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ВСТУП
Психологія управління є відносно молодою галуззю наукових знань. Її
зародження припало на початок ХХ століття і засвідчило зрілість суспільних
(передусім психології) та економічних знань. Воно стало результатом
управлінської практики, психологічних спостережень та узагальнень за
розвитком і наслідками управління.
Зародившись на перехресті психологічних дисциплін, психологія
управління функціонує і розвивається у нерозривному зв’язку як із багатьма
суспільними науками (філософія, соціологія, політологія, педагогіка та ін..),
так і з тими, що сфокусовані на проблемах управління виробництвом,
підприємницькою та бізнесовою діяльністю.

Текст лекції

1. Етапи становлення психології управління. Предмет і об’єкт
психології управління.
Основи психології управління формувалися під впливом економіки,
наукового управління, кібернетики, соціології, психології праці, соціальної
психології, кожна з яких зробила свій внесок у формулювання її завдань,
предмета, формування й розвиток методології.
У процесі конституювання психології управління як самостійної галузі
психологічних знань виокремлюють кілька періодів:
1. Зародження ідей психології управління в надрах філософії та соціології (VI ст.
до н. е. — середина XIX ст.).
2. Формування психологічних знань про управління в теорії управління та у
сфері психології (середина XIX ст. — початок XX ст.).
3. Зародження психології управління як самостійної науки (20—30-ті роки XX
ст.).
Особливості цих етапів пов'язані з генезою уявлень про предмет психології
управління, які, започаткувавшись на наївному рівні, з часом набули
різнобічної наукової обґрунтованості.
Предмет психології управління. Розгляд процесу формулювання предмета
психології управління не тільки в хронологічному, а й у хронологічноконцептуальному аспекті дає змогу дослідити його і в часі, і в межах різних
наукових підходів.
Підвищення уваги до психології управління, попиту на її наукову та
прикладну продукцію зумовили динамічний розвиток

цієї галузі знання,

різноманітні спроби розглядати її як феномен під різними кутами зору і в
різних площинах, що спричинилося до формування наукових підходів, шкіл.
Інженерно-психологічний

підхід.

Його

представники

розглядали

психологію управління у межах предмета інженерної психології, розширеного
за рахунок соціотехнічних систем, стверджували відсутність принципових
відмінностей між діяльністю оператора і керівника, а отже ігнорували якісну

своєрідність особистості та групи людей як об'єктів управління. До предмета
психології управління вони зараховували психологічні особливості процесів
перероблення й генерування інформації, структури та елементів управлінської
діяльності, організації управлінської праці.
Соціально-психологічний підхід. Предметом психології управління
вважають соціально-психологічні особливості діяльності керівника, який
взаємодіє із соціальним оточенням, пошук стійких рис керівників, що
виявляються у способах взаємодії з підлеглими і визначають ефективність
керівництва. Зосереджуючись на проблемах психологічної своєрідності
особистості та групи в системі управління, вчені звертають мало уваги на
загальні закономірності управлінської діяльності.
Суб'єкт-об'єктний підхід. На думку його прихильників, розвиток
психології управління пов'язаний з тлумаченням її предмета як індивідуальної
та спільної управлінської діяльності керівників. У межах цього підходу
стверджують, що психологія управління має зосереджуватися:
1) на вивченні психіки людини, психологічних характеристик управлінської
діяльності керівника, аналізі якостей, необхідних для його успішної
діяльності;
2) на дослідженні психологічних закономірностей становлення, функціонування
та розвитку системи «людина (група) — людина (група)», у яких основними є
управлінські зв'язки та управлінські відносини.
Управлінські відносини — відносини між суб'єктом і об'єктом управління, між керівником та підлеглими.
Отже, психологія управління, згідно з суб'єкт-об'єктним підходом,
покликана досліджувати психологічні особливості суб'єкта управління —
керівника (прийоми та методи здійснення управлінської діяльності,
характеристики його особистості тощо) та об'єкта управління (персоналу
організацій), які мають бути враховані в процесі реалізації управлінських
відносин.

Організаційно-психологічний підхід. Його прибічники вважають, що
сфера наукової компетенції психології управління розширюється завдяки
дослідженню не лише психологічних основ управління персоналом, а й
психологічних основ управління організацією у науковому та практичному
напрямах.
Різноманітні спроби наукових підходів дослідити феномен психології
управління дають змогу сформулювати предмет цієї галузі знання.
Предмет

психології

управління

—

психологічні

закономірності

управлінської діяльності, сукупність психічних явищ і відносин в організації.
Розуміння предмета психології управління ґрунтується на визнанні
становлення і розвитку в процесі соціального управління нової психологічної
реальності — управлінської діяльності, яка поєднує в собі соціальне і
психічне, їхню взаємодію та взаємозв'язок.
Залежно від розуміння предмета психології управління виокремлюють
основні об'єкти її вивчення, тобто носії явищ психології управління. Саме цим
зумовлена особливість психології управління як наукового феномену. До
конкретних об'єктів цієї дисципліни належать: психологія особистості в
управлінні, феномен організації в управлінні, управлінська діяльність,
управлінські відносини, взаємодія в системах «керівник — підлеглий»,
«керівник — інші керівники», «керівник — організація» тощо.
Об'єкт психології управління — організована (індивідуальна і спільна)
діяльність об'єднаних спільними інтересами і цілями, симпатіями і
цінностями людей, підпорядкованих правилам і нормам організації.
Норми, правила і вимоги в організації породжують особливі
психологічні відносини між людьми — управлінські відносини, що
утворюють спільну діяльність. Саме тому до сфери психології управління
належить вивчення психологічних особливостей діяльності керівника, групи
керівників, формування програми діяльності підлеглих, спрямованої на
необхідну зміну станів керованого об'єкта. Отже, об'єктом вивчення
психології управління є відносини людей, що фінансово та юридично

належать до самостійних організацій, де всі об'єднані загальним порядком,
пов'язані різноманітною відповідальністю — моральною, матеріальною,
соціальною, психологічною, правовою.
2. Завдання психології управління.
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);
— 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,

міждисциплінарні зв'язки.

з

якими

психологія

управління

має

тісні

З розвитком психології управління як науки поступово сформувалися її
структура, основні категорії, виокремилися головні функції, ключові поняття.
3. Структура та функції психології управління.
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:
— 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 (рис. 2).

Функції психології управління. Як самостійна галузь знання,
психологія

управління

виконує

теоретико-пізнавальну,

інформаційну,

соціокультурну, етнопсихологічну, соціально-психологічну, гуманістичну,
прогностичну, прикладну та інші функції.
Теоретико-пізнавальна функція передбачає оцінювання явищ з позицій
інтересів людини. Вона полягає в тому, що психологія управління накопичує
знання з проблем управління, систематизує й аналізує їх, прагне об'єктивно
оцінити відносини в організованій спільноті, забезпечує інформацією про різноманітні процеси в системі управління.
Мета інформаційної функції — за допомогою систематизованої
інформації відтворити діяльність учасників управлінського процесу, їхні
ділові контакти тощо.
Соціокультурна та етнопсихологічна функції психології управління
вивчають соціальні й психологічні особливості управлінської культури.
Соціально-психологічна функція систематизує знання з проблем
ділового спілкування і взаємодії учасників управлінського процесу. Оскільки

об'єкт психології управління — це організована (індивідуальна і спільна)
діяльність людей, об'єднаних загальними інтересами і цілями, нормами,
правилами і вимогами, то важливою є її гуманістична функція, що полягає в
дотриманні норм етики і моралі стосовно індивіда в процесі управління і
здійснення управлінської діяльності.
Не менш значуща прогностична функція психології управління, яка
передбачає формування психологічних прогнозів щодо розвитку організації,
робочих груп, персоналу, керівника та його управлінської діяльності.
Прикладна функція психології управління полягає в тому, щоб на основі
теоретичного і емпіричного аналізу управлінських процесів розробити
практичні рекомендації з різних аспектів управлінської діяльності, спрямовані
на поліпшення роботи керівників, усієї системи управління. При цьому
важливе практичне значення мають психологічні та соціально-психологічні
прогнози стосовно найближчого і віддаленого майбутнього управління та його
ролі в житті суспільства й окремої людини.
Оскільки базовою для психології управління є не лише психологічна
наука, то її стосуються і функції загальної системи управління: економічна,
соціальна і міжнародна. Економічна функція управління полягає в підвищенні
ефективності виробництва, продуктивності праці, забезпеченні продуктивної
взаємодії персоналу на всіх рівнях, уникненні фінансових криз, створенні умов
для продуктивної праці.
Соціальна функція управління передбачає зниження рівня соціальної
напруги в організації, конфліктності на підприємстві, що сприяє розвитку цих
процесів і в суспільстві.
Міжнародна функція управління пов'язана із зміцненням позицій
підприємства, організації в зовнішньо економічних відносинах.
Отже, функції психології управління спрямовані на розв'язання проблем
у системі управління, на забезпечення взаємодії учасників управлінського
процесу з метою підвищення ефективності виробництва.

