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1. Розподіл часу навчальної дисципліни за темами

Тема № 1: Психологія управління як
галузь психологічної науки
Тема № 2: Психологія особистості
керівника
Всього за семестр № 3:
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Вид контролю

Самостійна робота

Лабораторні заняття

Практичні заняття

Семінарські заняття

лекції

Номер та назва навчальної теми

Всього

Кількість годин, відведених на вивчення
навчальної дисципліни
з них:

залік

2. Методичні вказівки до семінарських занять
Тема № 1: Психологія управління як галузь психологічної науки.
Семінарське заняття «Психологія управління як галузь психологічної науки».
Навчальна мета заняття: сформувати у здобувачів вищої освіти знання основних
положень, предмету та завдань психології управління та перевірити якість засвоєння цих
знань; сформувати уміння визначати структуру психології управління та її теоретичні
проблеми і принципи; сприяти оволодінню методами науково-психологічного дослідження.
Кількість годин – 2.
Навчальні питання:
1. Етапи становлення психології управління. Предмет психології управління.
2. Завдання психології управління.
3. Структура і функції психології управління.
Методичні вказівки:
При відповіді на перше питання слід зауважити, що психологія управління відносно
молода галузь психології, її становлення відбувалося за умов значного розвитку суспільних і
економічних наук. Основи психології управління формувалися під впливом економіки,
наукового управління, кібернетики, соціології, психології праці, соціальної психології. При
цьому кожна із дисциплін зробила свій внесок у розвиток психології управління,
формулювання її завдань і предмета.
Вдалу спробу наукового аналізу різних управлінських шкіл зробив Ю.І. Палеха.
Школа наукового управління (1885-1920 рр.). Розробка оптимальних методів виконання
роботи завдяки науковому вивченню витрат часу, затрачених рухів і зусиль працівників;
Засновником школи наукового управління вважається Фредерік Тейлор (1856-1915). Своїми
експериментами і науковими працями він намагався довести, що розроблені ним методи
наукової організації праці і сформовані на їх підставі «принципи наукового менеджменту»
здійснять революцію у виробництві, замінять авторитарні методи управління на більш
раціональні наукові підходи. Очевидно, відзначав Тейлор, людина одного типу спочатку
повинна скласти план роботи,а людина зНПім іншого типу повинна виконати його. Головні
свої ідеї Тейлор сформулював у книгах «Відрядна система» (1895р.), «Цеховий менеджмент»
(1903р.), «Принципи наукового менеджменту» (1911р.) у вигляді наступних принципів
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«наукового управління»:
• абсолютне дотримання розроблених на наукових підставах стандартів і правил;
• підбір, підготовка і розстановка працівників на ті робочі місця і завдання, на яких
вони принесуть найбільшу користь;
• оплата за результатами (менші результати – невелика оплата, більші результати –
вища оплата);
• використання функціональних менеджерів, які забезпечують виконання робіт і їх
контроль за спеціалізованими напрямами;
• підтримка товариських стосунків між працівниками і менеджерами.
Тейлор, на думку його послідовників, зробив свого роду «інтелектуальну революцію»
трактуванням промислового менеджменту як сумісної діяльності керуючих і робітників що,
заснована на спільності взаємних інтересів.
Послідовник Ф. Тейлора професор Генрі Гант займався розробкою методики
преміальної оплати, а також розробкою теорії лідерства. Значний внесок у розвиток цієї
школи зробив американський промисловець, король автомобілебудування Генрі Форд (1863–
1947 рр.), ім’я якого стало символом ХХ ст., зразковим утіленням «американської мрії».
Саме Г. Форд сформулював організаційно-технічні принципи управління, якими і
користувався в своїй практичній діяльності.
Крім Ф. Тейлора і Г. Форда школу наукового управління вдосконалювали Г. Емерсон,
Френк і Лілія Гілберт, А. Хопф та ін. Вони вважали, що, використовуючи
спостереження,заміри, логіку і аналіз, можна вдосконалювати операції ручної
праці,добиватись їх ефективнішого виконання. Встановлювалися норми,залежно від яких
здійснювалося стимулювання праці. Представники цієї школи виступили за відокремлення
управлінських функцій обміркування і планування від фактичного виконання робіт.
Класична (адміністративна) школа управління(1920–1950 рр.). «Батьком» класичного
менеджменту вважається французький підприємець і інженер Анрi Файоль (1841–1925 рр.),
який створив першу цілісну класичну школу управління i сформулював її основні принципи i
функції. Його перша стаття на цю тему вийшла в 1900р., а книга «Загальне і промислове
управління» – в 1916р. В 1918р. А. Файоль очолив створений ним центр адміністративних
досліджень. Він доводив, що відкриті ним принципи можна застосовувати як в правлячих
колах, в установах, так і в армії, тобто вони носять універсальний характер.
При відповіді на друге питання слід зауважити, що 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 (функціональний зміст управлінської
діяльності, психологічні та соціально-психологічні чинники, що впливають на її
ефективність, мотивація управлінської праці);
— психологічні основи управління персоналом; психологічні аспекти управління у сфері
виробництва, бізнесу, освіти, науки, культури, спорту тощо;
— психологічні особливості діяльності керівника (стилі управління, психологічні якості
керівника, мотиваційна сфера особистості керівника, психологічні показники ефективності
управлінського розвитку керівника, запобігання професійній управлінській деформації й
регресивному особистісному розвитку керівника);
— психологічні особливості управління організаціями (соціально-психологічні
закономірності поведінки людей в організаціях, психологічні характеристики організацій та
ін.);
— співвідношення «індивідуального» і «групового» в управлінні;
— психологія кадрової політики в управлінні (психологічні основи добору та навчання
управлінських кадрів);
— психологія розв'язання управлінських завдань (психологія прийняття управлінських
рішень);
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— соціально-психологічні аспекти управлінської діяльності; психологічні особливості
створення іміджу організації та керівника.
На основі єдності предмета і об'єкта психології управління окреслюють такі її
інтегральні завдання:
1. Аналіз та вивчення методологічних і теоретичних засад психології управління,
розроблення методів і методик теоретико-прикладних досліджень, застосування (з
попередньою адаптацією) для потреб психології управління методів і методик інших
наук.
2. Виявлення та дослідження її структурних елементів: особистості керівника, його
управлінської діяльності; особистості підлеглого та психологічних особливостей
управління персоналом; психологічних засад управління організаціями;
психологічних особливостей взаємодії в системах «керівник — підлеглий», «керівник
— організація», «керівник — інші керівники», «організація — організація» в процесі
управління.
3. Вивчення акмеологічних, соціокультурних, етнопсихологічних та соціальнопсихологічних особливостей управлінської діяльності; розроблення принципів і технологій планування, стратегії, координації, комунікації, мотивації діяльності, методів
стимулювання, психологічних особливостей прийняття рішень, способів формування
робочих груп тощо.
4. Аналіз умов, чинників, рушійних сил, детермінантів оптимального розвитку
керівника й організації та результативності управлінської діяльності; виявлення
психологічних показників ефективності управлінського розвитку керівника та
організації (управлінська культура керівника, культура організації, форми
взаємозв'язку між ними та з зовнішнім середовищем тощо).
5. Розроблення практичних рекомендацій для керівників і організацій з метою
поліпшення управлінської діяльності, ділового спілкування, ефективного розв'язання
управлінських завдань та ін.
6. Теоретико-методичне забезпечення навчальної дисципліни «Психологія управління»
та пов'язаних з нею спеціальних курсів, наукових семінарів тощо.
Окреслені
завдання
психології
управління
можна
розв'язати
завдяки
цілеспрямованому дослідженню її теоретико-методологічних проблем, науково-дослідній
роботі психологів, використанню надбань інших галузей психологічних знань, з якими
психологія управління має тісні міждисциплінарні зв'язки.
З розвитком психології управління як науки поступово сформувалися її структура,
основні категорії, виокремилися головні функції, ключові поняття.
При відповіді на третє питання «Структура та функції психології управління»
необхідно звернути увагу на особливості структури психології управління зумовлені
завданнями і функціями, які вона здійснює в системі суспільних відносин. Елементами цієї
структури є загальна теорія управління та загальні теоретичні засади психології, спеціальні
психологічні, управлінські теорії, методи психологічних досліджень.
Головне завдання психології управління полягає у висвітленні основних
психологічних характеристик управління, поясненні їх причин, рушійних сил і механізмів,
побудові прогнозів розвитку управління та обґрунтуванні сутності прийомів надання
психологічної допомоги у розв'язанні управлінських проблем. Тому структуру психології
управління становлять компоненти, пов'язані з методологічними аспектами управління,
феноменологією управлінської діяльності, закономірностями та механізмами управління
людськими ресурсами, теоретичним обґрунтуванням методик з погляду їх ефективності та
практичного застосування.
Важливим при цьому є те, що психологія управління — результат взаємодії двох тісно
пов'язаних між собою протилежних процесів: диференціації (поділ психології управління на
складові) та інтеграції її з іншими (не лише психологічними) галузями знання.
Сучасна психологія управління диференціювалася на такі розділи:
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— психологія особистості та організації в управлінні;
— психологія управлінської діяльності;
— соціально-психологічні особливості управління;
— психологія управління людськими ресурсами;
— психологія управління рекламною діяльністю організації та її структурних підрозділів
Реферат:
1. Психологічна структура управлінської діяльності.
2. Морально-психологічні засади управлінської діяльності (етика відносин, моральна
задоволеність, моральні потреби).
3. Психологія професіоналізму управлінської діяльності.
4. Структура і функції психології управління.
Література.
Основна: 1, 3, 4, 6, 8.
Додаткова: 1, 3, 5, 7.
Тема № 2: Психологія особистості керівника.
Практичне заняття: «Психологія особистості керівника».
Навчальна мета заняття: сформувати у здобувачів вищої освіти знання про
індивідуально-психологічні характеристики особистості керівника та їх урахування в системі
управління, сформувати вміння їх аналізувати.
Кількість годин – 2.
Навчальні питання:
1. Управлінські ролі керівника.
2. Концепції стилів керівництва.
3. Психологічні типи керівників.
Література:
Основна: 1, 3, 5, 6, 8.
Допоміжна: 1, 2, 4, 7.
План проведення заняття:
І. Вступ до заняття.
ІІ. Основна частини заняття.
Три питання носять творчий характер. Необхідно проаналізувати завдання, які стоять
перед керівниками різних рівнів, і на підставі цього запропонувати порівняльну
характеристику психологічних особливостей їх керівної діяльності. Оформити звіт доцільно
у формі таблиці.
Л.І. Уманський виділяє 6 типів лідерів за виконуваними ролями: 1) організатор
(функція групової інтеграції), 2) ініціатор (висування ідей і рішення нових проблем); 3)
генератор емоційного настрою (домінує у формуванні настрою групи); 4) еталон (зразок,
ідеал, «зірка»), 5) майстер (спеціаліст у якомусь виді діяльності); 6) ерудит (відрізняється
великими знаннями).
В управлінні персоналом використовується і класифікація лідерів залежно від того, як
їх сприймає група: 1) «один з нас» - не виділяється серед членів групи, сприймається як
«перший серед рівних» у певній сфері - найбільш щасливий або волею випадку опинився на
керівний посади, в цілому, на думку групи, живе, радіє, засмучується, приймає правильні
рішення і помиляється, як і всі інші члени групи; 2) «кращий з нас» - виділяється з членів
групи за багатьма (діловим, моральним, комунікаційним та ін .) якостям і в цілому є зразком
для наслідування; 3) «хороша людина» - сприймається і цінується як реальне втілення
кращих моральних якостей: порядності, доброзичливості, уваги до інших, готовність прийти
на допомогу: 4) «служитель» - прагне виступати в ролі виразника інтересів своїх
прихильників і групи і в цілому, орієнтується на їх думку і діє від їх імені. Типи сприйняття
лідера окремими членами групи часто не збігаються або накладаються один на одного. Так,
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один із співробітників може оцінювати лідера як «одного з нас», інші неї сприймають його
одночасно і як «кращого з нас», і як «служителя».
Цікавий психоаналітичний підхід до розуміння і до класифікації видів лідерства. 3.
Фрейд розумів лідерство як двоєдиний психологічний процес: з одного боку, груповий, з
іншого - індивідуальний. В основі цих процесів лежить здатність лідерів притягувати до себе
людей, несвідомо викликати почуття захоплення, обожнювання, любові. Психоаналітики
виділяють десять типів лідерства.
1. «Соверен», або «патріархальний повелитель». Лідер в образі суворого, але
улюбленого батька, він здатний придушити або витіснити негативні емоції, і переконати
людей впевненість в собі. Його висувають на основі любові і шанують.
2. «Ватажок». У ньому люди бачать вираз, концентрацію своїх бажань, що
відповідають певному групового стандарту. Особистість ватажка - носій цих стандартів.
Йому намагаються наслідувати в групі.
3. «Тиран». Він стає лідером, тому що вселяє оточуючим відчуття покори і
несвідомого страху, його вважають найсильнішим. Лідер-тиран - домінуюча, авторитарна
особистість, його зазвичай бояться і йому підкоряються.
4. «Організатор». Він виступає для членів групи як сила підтримки «Я-концепції» і
задоволення потреб кожного, знімає відчуття провини і тривоги. Такий лідер об'єднує людей,
його поважають.
5. «Спокусник». Людина стає лідером, граючи на слабостях інших. Він виступає в
ролі «магічної сили», даючи вихід пригніченим емоціям інших людей, запобігає конфліктам,
знімає напругу. Такого лідера обожнюють і часто не помічають його недоліків.
6. «Герой». Жертвує собою заради інших; такий тип проявляється особливо у
ситуаціях групового протесту - завдяки його хоробрості інші орієнтуються на нього, бачать у
ньому стандарт справедливості. Лідер герой захоплює за собою людей.
7. «Поганий приклад». Виступає як джерело заразливості для безконфліктної
особистості, емоційно заражає інших.
8. «Кумир». Атрактивний лідер, позитивно заражає оточення, його люблять,
обожнюють, ідеалізують.
9. «Ізгой».
10. «Козел відпущення».
Два останніх типи лідерів, по суті, антилідери, вони є об'єктом агресивних тенденцій,
завдяки яким розвиваються групові емоції Часто група об'єднується для боротьби з
антилідерами, але варто їм зникнути, як група починає розпадатися, внаслідок втрати
спільногрупового стимулу.
Лідерство розрізняють і за силою впливу на членів групи: «Беззаперечний лідер» вказівки виконуються навіть тоді, коли розходяться з інтересами членів групи; «не
беззаперечний» - підпорядкування можливо до тих пір, поки не виникає протиріччя між
власними інтересами і потребами членів групи.
ІІІ. Заключна частина заняття.
Підведення підсумків та оголошення результату заняття.
4. Рекомендована література (основна, допоміжна), інформаційні ресурси в
Інтернеті
Основна
1. Бандурка А. М., Землянская Е. В. Психология руководителя : монография. Харьков :
Золотая миля, 2013. 720 с.
2. Бандурка А. М. Психология управления : учеб. пособие. Харьков : Титул, 2007.
532 с.
3. Бесчастный В. Н.,
Лефтеров В. А., Литвинова Г. А. Психология эффективного
руководителя ОВД : науч.-практ. пособ. Донецк : Донец. юрид. ин-т МВД при
ДонНУ, 2005. 192 с.
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4. Бесчастний В.М. Соціально-психологічні основи управління індивідом і групою :
навч.-практ. посібник. Донецьк : ДЮІ ЛДУВС, 2006. 160 с.
5. Кулініч І.О. Психологія управління : навч. посіб. : Рекомендовано МОН України.
Київ : Знання, 2008. 293 с.
6. О'Коннор К. Основи ефективного лідерства : пер. з англ. Київ : Британська Рада в
Україні, 2000. 96 с.
7. Орбан-Лембрик Л.Е. Психологія управління : навч. посіб. : Рекомендовано МОН
України. Київ : Академвидав, 2010. 544 с.
8. Ходаківський Є.І. Психологія управління : навч. посіб. Київ : Центр учб. літ., 2008.
608 с.
Допоміжна
1. Берн Э. Лидер и группа: о структуре и динамике организаций и групп : пер. с англ.
Москва: Эксмо, 2009. 512 с.
2. Великий В.М. Конфліктологія : навч. посіб. : Допущено МВС України. Херсон : Вид.
Чуєв С.М., 2006. 340 с.
3. Кісіль З.Р. Психологія управління : навч.-метод. посіб. Львів : ЛьвДУВС, 2018. 507 с.
4. Конфліктологія. Психотехнології запобігання і управління конфліктами : навч.
посібник. Київ : Професіонал, 2007. 336 с.
5. Макаренко С.С. Психологічні чинники розвитку професійної кар'єри майбутнього
керівника : метод. посіб. Львів : ЛьвДУВС, 2013. 220 с.
6. Мерманн Э. Мотивация персонала. Инструменты мотивации для успеха организации :
пер. с нем. Харьков : Гуманит. Центр, 2007. 184 с.
7. Угрин О.Г. Психологія управління : практ. посіб. Львів : ЛьвДУВС, 2017. 163 с.

