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18.02.2021 

Група М-1 

Урок 28-29 

Тема: ОСНОВИ ПСИХОЛОГІЇ В МЕНЕДЖМЕНТІ 

Мета: ознайомитися з основами психології, що можуть бути застосовані 

в менеджменті. 

Аналіз теорії та практики управлінської діяльності в організаціях дає 

можливість зробити висновок, що професіоналізм менеджера є системним 

явищем і визначається сукупністю таких його складових: 

− знання, уміння, навички у сфері управлінської діяльності; 

− професійні знання, уміння, навички у відповідній виробничій 

сфері; 

− етична культура; 

− психологічна культура. 

Особливого значення етичні та психологічні засади менеджменту 

діяльності організацій набули на рубежі ХХІ ст. Вислів “XX вік – вік 

технологій, XXІ вік – вік психології, етики” актуалізується в сфері економіки, 

бізнесу. 

Відомий менеджер ХХ століття Лі Якокка ключовим постулатом 

мистецтва управління визначив такий: “Уміння контактувати з людьми – це 

все і вся”. Інший, не менш відомий менеджер Джек Уелч, який понад 20 років 

(до 2001 р.) очолював компанію “Дженерал електрик”, акцентує увагу на 

такому аспекті діяльності менеджера: “У новому тисячолітті, сповненому 

жорсткої конкуренції, необхідно вести людей до цілі, не командуючи ними, а 

запалюючи, надихаючи їх”. 

Таким чином, управління в організації, основою якого є керівництво 

людьми, підкреслимо домінуючу роль в діяльності менеджера саме 

психологічної культури. 
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Різноманітні спроби науковців та практиків дослідити феномен 

психології управління в організаціях дають змогу сформулювати предмет цієї 

галузі знання. 

Предмет психології управління в організації – психологічні 

закономірності управлінської діяльності, сукупність психологічних явищ і 

відносин в організації. 

Важливо також зазначити, що психологія управління методологічно 

базується на двох основах – теорія управління та психологічна теорія. 

Вивченням особливостей управління як спеціального виду діяльності в 

організації та підготовки людей до її виконання зайнята спеціальна наука – 

теорія управління організаціями (теорія менеджменту організацій). Вона 

вивчає закономірності управління організаціями, соціальні чинники та умови, 

які впливають на його ефективність. Суто психологічними аспектами 

управління зайнята психологія, в першу чергу соціальна психологія. 

Завдання психології управління в організації 

Як наука, психологія управління продукує психологічні знання, що 

застосовуються при розв’язанні проблеми управління діяльністю організації 

та її працівниками. Вона охоплює такі проблеми та завдання: 

– психологічні особливості управлінської діяльності; 

– психологічні особливості діяльності керівника; 

– психологічні особливості управління працею; 

– психологічні особливості управління людьми; 

– психологічні особливості управління організацією як цілісною 

системою; 

– співвідношення “індивідуального” і “групового” в управлінні; 

– психологічні основи добору та навчання управлінських кадрів; 

– психологія розв’язання управлінських завдань (психологія прийняття 

управлінських рішень); 
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– комунікативні (соціально-психологічні) аспекти керівництва людьми 

та організацією в цілому; 

– психологічні основи рекламної діяльності в організаціях; 

– психологічні особливості створення іміджу організації і керівника та 

ін. 

Як і кожна наука, психологія управління оперує певними категоріями – 

фундаментальними поняттями, котрі характеризують найбільш закономірні, 

суттєві зв'язки і відносини в організованій діяльності людей. Формування 

системи категорій цієї відносно молодої науки ще не завершене, хоча окремі з 

них уже набули статусу опорних і навколо них концентрується відповідна 

проблематика, а також інші категорії. 

Ключовими категоріями психології управління є “управління”, 

“керівництво”, “менеджмент”, “керівник”, “менеджер” та “організація”. 

Стосовно діяльності організації термін управління використовується в 

таких основних значеннях: 

− функція, спеціальний вид діяльності в організації; 

− певна категорія людей, соціальний прошарок тих, хто здійснює 

роботу з управління; 

− спеціальна галузь знань, яка сприяє здійсненню роботи з 

управління. 

Керівництво є складовою частиною управління. Його основні 

відмінності в тому, що керівництво: 

− обмежується дією на людей і їх спільності; 

− припускає взаємодію керівника з підлеглими; 

− покликане спонукати діяльність відповідно до намірів керівника. 

Керівництво – це довільна (цілеспрямована) дія на керованих людей і їх 

спільності, яка приводить до їх усвідомленої і активної поведінки і діяльності, 

відповідно до намірів керівника. 



Менеджмент 

Максютенко І.Є. 

irikmax@gmail.com 

4 

Керівництво можна назвати управлінням, але зовсім не кожне 

управління є керівництвом. Управління виступає ширшим поняттям, що 

означає спрямовану дію на систему чи окремі процеси, що відбуваються в ній, 

з метою зміни її стану чи надання їй нових властивостей і якостей. Поняття 

“управління” належить як до технічних (“машина – машина”), соціотехнічних 

(“людина – машина”), так і соціальних (“людина – людина”) систем. 

Не зовсім однозначним і визначеним є поняття “менеджмент”. Дуже 

часто воно використовується як синонім до поняття “управління” і поняття 

“керівництво”. Визнаний авторитет у галузі теорії менеджменту П. Друкер 

вважає, що термін менеджмент важкий для розуміння і вживається дуже 

вільно у різних значеннях. По-перше, маючи специфічно американське 

походження він не перекладається на інші мови, в тому числі на англійську 

мову Великобританії. У словнику сучасної англійської мови термін 

“менеджмент” перекладено як “управління”, “завідування”, “керівництво”, 

“дирекція”, “адміністрація” тощо. По-друге, бачимо тенденцію змістовного 

зведення у ньому різних принципів, ролей, видів діяльності, функцій. 

Найчастіше використовуються такі підходи у визначенні суті та 

змісту менеджменту: функція управління, процес, люди, які управляють 

організацією, орган або апарат управління, наука управління, мистецтво 

управління. Але всі дослідники сходяться на тому, що менеджмент – це перш 

за все управління людьми, наука про людину, її інтереси, поведінку та 

взаємодію з іншими людьми в організації. 

В процесі аналізування питання психології управління будемо 

дотримуватися підходу, який визначає поняття менеджменту та управління як 

синонімічні. 

Психологія управління активно послуговується термінами “менеджер” і 

“керівник”, які також можна використовувати як синоніми. 
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Менеджер (керівник) – суб’єкт, що виконує управлінські функції; 

спеціаліст, який здійснює управлінську діяльність в організації; особа, котра 

організовує конкретну роботу певної кількості працівників. 

Що стосується терміну – організація, то існує багато його значень та 

означень. Найбільш поширеними є такі означення поняття організації: 

− організація як соціальна інституція (заклад, підприємство та ін.), 

об'єднання людей, певна структура, в межах якої і може бути 

досягнута спільна для всіх мета; 

− організація як процес, як функція управління; 

− організація як внутрішня упорядкованість, узгодженість, 

взаємодія диференційованих частин цілого. 

Психологія управління в організаціях послуговує аналізом та 

використання різних означень поняття організації. Що стосується терміну 

“організація” в контексті “психологія управління в організації”, то тут поняття 

визначається як “соціальна інституція”, “об'єднання людей”, “структура” 

тощо. 

У психології управління використовуються і інші важливі категорії, 

серед яких виділимо: управлінську діяльність, людський чинник, психологію 

праці, управління людьми (персоналом), управління організацією, стилі 

керівництва, мотивацію, комунікацію та ін. 

Проблеми визначення структури та змісту психології управління в 

організації базуються на певних історичних тенденціях дослідження 

психологічних основ управління в організації. 

Історичні та сучасні тенденції дослідження проблеми психологічних 

основ управління ми будемо розглядати в наступному підрозділі. Але в 

контексті розгляду питання предмета психології управління в організації 

потрібно зазначити, що дослідження психологічних аспектів менеджменту 

організацій в західній та вітчизняній науках має різне структурне та змістовне 

оформлення. На Заході цей напрямок психології має переважно три складові, 
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пов’язані і вивченням в організаціях психологічних проблем праці, діяльності 

персоналу та розвитку організації як єдиного цілого, які об'єднані у цілісну 

систему. У нас цей напрямок має лише дві складові (психологію праці та 

психологію управління), що розвивалися переважно окремо і практично не 

супроводжувалися аналізом організації як спеціального соціального 

утворення. 

Відмінності у структурному оформленні, на наш погляд, 

обумовлюються також різними підходами у визначенні предмета дослідження, 

що їх застосовують на Заході й у нас. Так, термін “організація”, який є одним 

із ключових у дослідженнях західних учених, у нас, за винятком останніх 

років, практично не використовувався. Здебільшого використовувався термін 

“трудовий колектив”, який, при певній подібності, несе в собі інше сутнісне та 

змістовне наповнення, ніж термін “організація”. 

Існують також певні розбіжності у змісті проблематики досліджень 

психології управління в організації. У вітчизняних дослідженнях, на відміну 

від західних, виявляються переважно такі тенденції: 

− управління розглядається поза його зв’язком із певним соціальним 

утворенням (організацією), в якому воно здійснюється, тобто його 

ніби виривають з певного соціального контексту; 

− управління розглядається лише як управління персоналом і 

практично не має стосунку до управління організацією в цілому; 

− управління розглядається з позицій суб’єкта управління 

(керівника), тобто як однобічний процес, без урахування аналізу 

об'єкта управління як складової цього процесу. 

Внаслідок цього звужується коло проблем, істотних для аналізу 

управлінського процесу, й певною мірою знижується, на наш погляд, 

ефективність досліджень їх. 

Необхідність міжнародної інтеграції України та значні теоретичні та 

практичні досягнення в сфері психології управління західних країн ставлять 
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перед вітчизняною теорією та практикою менеджменту питання врахування 

зарубіжних структурних та змістовних підходів до означення сутності та 

змісту питання управління в організації. В цьому плані, на думку В. Кагана, 

термін “організаційна психологія” слід сприймати не як американізм, а як 

свідчення нового ставлення до управління. 

Тому, доповнюючи думки відомого вітчизняного дослідника в сфері 

організаційної психології Л. М. Карамушка, який акцентує увагу на 

необхідності пошуку “компромісних” варіантів розв’язання проблеми на 

цьому етапі, на нашу думку, поєднання західних та вітчизняних підходів до 

психології управління ми можемо здійснювати в межах одного напрямку – 

“психологія управління в організації” при структурному та змістовному її 

наповненні трьома складовими західного підходу до менеджменту 

– управління працею, управління людьми та управління організацією як 

єдиним цілим, які об'єднані у цілісну систему. 

Структуру та зміст психології управління в організації можемо подати в 

такій схемі: 

 

 

Перспективним завданням, на наш погляд, має бути зміна науково-

методичних та організаційних засад як наукових досліджень, так і підготовки 

спеціалістів відповідно до чинних міжнародних стандартів. 
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Але, крім забезпечення міжнародної стандартизації дослідження 

психологічних проблем управління організаціями важливим є також вивчення 

специфічних проявів їх у діяльності вітчизняних організацій. 

 

ПРАКТИЧНЕ ЗАВДАННЯ  

1. Активний, імпульсивний, агресивний, мінливий ... це риси: 

a) Холерика  

b) флегматика 

c) сангвініка 

d) меланхоліка 

2. Велика самостійність підлеглих, гідність ...... стилю керівництва 

a) директивного 

b) Пасивного  

c) демократичного 

d) колегіального 

3. У перекладі з грецького означає «відбиток» 

a) темперамент 

b) Характер  

c) задатки 

d) здібності 

4. Вид спілкування, в основі якого лежать суперечності, це 

a) диспут 

b) розбіжності 

c) Конфлікт  

d) не сумісність 

5. Якщо людина при спілкуванні орієнтується тільки на права і 

обов'язки, які йому диктує його соціальний стан, і ігнорує свої особистісні 

особливості, то ми маємо справу з ...  

a) спілкуванням 
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b) діловим 

c) Рольовим  

d) міжособистісним 

e) особистісним 

6. З безлічі характеристик теорія людського капіталу досліджує ті, які 

a) визначають темперамент особистості 

b) визначають ділові якості особистості 

c) визначають здатності особистості 

d) Впливають на зміну доходів суспільства, організації, особистості  

7. Інтроспекція - це: 

a) метод психології менеджменту 

b) Метод самоспостереження  

c) спостереження за людьми безпосередньо в тих умовах, в яких 

протікає їхнє життя 

d) форма спостереження 

8. Виключно вродженою властивістю нервової системи є 

a) Темперамент  

b) здібності 

c) характер 

d) всі відповіді вірні 

9. Контактний, невимушений, життєрадісний і відкритий ... це риси 

a) холерика 

b) флегматика 

c) Сангвініка  

d) меланхоліка 

10. Креативність це 

a) здатність створювати і знаходити нові оригінальні ідеї, 

відхиляючись від прийнятих схем мислення 
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b) здібності особистості, які характеризуються готовністю до 

прийняття і створення принципово нових 

c) ідей 

d) це процес подолання відсталості в мисленні, почуттях, спілкуванні 

e) Всі твердження правильні  

11. Особистий вплив людини на колектив, яке він здійснює своєю 

працею, професійними знаннями, організаторськими здібностями, 

нововведеннями, умінням працювати з людьми це: 

a) харизма 

b) Авторитет  

c) лідерство 

d) керівництво 

12. Особистість, чиї установки і орієнтації вважаються еталоном для всіх 

або більшості членів групи це 

a) авторитетний член групи 

b) Лідер  

c) керівник 

d) високо статусний член групи 

13. Методами психології є: 

a) тестування 

b) спостереження 

c) експеримент 

d) Всі відповіді вірні  

14. Методи управління, засновані на дисципліні, чіткій субординації і 

суворої регламентації діяльності, характерні для формальних організацій це: 

a) Адміністративні  

b) законодавчі 

c) соціально-психологічні 

d) економічні 
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15. Наука про загальні закони розвитку природи, суспільства, людини і 

мислення 

a) етика 

b) логіка 

c) Діалектика  

d) соціологія 

16. Нечисленна за складом група, члени якої об'єднані спільною 

діяльністю або знаходяться в безпосередньому контакті називається 

a) колектив 

b) Мала соціальна група  

c) відділ 

d) організація 

17. Низьким рівнем психічної активності, сповільненість рухів, 

швидкою стомлюваністю, високою вразливістю характеризується: 

a) сангвінік 

b) холерик 

c) флегматик 

d) Меланхолік  

18. Загальні цінності, переконання, що розділяються і приймаються 

членами організації це: 

a) правила внутрішнього розпорядку 

b) статут організації 

c) Корпоративна культура  

d) посадові обов'язки 

19. Визначте поняття менеджменту 

a) вид діяльності по керівництву людьми в найрізноманітніших 

організаціях 

b) область знання, що допомагає здійснити управлінську функцію 

c) певна категорія людей, які здійснюють роботу з управління 
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d) Всі відповіді вірні  

20. Оцінка своїх здібностей, життєвих цілей і можливості їх досягнення, 

свого місця серед інших людей це: 

a) погляд на себе з боку 

b) самопізнання 

c) Самооцінка  

d) всі відповіді вірні 

21. Пережитий людиною стан потреби в чому-небудь це: 

a) мотив 

b) Потреба  

c) інтерес 

d) схильність 

22. Періодична зміна соціометричного статусу…  

a) сприяє розвитку особистості 

b) забезпечує соціальну гнучкість 

c) Всі відповіді вірні  

d) забезпечує психологічну стійкість 

23. За соціометричним статусом найбільш бажані члени групи 

називаються: 

a) соціометричні «улюбленці» 

b) соціометричні «авторитети» 

c) соціометричні «лідери» 

d) Соціометричні «зірки»  

24. Осягнення емоційних станів іншої людини, співпереживання при 

спілкуванні - це 

a) рефлексія 

b) Емпатія  

c) проектування 

d) атракція 


