 

підлеглих, але в кожного підлеглого — безпосередньо тільки один керівник. За функціональних 

відносин працівник може бути підпорядкований одночасно кільком керівникам, кожний з яких 

контролює реалізацію конкретної функції. 

Службово-товариське спілкування. Характерне для спілкування між колегами. Основу його 

утворюють адміністративно-моральні норми. 

Дружнє спілкування. Стосується спілкування між керівниками, між керівниками і підлеглими, 

базованого на морально-психологічних нормах взаємодії. 

2. Особливості управлінського спілкування. 

Різновидом рольового спілкування є управлінське спілкування, тобто спілкування між 

співрозмовниками, які займають соціальні позиції співпідпорядкованості та відносної залежності 

відповідно до виконуваних соціальних ролей, спрямоване на оптимізацію процесу управління й 

вирішення проблем спільної діяльності в організації. 
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Основні функції управлінського спілкування такі: 

вироблення розпорядницької інформації (розпорядження, накази, вказівки, рекомендації, ін.); 

одержання зворотної (контрольної) інформації про хід і підсумки реалізації розпорядницької 

інформації; 

вироблення оцінювальної інформації про підсумки реалізації завдання. 

Перша функція в управлінському спілкуванні присутня завжди, вона є головною і 

визначальною. Друга й третя функції можуть і не виявлятися в тому чи іншому конкретному акті 

управлінського спілкування. 

Управлінське спілкування у своїй основі є справді рольовим спілкуванням. У процесі такого 

спілкування ми контактуємо, взаємодіємо не заради задоволення цікавості; «просто так», а для 

того, щоб вирішити яку-небудь ділову проблему. Усе це вимагає організації процесу 

управлінського спілкування. 

Виділяють три взаємозалежні сторони спілкування: 

перцептивну (тобто взаємосприйняття партнерів по спілкуванню); 

комунікативну (тобто взаємообмін інформацією); 

інтерактивну (тобто взаємодію партнерів по спілкуванню). 

Перцептивна сторона спілкування полягає в сприйнятті зовнішніх ознак співрозмовника, у 

співвіднесенні їх з його особистісними характеристиками, в інтерпретації і прогнозуванні на цій 

основі його вчинків. 

На основі сприйняття зовнішностіта поведінки співрозмовника ми дізнаємося про внутрішній 

світ людини, намагаємося свідомо виробити власне емоційне ставлення до побаченого. До 

найбільш істотних властивостей, які є для нас найбільш інформативними, можна віднести:  

вираз обличчя співрозмовника (міміку); 

способи вираження почуттів (експресію); 

жести (пантоміміку); 

пози, поставу й ходу; 

зовнішній вигляд (одяг, зачіску й т. ін.); 

особливості голосу й мови. 

Закономірності формування першого враження. 

Основне завдання сприйняття — сформувати нове враження про людину. На основі численних 

досліджень психологи прийшли до висновку, що перше враження формується під впливом трьох 

факторів — фактора переваги, фактора привабливості та фактора ставлення до спостерігача. 

Дія фактора переваги виявляється найчастіше в умовах нерівності партнерів у тій чи іншій сфері 

— соціальній, інтелектуальній, груповій і т. ін. Партнери по спілкуванню схильні постійно 

переоцінювати певні якості тих людей, що перевершують їх за якимось важливим для них 

параметром (відбувається або загальна недооцінка, або загальна переоцінка партнера). 

Фактор привабливості забезпечує реалізацію такої схеми: чим більше зовні приваблива для нас 

людина, тим кращою є вона для нас у всіх відношеннях. Якщо ж вона неприваблива, то й інші її 

якості недооцінюються. 

Фактор ставлення до спостерігача регулює процес сприйняття за такою схемою: позитивне 

ставлення до партнера зумовлює тенденцію до приписування йому позитивних властивостей і 

відкидання, ігнорування негативних. І навпаки, явно недоброзичливе ставлення спричинює стійку 

тенденцію не помічати позитивне й випинати негативне. 

На формування фактора переваги впливає манера поведінки співрозмовника (як сидить, ходить, 

розмовляє, куди дивиться й т. ін.). Перевага виявляється також в незалежній поведінці 

співрозмовника. По-перше, незалежність від партнера (людина показує, що для неї не цікавий той, з 

ким вона спілкується). По-друге, вияв незалежності щодо обставин спілкування (людина нібито «не 

зауважує» свідків, невдало обраного моменту, своєї безтактності, різних перешкод). Нарешті, по-

третє, незалежність від неписаних норм спілкування (розвалюється в кріслі; на співрозмовника 

намагається не дивитися, а дивиться вбік, у вікно; у процесі спілкування оглядає свої нігті; вживає 

багато специфічних термінів та іноземних слів тощо). 
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Механізми взаемосприйняття. Слід встановити, що ж дозволяє нам так швидко сформувати 

перше враження. В основі цього процесу лежить механізм стереотипізації. Під соціальним 

стереотипом слід розуміти стійкий образ чи уявлення про які-небудь явища чи людей, властиві 

представникам тієї чи іншої соціальної групи. Наприклад, коли ми чуємо неправильний з погляду 

російської мови вислів «особа кавказької національності», то ми цю «особу» не бачимо, але уявити 

можемо у всій її неповторній індивідуальності. В управлінському спілкуванні такими стійкими 

стереотипами є образи «грубого начальника», «ледачого підлеглого» й т. ін. 

Для людини, що засвоїла стереотипи своєї групи, вони виконують функцію спрощення й 

скорочення процесу сприйняття співрозмовника. 

Ефекти, що виявляються в процесі дії механізму стереотипізації. Найбільш типовими з них є 

такі: 

• гало-ефект, тобто приблизне узагальнення, оцінка в чорно-білих 

фарбах; 

• ефект полегшення, тобто занадто позитивна оцінка подій, вчинків, 

що спостерігаються; 

• ефект центральної тенденції, тобто прагнення усереднити оцінки 

процесів і явищ, що спостерігаються; 

• ефект ореола, тобто тенденція пов'язувати характеристику однієї 

риси характеру з іншими властивостями людини. Наприклад, високий науковий інтелект в 

уявленні більшості людей асоціюється з високою шляхетністю або добре розвинутим 

почуттям громадського обов'язку. Зовні привабливим людям часто приписують шляхетні 

риси характеру; 

• ефект контрасту, тобто схильність підкреслювати свої позитивні 

риси на противагу протилежним рисам оточуючих; 

• ефект проекції, тобто схильність приписувати негативні риси 

свого характеру, а також мотиви своєї поведінки іншим. Так, людина, що часто говорить 

неправду, найчастіше не вірить й іншим. 

Стереотипи являють собою інструмент «грубого настроювання», що дає людині змогу 

«заощаджувати» психологічні ресурси та час. механізми «тонкого настроювання» - це більш 

глибоке й об'єктивне розуміння партнера — його актуального емоційного стану, динаміки його 

ставлення до нас, тобто прагнення за зовнішніми ознаками побачити внутрішній стан, «прочитати» 

внутрішній світ іншого. До механізмів «тонкого настроювання» відносять ідентифікацію, емпатію, 

атракцію, рефлексію, каузальну атрибуцію. 

Ідентифікація (ототожнення) являє собою спосіб пізнання іншої людини, коли припущення про 

внутрішній стан співрозмовника вибудовується на основі спроби поставити себе на місце цієї 

людини. Тобто відбувається уподібнення себе іншому. Прийом ідентифікації з іншим передбачає 

пізнання його норм, цінностей, поведінки, смаків і звичок. 

Емпатія, — це емоційне співвідчування або співпереживання іншому. Емпатія заснована на 

вмінні правильно уявляти собі, що відбувається всередині іншої людини, що вона переживає, як 

оцінює навколишній світ. 

Атракція (буквально — залучення, притягання) — це вміння домогтися сприятливого, стійкого 

позитивного ставлення співрозмовника до себе; здатність позитивно налаштовувати, настроювати 

його стосовно себе. 

Рефлексія — це механізм самопізнання в процесі спілкування, в основі якого лежить здатність 

людини уявляти й усвідомлювати те, як її сприймає партнер по спілкуванню. 

Каузальна атрибуція (від лат.- причинність, приписування) — це механізм інтерпретації вчинків 

і почуттів іншої людини, прагнення з'ясувати причини поведінки суб'єкта. Наприклад, причину 

успіху люди найчастіше приписують собі, а невдачу — обставинам. 

Керівник якнайкраще повинен володіти візуально-психодіагностичними здібностями, тобто 

вміннями й навичками, що дозволяють за зовнішніми ознаками людей «читати» їхній актуальний 

психічний стан. Для нас джерелами інформації про співрозмовника є насамперед обличчя, міміка, 

жести, пози, хода людини й ін. 
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Інформативною є також і тривалість погляду. Нормальною прийнято вважати ситуацію, коли очі 

співрозмовників зустрічаються від 1/3 до 2/3 часу спілкування. Якщо ж наші очі зустрічаються 

менш як 1/3 часу спілкування, то наш співрозмовник або нечесний, або збентежений і скований, або 

до того, що ми говоримо і робимо, ставиться погано. Якщо наші очі зустрічаються більш як 2/3 часу 

спілкування, то наш співрозмовник або вважає нас дуже цікавим і привабливим співрозмовником (у 

цьому випадку зіниці будуть розширені), або нам кидають виклик і настроєні вороже (у цьому 

випадку зіниці будуть звужені). 

Не можна залишати поза увагою внутрішній світ людини і його зовнішні прояви. Учені 

встановили: існує реальна можливість одержувати достовірну інформацію про стан внутрішнього 

світу людини за його зовнішніми проявами. 

Результати низки досліджень свідчать про те, що в процесі спілкування люди більш як 65% 

інформації про партнерів одержують, спостерігаючи за ними. 

На думку С. Делікатного, Ж. Ополоник і П. Пригунова (1998), якщо поведінка людини нещира, 

то вона може виконувати ряд типових ролей: 

• «авторитетний»: нещирість поведінки маскується за 

демонстрацією домінування його позиції в ситуації контакту, високої соціальної значущості 

його особистості, особливих відносин з авторитетними людьми, вищим керівництвом; 

• «догідливий»: маскування щирих намірів відбувається шляхом 

демонстрації послужливості, сором'язливості, недостатньої освіченості, слабкої пам'яті, 

прохань про допомогу й ін.; 

• «славний хлопець»: демонструє турботливість щодо життєвих 

труднощів і проблем керівника, розуміння складності професійної діяльності й ін.; 

• «артист»: залежно від розвитку ситуації контакту та відповідної 

реакції керівника демонструє різні форми поведінки (то «авторитетного», то «догідливого», 

то «славного хлопця»). 

Дещо про жести й пози спілкування. Важливою характеристикою перцептивної сторони 

спілкування є жести й пози, які використовують партнери по спілкуванню Керівнику будь-якого 

рівня не завадить знати потенційно можливу інформацію, яку містять у собі жести й пози. 

Зупинимося докладніше на основних групах жестів і поз: 

1) жести й пози відкритості: 

розгорнуті назустріч співрозмовнику руки; 

демонстрація розкритих долонь; 

часте піднімання плечей; 

розстебнутий піджак (куртка); 

2) жести й пози закритості: 

схрещені на грудях руки або спроба якось закрити корпус тіла руками; 

закритість посилюється, якщо пальці стиснуті в кулаки; 

посадка на стільці, коли спинка слугує нібито щитом; 

схрещені ноги; 

3) оцінні жести й пози: 

жест «руки в щоки» означає, що людина замислилася, про щось міркує; 

підборіддя спирається на долоню, вказівний палець витягнутий уздовж щоки, інші зведені разом 

і розташовані над підборіддям. Цей жест свідчить про критичну оцінку; 

якщо це ж супроводжується нахилом корпуса вбік від співрозмовника, то оцінка, швидше за все, 

негативна; 

голова схилена набік — зацікавленість; 

почісування, погладжування підборіддя — міркування й оцінювання, відбувається процес 

ухвалення рішення; 

4) жести й пози підозріливості, прихованого заперечення: 

складені руки, відхилений назад корпус, схрещені ноги, голова нахилена вперед, погляд з-під 

лоба; 

ступні ніг та корпус тіла повернуті в напрямі до виходу; 
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торкання носа чи легке його почісування (частіше вказівним пальцем) — людина хоче закінчити 

розмову й піти; 

торкання мочки вуха, потирання очей; 

5) жести й пози впевненості: 

горда пряма поза; 

пальці з'єднані на зразок купола. Означає довірливість стосунків, але водночас і деяке 

самовдоволення, впевненість у своїй непогрішності, егоїстичність чи гордість; 

руки з'єднані тісніше, ніж у купол; 

руки з'єднані за спиною, підборіддя підняте вгору — поза абсолютної переваги; 

6) жести й пози нервозності: 

покахикування, прочищення горла; 

паління сигарет. Сигарету запалюють лише тоді, коли напруга падає; 

рука прикриває рот (цей жест передає емоції, що варіюють від сумніву в собі до явного обману); 

лікті ставляться на стіл, утворюючи піраміду, вершина якої (кисті рук) розташована прямо перед 

ротом; 

7) жести й пози готовності: 

руки на стегнах, людина стоїть або сидить; 

людина сидить на краю стільця; 

опора на стіл широко розставленими руками. Це рішучий заклик, щоб людину вислухали, 

оскільки їй є що сказати; 

8) жести й пози непевності: 

• переплетені пальці рук, при цьому великі пальці нервово рухаються; 

• людина гризе або смокче кінець авторучки, олівця; 

• пощипування, потирання долонь; 

9) жести й пози напруженості: 

часте дихання, короткі зойки й неясні звуки — звукове поле напруженості; 

міцно зчеплені руки. Крім того, це ще жест підозри й недовіри; 

захисне погладжування шиї долонею; 

обличчя відвернене вбік. Означає також невдоволення, заперечення. У спілкуванні з людьми, що 

демонструють такі жести, перед початком розмови треба зняти напруженість: схилитися до цієї 

людини, сісти з нею поруч тощо; 

10) жести самоконтролю: 

руки заведені за спину і там одна сильно стискає іншу; 

схрещені кісточки ніг; 

руки вчепилися в підлокітники крісла; 

11) жести нудьги: 

постукування по столу рукою чи по підлозі ногою, постукування ковпачком ручки; 

голова лежить на розкритій долоні, очі напівприкриті; 

відсутній погляд; 

машинальне малювання на папері; 

12) жести розташування: 

руки, прикладені до грудей; 

наближення до іншої людині. Треба вчасно зауважити, коли партнер починає відсуватися. 

Те, як людина сидить при розмові, свідчить про її ставлення до співрозмовника, як і до теми 

розмови. Люди, як правило, нахиляються вперед, коли емоційно захоплені чи зацікавлені чимось. 

Вони водночас відхиляються назад чи відсуваються, коли цього немає. Сидіння на кінчику стільця й 

нахил уперед свідчать про готовність до руху й установку на кооперацію, сприйняття, визнання; на 

це вказує і фізичне наближення до співрозмовника. Сидіння прямо, але без напруги, вказує на 

довіру; сутула поза припускає внутрішню установку на самозахист; коли людина відвертається від 

співрозмовника та схиляє голову вперед, то, скоріше за все, вона відчуває підозру.  

Комунікативний аспект спілкування. Цей аспект спілкування слід сприймати як процес обміну 

інформацією. Інформація не лише передається, але і формується, уточнюється, розвивається. 
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Розглянемо детальніше вербальну комунікацію, зокрема різноманітні форми міжособистісного 

спілкування. До них можна віднести і коротку розмову віч-на-віч, і переконливу бесіду «по 

душах», і роз'яснення своїх вимог, і суперечку з ряду питань, і спробу домогтися згоди з якої-

небудь проблеми. Однак у процесі спілкування нерідко виникають труднощі, нерозуміння. 

Причиною їх можуть бути комунікативні бар'єри, що виникають у процесі управлінського 

спілкування. 

Основні комунікативні бар'єри в спілкуванні. Комунікативний бар'єр — це психологічна 

перешкода на шляху поширення адекватної інформації між партнерами по спілкуванню. 

На думку Ю. Крижанської та В. Третьякова (1998), у процесі ділового спілкування можуть 

виникнути, принаймні, три види комунікативних бар'єрів і їх різні модифікації: «авторитет», 

«запобігання» і «нерозуміння». Перші два забезпечують захист від джерела інформації, останній 

бар'єр — захист від самого повідомлення. 

Бар'єр «авторитет»: поділивши всіх людей на авторитетних і неавторитетних, людина довіряє 

лише першим і відмовляє в довірі іншим. 

Зарахування людини до «авторитетних» залежить від: соціального стану (статусу), 

приналежності до реальної «авторитетної» групи; привабливого зовнішнього; доброзичливого 

ставлення до адресата впливу (посмішка, привітність, простота в звертанні й т ін.); компетентності; 

щирості; причому, якщо слухаючий довіряє тому, з ким розмовляє, то він дуже добре сприймає і 

запам'ятовує висновки і практично не звертає уваги на хід міркувань. 

Бар'єр «запобігання»: людина уникає джерел впливу, ухиляється від контакту зі 

співрозмовником. Якщо це неможливо, то вона докладає всіх зусиль, щоб не сприймати 

повідомлення. Іноді уникають не лише джерел інформації, але і певних ситуацій (наприклад, 

бажання закрити очі на «страшних місцях» у фільмах жахів). 

Бар'єр «нерозуміння»: інформація «не доходить» до слухача з причин нерозуміння змісту її. 

Зазвичай виділяють чотири бар'єри: семантичний (нерозуміння змісту повідомлення), фонетичний 

(використання спеціалізованої термінології, слів іноземного походження); стилістичний бар'єр 

нерозуміння (стиль викладу недоречний, занадто важкий, зайве легковажний — загалом, не 

відповідає змісту, то слухач його не розуміє або відмовляється, не хоче розуміти); логічний бар'єр 

(у спілкуванні не співвіднесені логіки чи якщо в людини немає чіткого уявлення про логіку 

партнера). 

Щоб вирішити ці протиріччя, слід спиратися на знання соціально-психологічних особливостей 

цих бар'єрів і способів їх подолання. 

Комунікативні здібності — це вміння й навички спілкування з людьми, від яких залежить 

успішність дільності людини. 

Професійність спілкування виявляється на етапі попередньої настанови у виборі тону 

висловлювань та у специфічних реакціях на дії партнера по спілкуванню. Акторам притаманний 

ігровий у плані акторських ігор стиль спілкування з оточуючими, оскільки вони звикають до 

частого виконання різних ролей і нерідко зживаються з ними, немовби продовжуючи гру в 

реальних людських взаєминах. Учителям і керівникам через усталені демократичні традиції у сфері 

ділового та педагогічного спілкування нерідко буває властивий безглуздий, менторський тон. У 

лікарів, особливо у психотерапевтів, у спілкуванні з людьми зазвичай виявляється підвищена увага 

й співчуття. 

Прийоми встановлення контакту є загальновідомими. Щоб встановити контакт зі 

співрозмовником на початку бесіди, слід використати такі прості ефективні прийоми, як: 

вітання; 

посмішка; 

звертання по імені, по батькові (якщо людина незнайома чи малознайома, то краще заздалегідь 

з'ясувати, як її звати); 

прояв дружнього ставлення; 

підкреслення значимості співрозмовника для вас, вияв поваги до нього; 
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акцентування уваги на чомусь спільному із співрозмовником, подібності інтересів, думок, 

спогадів про минуле (якщо ви знаєте про майбутню бесіду, краще заздалегідь продумати ті 

моменти, що вас поєднують із співрозмовником); 

повага точки зору, позиції співрозмовника, якщо навіть вона відрізняється, суперечить вашій: 

кожна людина має право на власну думку; 

Тип ділового спілкування перебуває у прямій залежності від стилю управлінської діяльності 

керівника. 

Менторський тип спілкування відповідає авторитарному стилю управління, ґрунтується на 

односторонньому управлінні та спілкуванні, зорієнтований на повчання, інструктаж. У 

демократичному суспільстві, яке високо цінує права людини і громадянина, цей тип спілкування, 

як і авторитарний стиль управлінської діяльності, неприйнятний, оскільки пригнічує активність 

співрозмовників, спричинює їх взаємне негативне ставлення, наслідком чого є'погіршення 

морально-психологічного клімату в колективі. Авторитарний стиль управління часто проявляється і 

в «інформативному» типі спілкування, яке спрямоване на передавання інформації. Таке 

спілкування керівника малоефективне, оскільки проста ретрансляція інформації спричинює 

пасивне її сприйняття, унеможливлює обмін думками, самостійний пошук шляхів розв'язання 

проблем. 

Показником високої культури ділової взаємодії керівника є «натхненне» спілкування, 

характерне для демократичного стилю управління, якому властиві активність усіх учасників 

взаємодії, поєднання вимогливості із справедливістю управлінця, вміння підтримувати розмову, 

слухати опонента тощо. Демократичний стиль вимагає від керівника спеціальних здібностей, 

широкого рольового діапазону в особистісному та діловому спілкуванні. 

Керівнику часто доводиться використовувати «конфронтаційний» тип спілкування, який схиляє 

до дискусії, діалогу з опонентами. 

Ліберальний тип спілкування, що відповідає ліберальному стилю управління, характеризується 

невмінням керівника у процесі ділової взаємодії впливати на її результат. Такий керівник у 

спілкуванні «пливе за течією», нерідко вдається до вмовляння співрозмовникаЗначущим чинником 

ефективного впливу є авторитет керівника і його вміння переконувати людей. Переконання 

спрямоване на зняття своєрідних «фільтрів» на шляху інформації до свідомості й почуттів людини, 

оскільки переконаність — це наслідок свідомого прийняття інформації, впевненості в її 

об'єктивності, чому передує її аналіз та оцінювання. При цьому має бути очевидною і достатньою 

кількість аргументів щодо правдивості інформації.. 

Найефективнішими формами переконання співробітників є бесіда, дискусія, групова полеміка, 

оскільки сформована за таких умов думка набагато глибша й тривкіша за ту, що виникла через 

пасивне сприймання інформації. На ефективність переконання об'єктивно впливає й емоційне 

ставлення людини до факту, повідомлення. 

У процесі ділового спілкування керівник впливає на психічну сферу людини, групи людей. За 

таких обставин виявляє себе один із традиційних способів впливу під час спілкування — 

навіювання, характеристикою якого є істотне зниження критичності людини до інформації, 

відсутність прагнення перевірити її достовірність, необмежена довіра до її джерел. Саме ця довіра і 

становить основу ефективності навіювання. При навіюванні вплив спрямований не до логічного 

аналізу явищ, здатності думати, а до готовності підлеглого одержати розпорядження, наказ, 

інструкцію. Ефективність навіювання підсилюють впевнені манери, категоричний тон, виразна 

інтонація суб'єкта навіювання. Навіювання спрямовані не лише на емоції об'єкта, а й на його 

свідомість і підсвідомість. Рівень навіюваності залежить і від знань: чим глибші вони, тим 

вимогливіше оцінювання інформації. Навіюваність підвищується, якщо людина переживає страх, 

перебуває у стані стресу. Залежить ефективність навіювання і від стосунків керівника з підлеглими 

(довіра, авторитетність, залежність), від уміння керівника конструювати повідомлення (рівень 

аргументованості, поєднання логічних та емоційних компонентів тощо). 

В управлінському спілкуванні важливим є психологічний механізм наслідування — повторення 

і відтворення однією людиною вчинків, жестів, манер, інтонацій іншої людини, а також 

копіювання певних рис її характеру і стилю життя. 
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Наслідування буває свідомим і неусвідомленим. Підлеглі можуть свідомо наслідувати професійні 

навички, ефективні способи спілкування й діяльності керівника, раціональні прийоми виконання 

трудових операцій колег по роботі — все те, що здається правильним і корисним. Таке 

наслідування внутрішньо вмотивоване. Але значно частіше людина наслідує і привласнює чужі 

зразки поведінки несвідомо. Так формуються навички діяльності, духовні цінності — смаки, 

нахили, манери поведінки й спілкування. 

Наслідування відбувається на рівні конкретних осіб («керівник — підлеглий») або на рівні норм 

поведінки, традицій, культури групи, організації. 

Діяльність керівника передбачає і публічні виступи (лекції, мітинги, конференції тощо), де він 

може скористатися і механізмом емоційного зараження — особливим видом психологічного 

впливу на особистість у процесі спілкування й взаємодії, який здійснюється не через свідомість та 

інтелект, а через передавання психічного настрою, емоційну сферу людини. 

Від загального рівня розвитку людей, їхньої самосвідомості залежатиме міра зараження 

аудиторії. Чим вищий рівень розвитку суспільства і кожного індивіда, тим критичнішим є 

ставлення людей до автоматичних спонук, а отже — і слабшим емоційне зараження. 

Ефективність будь-якого способу психологічного впливу керівника на підлеглих залежить від 

таких чинників: 

Знання керівником особливостей партнера по спілкуванню (культурно-освітні, національні, 

вікові, психологічні та професійні якості). На їх підставі у процесі обміну інформацією враховують 

рівень професіоналізму співрозмовника, загальний рівень інтелекту, обсяг його інформаційного 

фонду. 

Досконале знання змісту, предмета того, про що йтиметься. 

Уміння керівника об'єктивно оцінювати свої особистісно-ділові якості, компетентність щодо 

винесених для обговорення проблем. 

Володіння керівником технологічним інструментарієм риторики. З цієї точки зору вплив є 

правомірним. Важливим є те, наскільки конструктивними і дієвими є способи взаємовпливу, 

наскільки вони корисні, ефективні і перспективні для учасників управлінської взаємодії.  

 

 

Лекція 5,6  Психологія керівника 

Об'єктом інтенсивного дослідження психологів постать керівника стала у 70-ті роки XX ст. – 

період революції в управлінні, яка розширила його сферу за межі економіки і промислових 

підприємств; сприяла вдосконаленню, оновленню управлінських методів і технологій тощо. Все 

це висувало нові вимоги до керівників та їх управлінської діяльності. 

У галузях психології (соціальній психології, організаційній психології, психології праці та ін.) 

ще на початку XX ст. стосовно керівництва (лідерства) було розроблено чимало концепцій 

(підходів, теорій). Розглянемо деякі зних [38]. 

Теорія рис (харизматична теорія) . Основні положення теорії рис зводяться до обґрунтування 

особливих особистісних якостей, необхідних керівнику для успішної його діяльності. У надрах 

теорії рис зародилася харизматична концепція, згідно з якою людина народжується із задатками 

керівника (лідера), керівництво (лідерство) послане окремим особистостям, як благодать, 

“харизма” (грец. charisma – дар, милість Божа). 

Конкурентний підхід . Передбачає наявність у керівників особливих особистісних властивостей, 

які відрізняють їх від інших людей. Пошук цих властивостей здійснюють шляхом порівняння груп 

керівників і осіб, що до них не належать, а також успішних і неуспішних керівників різних 

посадових рівнів. 

 

Конкурентний підхід, як і теорія рис, керуються тим, що зовнішнє середовище є незмінним, а 

можливості розвитку особистості керівника в діяльності обмежені. У межах цих підходів 

розробляють ідеальні, еталонні моделі керівника, проте за своєю суттю вони статичні, негнучкі, 

містять абсолютизовані, а інколи й недостатньо аргументовані формулювання. Крім того, у 

практиці здійснення керівництва було немало випадків, коли особи, що не володіють 
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“найважливішими рисами”, успішно справлялися зі всіма функціями лідера. Навпаки, наявність цих 

рис не завжди перетворювала людину на ефективного лідера. 

Ситуаційна теорія . Ця теорія не заперечує теорії рис повністю, однак стверджує, що 

керівництво (лідерство) є продуктом ситуації. Різні ситуації групового життя виокремлюють у групі 

конкретних осіб, які мають переваги над іншими хоча б в одній якості. А оскільки ця якість 

необхідна в конкретній ситуації, то наділена нею людина стає керівником (лідером). Відкинувши 

ідею про вродженість якостей, представники цієї теорії визнають можливість керівника-лідера 

краще за інших актуалізуватися у певній ситуації. 

Риси розглядаються лише як одна з “ситуативних” змінних. До інших належать: розмір і 

структура організації, вид виконуваної діяльності, індивідуальні особливості членів організації 

(зокрема, їх очікування), час ухвалення рішень, психологічний клімат організації і ін. У одних 

умовах від лідера потрібна одна лінія поведінки, в інших – зовсім інша. 

Системний підхід. Сутність системного підходу до психології управлінського розвитку 

особистості керівника полягає у вивченні досліджуваного феномену як цілісної системи, як 

сукупності окремих компонентів, взаємодія яких дає змогу виявити нові якості й нові стани, а їх 

урахування і використання забезпечує ефективне функціонування всієї системи. Так, на характер 

здійснення лідерської ролі має вплив взаємозв'язок трьох змінних: якості лідера, якості 

послідовників чи ведених і характер ситуації, в якій здійснюється лідерство. 

Системний підхід до психології управлінського розвитку особистості керівника потребує 

аналізу розвитку пізнавальної активності особистості, шляхів реалізації її психофізіологічного, 

морального, соціального, професійного потенціалу, механізмів переходу зовнішніх впливів у 

внутрішні регулятори поведінки тощо. 

Якості та риси керівника 

Обґрунтування професійно та інтелектуально важливих, психологічно і соціально необхідних 

якостей особистості керівника є однією з найактуальніших проблем психології управління. 

Якості особистості керівника – найстійкіші характеристики, що мають вирішальний вплив на 

управлінську діяльність. 

У психологічному аспекті вони залежать від характеру, структури, спрямованості, досвіду, 

здібностей особистості, умов праці. Це складні, багатогранні феномени, конкретні вияви яких 

залежать від структури особистості і від дії різних чинників. 

Найчастіше виокремлюють такі обов'язкові для управлінця якості: 

компетентність; 

висока відповідальність, особиста гідність; 

відчуття нового та вміння йти на розумний ризик, творчо розв'язувати проблеми, сміливість у 

прийнятті рішень; 

гнучкість, розуміння ситуації, гостре сприйняття нових потреб, відчуття часу, подій; 

висока працездатність, постійне прагнення бути кращим і робити все якнайдосконаліше; 

комунікабельність; 

увага до підлеглих. 

Серед ділових, професійних якостей керівника вчені виокремлюють головні й важливі.  

Головними якостями є компетентність і комунікабельність. 

Компетентність. Вона стосується особистісних рис, умінь і навичок, закорінених у раціональну 

(інтелектуальну) сферу особистості. 

Компетентність керівника – наявність у керівника спеціальної освіти, широкої загальної й 

спеціальної ерудиції, постійне підвищення ним своєї науково-професійної підготовки. 

Компетентність передбачає системність мислення (практичний розум, швидкість входження в 

проблему, здатність передбачати різні варіанти виходу із ситуації, винахідливість) та наявність 

організаторських якостей (уміння підбирати, розставляти кадри, планувати роботу, забезпечувати 

чіткий контроль). 

Організаторські якості є наслідком вияву певних психологічних властивостей особистості, до 

найважливіших з яких належать: 
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– психологічна вибірковість (здатність адекватно відтворювати психологію групи, правильно 

реагувати тощо); 

– здатність заряджати своєю енергією інших людей, активізувати їх; 

– критичність та самокритичність (уміння бачити недоліки у своїх діях та вчинках підлеглих); 

– психологічний такт (здатність оптимально впливати на інших людей, контактувати з ними на 

основі індивідуальних особливостей); 

– вимогливість (здатність ставити адекватні вимоги залежно від ситуації); 

– схильність до організаторської діяльності. 

Комунікабельність. Маючи певний зв’язок із вродженими задатками особистості, вона є тим 

феноменом, який формується, розвивається у процесі її життєдіяльності. 

Комунікабельність керівника (лат. communico – з’єдную, повідомляю) – риса особистості, яка 

виявляється у здатності до встановлення контактів, спілкування, товариськості. 

До важливих особистісно ділових, професійних якостей керівника зараховують: 

c тійкість до стресу – здатність протистояти сильним негативним емоціогенним впливам, що 

викликають високу психічну напругу; 

морально-етичні якості – чесність, порядність, принциповість тощо; 

підприємницькі якості – уміння передбачати і швидко оцінювати ситуацію, активність, здатність 

до виваженого ризику тощо. 

Управлінські ролі керівника 

Роль керівника в організації є багатоплановою. Залежно від ситуації він є організатором, 

комунікатором, експертом, критиком, безпосереднім виконавцем тощо. 

Управлінські ролі визначають обсяг та зміст роботи керівника незалежно від специфіки 

конкретної організації, вони взаємопов'язані і діють для розв’язання накреслених завдань. 

В своїх роботах Г. Мінцберг виділяє 10 ролей, які, на його думку, беруть на себе керівники в 

різні періоди і залежно від рангу. Він класифікує їх в рамках трьох великих категорій: міжособові 

ролі, інформаційні ролі та ролі щодо прийняття рішень. 

Міжособові ролі: 

а) головний керівник; 

б) лідер; 

в) зв’язкова ланка. 

Інформативні ролі: 

а) отримувач інформації; 

б) розповсюджувач інформації; 

в) представник. 

Ролі, пов’язані з прийняттям рішень: 

а) підприємець; 

б) ліквідатор порушень; 

в) розподілювач ресурсів; 

г) ведучий переговори. 

Психологічні типи керівників 

Поняття “тип” (грец. tуроs – відбиток, форма) висвітлює характерні властивості особистості, 

представника певної групи людей. Характерологічними властивостями особистості керівника є 

суспільна скерованість особистості, “потаємне” “Я” і стереотипи поведінки, які сукупно 

становлять цілісність поняття “тип керівника”. 

Тип керівника – особистість, яка в узагальненій формі втілює певні характерологічні властивості. 

Тип поведінки керівника є суттєвим чинником впливу управлінського стилю на якість і 

ефективність роботи організації. 

В управлінській культурі існують різні класифікації типів керівників. 

В управлінській теорії та практиці поширеним є поділ на чотири основних типи керівників:  

“Майстри”. Дотримуються традиційної системи цінностей, яка охоплює виробничу етику і 

ставлення до співробітників, що залежить від того, наскільки творчо вони виконують свої обов'язки. 
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Такі керівники бувають поглинутими предметом своїх творчих пошуків настільки, що це заважає їм 

керувати складними і мінливими організаційними системами. 

“Борці з джунглями”. Пристрасно прагнуть до влади, сприймають себе та інших мешканцями 

“людських джунглів”, де кожен прагне з'їсти іншого. Їх інтелектуально-психічний потенціал 

скерований переважно на забезпечення власної вигоди і добробуту. Колег по роботі сприймають як 

конкурентів або ворогів, а підлеглих – як засіб боротьби за владу. Серед них виокремлюють два 

підтипи – “леви” (переможці, які досягли успіху і будують свою імперію) і “лисиці” (влаштувавши 

свої гнізда в корпоративній організації, продовжують спритно і з вигодою просуватися далі. Але 

їхні плани можуть розвалитися, наштовхнувшись на протистояння тих, кого вони свого часу 

обманули або використали). 

“Люди компанії”. Ідентифікують себе з організацією, до якої належать. Усвідомивши свою 

психологічну слабкість, прагнуть підпорядкувати себе іншим, дбаючи більше про безпеку, ніж про 

успіхи. Найбільш творчі з них створюють у компанії доброзичливу атмосферу, проте в умовах 

жорсткої конкуренції неспроможні успішно налагоджувати справи. 

“Гравці”. Розглядають ділове життя та свою роботу як своєрідну гру, люблять ризикувати, але 

обґрунтовано, схильні до нововведень. Прагнуть не створення власної “імперії”, а задоволення від 

перемоги. 

Серед сучасних керівників корпорацій найширше представлений саме останній тип. Керівникам, 

які посідають найвищі пости, найчастіше притаманні риси “гравців” та “людей компанії”. 

Психологія професіоналізму керівника 

Проблема професіоналізму управлінської діяльності є особливо значущою. Непрофесіоналізм в 

управлінні організацією спричиняє величезні втрати в економічній сфері, нагнітає психологічний 

дискомфорт, напруженість у міжособистісних та міжгрупових стосунках, конфлікти. Від рівня 

індивідуальної самореалізації учасників управлінського процесу залежать ріст, масштаби й успіх 

управлінської діяльності. 

Професіоналізм керівника характеризується певним рівнем психологічної готовності до 

управлінської діяльності. З одного боку, він є інтегральною якістю, властивістю особистості, що 

формується у діяльності й спілкуванні, з іншого – процесом і результатом діяльності та 

спілкування. Основи професіоналізму передбачають наявність у керівника здатності до 

самооцінки, самоаналізу, саморозвитку, самоорганізації, самоконтролю. Структурно 

професіоналізм управлінської діяльності керівника утворюють такі компоненти: 

– професіоналізм діяльності керівника (готовність здійснювати управлінську діяльність, 

технології стимулювання досягнення вершин професійної управлінської діяльності, чинники 

зовнішнього середовища); 

– професіоналізм спілкування та своєрідність стосунків між керівниками й співробітниками; 

– професіоналізм особистості (знання, вміння і навички, спеціальні здібності, що підвищують 

ступінь готовності до управлінської діяльності, самовиховання, самоосвіта й освіта як умови 

досягнення вершин професіоналізму); 

– сукупні показники активності співробітників, що характеризують їх психологічну й професійну 

зрілість (ступінь сформованості професійних знань, умінь та навичок, ціннісне ставлення до 

виконання завдань, спрямованих на досягнення загальної мети організації тощо). 

Сучасне управління послідовно психологізується, а пошук шляхів активізації людського чинника 

в організації, врахування психологічних і соціально-психологічних особливостей персоналу є 

однією з важливих умов підвищення ефективності управлінської діяльності. 
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