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У статті узагальнено науково-теоретичні знання про психологічний вплив та управлінську діяльність, досліджено 

психологічні основи управлінської діяльності та розкрито особливості професійної діяльності керівника, вимоги до 

його психологічних знань, умінь та особистісних якостей в умовах соціально-економічних змін, досліджено методи і 

засоби психологічного впливу та розкрито особливості їх використання в управлінській діяльності. 
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Постановка проблеми. У світлі економічних та 

соціальних реформ, які на сьогоднішній день від-

буваються в Україні, починають формуватися нові 

підходи до управління всіма галузями господар-

ства й соціально-культурної сфери. Тому роль ке-

рівника  у сучасних соціально-економічних реаліях 

важко переоцінити, адже саме він створює імідж 

організації, формулює її місію, визначає домінанти 

діяльності, а головне – комплектує команду праців-

ників. Вивчення практичної роботи управлінських 

кадрів показує необхідність підвищення ефектив-

ності їхньої соціально-психологічної підготовки.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Значу-

щість проблеми взаємодії і впливу висвітлюється в 

працях багатьох вітчизняних (Г.Андреєва, О.Бода-

льов, А.Деркач, Є.Доценко, Г.Ковальов, О.Кова-

льов, В.Куликов, Б.Ломов, С.Максименко, В.М’ясі-

щев, В.Ольшанський, К.Платонов, В.Рибалка) і 

зарубіжних (Р.Бейлз, Т.Клаус, Р.Кратчфілд, Дж. 

Морено, Т.Парсонс та ін.) дослідників. Однак, нез-

важаючи на значний інтерес з боку дослідників до 

цієї проблеми й відповідні успіхи в цій сфері, проб-

лема психологічного впливу, залишаючись однією 

з основних, є найменш розробленою проблемою в 

науковій психології.  

Різним аспектам проблеми впливу присвячені 

дослідження Є.Л.Доценка, Г.О.Ковальова, І.П.Ма-

нохи, О.В.Сидоренко,  В.О.Татенка, Ф.Зімбардо, 

Д.Майєрса, С.Мілграма, Р.Чалдіні та ін. У сучасній 

соціальній психології впливу при дослідженні його 

особистісного аспекту увага приділяється переваж-

но питанням лідерства (О.В.Великанова, Ю.Н.Єме-

льянов, О.І.Кравченко, В.Бінгем, Е.Богардус, Р. 

Стогділ, Ф.Фідлер, С.Шенк), тактикам впливу й 

маніпуляції (Д.Басс, Б.Гурін, Б.Трейсі, Д.Страттон 

та ін.). 

Мета статті: узагальнити науково-теоретичні 

знання про управлінську діяльність, дослідити 

психологічні основи управлінської діяльності, на 

основі теоретичного аналізу з’ясувати психологічний 

зміст особистості керівника та значення 

відображених у ньому якостей в управлінні. 

Основні результати дослідження.  

Найбільш цінними якостями сучасного керівни-

ка є вміння збуджувати в підлеглих ентузіазм і 

розвивати те, що є найкращим у підлеглого, за 

допомогою визнання його достоїнств, заохочення, 

позитивного психологічного впливу. Психологіч-

ний вплив широко включається у процеси праці, 

навчання, виховання, управління та інші сфери 

життєдіяльності. Ефективне управління людськи-

ми ресурсами не можливе без застосування психо-

логічних механізмів впливу керівника на персонал. 

Механізми впливу є невід’ємними і найважливі-

шими факторами в структурі управління діяльніс-

тю персоналу. Проблема впливу керівника на пер-

сонал на даний момент є дуже актуальною, оскіль-

ки управління – це взаємодія того, хто керує з тим, 

ким керують. Таким чином, очевидно, що в процесі 

взаємодії вплив здійснюється постійно в самих різ-

них формах. Важливо, щоб вплив був усвідомле-

ним, цілеспрямованим з боку керівника [1, с.4 ]. 

Психологічний вплив – це вплив на стан, думки, 

почуття і дії іншої людини за допомогою виключно 

психологічних засобів. Вплив, коли адресату надає-

ться можливість й час зреагувати на дії ініціатора 

комунікації. У найзагальнішому вигляді, психологі-

чний вплив на інших людей здійснюється для під-

твердження факту особистісного існування і надан-

ня значимості цьому факту. Дійсно, здатність впли-

вати на інших – безсумнівна ознака того, що осо-

бистість існує, і що це існування має сенс [2,с. 203]. 

Будь-який цілеспрямований вплив, за Є. 

Климовим,  передбачає своїм результатом управ-

ління діяльністю, поведінкою чи окремими діями. 

При цьому під впливом розуміється не тільки 

вплив керівника на підлеглих з метою зміни їх по-

ведінки й діяльності в межах вирішення професій-
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них завдань, але й психолога на клієнта, лікаря на 

пацієнта, депутата на виборців, викладача на 

студентів, продавця на покупця та інших 

спеціалістів, об’єднаних у персоніфіковану 

професійну систему «людина-людина» [7, с. 3]. 

У психологічній літературі поняття впливу 

характеризується як цілеспрямоване перенесення 

інформації від одного учасника взаємодії до 

іншого [9, с. 53].  

При взаємодії поведінка однієї людини нерідко 

сприяє змінам у діях і почуттях іншої людини, 

тобто справляє на неї певний вплив. Спеціалісти з 

менеджменту зазначають, що вплив — це будь-яка 

поведінка одного індивіду, яка вносить зміни в 

поведінку, взаємини, почуття тощо, іншого 

індивіда [5, с. 159]. 

Говорячи про спілкування між особами, що 

присутнє в більшості видів людської діяльності, 

Б.В. Зайгарник відзначає, що нерідко можна поба-

чити таку картину, коли між людьми йде приду-

шення одного із співрозмовників іншим у процесі 

спілкування. Причому в ряді випадків це робиться 

несвідомо, на що в його опонента правильне адек-

ватне відтворення ситуації переривається коливан-

нями емоційної сфери, що настали раптово, що 

призводить його до неправильних суджень і 

неадекватних прийняття рішень у цьому стані. З 

цього можна зробити висновок, що така поведінка 

характерна в момент справляння на особистість 

будь-якого психологічного тиску [3, с. 48]. 

Б. Паригін виділяє такі способи впливу на лю-

дину: зараження, навіювання, переконання. Автор 

вважає, що психічне зараження, наслідування, наві-

ювання, переконання та мода належать до со-

ціально психологічних механізмів спілкування, під 

якими він розуміє ті соціально-психологічні явища 

й процеси, що виникають у результаті взаємов-

пливу індивідів один на одного й котрі здійснюють 

безпосередній вплив на рівень їхньої комуніка-

тивної активності, глибину й повноту їхнього 

психологічного контакту та взаєморозуміння, на 

характер й ефективність їхньої комунікативної по-

ведінки. На відміну від психологічних механізмів 

життєдіяльності особистості, які пов’язані з реалі-

зацією її внутрішнього потенціалу або зовнішньої 

стосовно нього соціальної детермінації, механізми 

спілкування реалізують силу й потенціал внутріш-

ньо-групової і масової взаємодії та взаємовпливу 

індивідів один на одного. Водночас на відміну від 

механізмів діяльності, яка ґрунтується на усвідом-

леній і цілеспрямованій активності суб’єкта, меха-

нізми спілкування мають переважно неусвідомлю-

ваний, спонтанний характер, що не піддається заз-

вичай повному соціальному контролю [8, с. 160].  

Ф.Зімбардо й М.Ляйппе дослідили такі 

кореляти соціальних діянь, як переконання, 

поступливість, конформність, підпорядкування 

авторитету, дисонанс, самоатрибуція, соціальне 

навчання, обумовлювання, забобони, невер бальна 

комунікація і підпорогове навіювання. Перерахова-

ні різнорідні феномени, віднесені в дослідженні до 

способів, технік, ефектів впливу, указують на те, 

що автори не використали строгі теоретичні крите-

рії категоризації форм діяння і що в розумінні вп-

ливу вони виходять, переважно, з його ситуаційних 

форм, які не ведуть до глибоких особистісних резу-

льтатів для адресата. Соціальний вплив особис-

тості описано так: «Внесення змін у те, як інша лю-

дина поводиться, почуває себе чи думає про щось» 

[4, с.54].  

Для ефективної взаємодії з колегами, підлег-

лими, клієнтами, партнерами по бізнесу менеджеру 

треба знати психологічні механізми впливу на лю-

дей і вміти користуватися ними. До групи психоло-

гічних способів впливу відносять навіювання, 

психічне зараження, наслідування. Це механізми, 

які діють насамперед на несвідоме. 

Навіювання — це цілеспрямований вплив однієї 

людини на іншу або на групу людей, що передба-

чає некритичне сприймання висловлених думок та 

волі. Процес навіювання ґрунтується на впливі сло-

вом, який умисно перебудовує щось у діяльності і 

скерований на підвищення результативності дій [5, 

с.161]. 

Психічне зараження — спосіб психологічного 

впливу, відомий із сивої давнини. Психологи цим 

терміном означають пряму, безпосередню і, як пра-

вило, неусвідомлену передачу від однієї людини до 

іншої якихось думок, переживань, образів На від-

міну від навіювання та переконання, які часто зас-

тосовуються в міжособистісних взаєминах та в 

організованих групах, психічне зараження яскраво 

виявляється як засіб впливу в групах малозна-

йомих людей (особливо це спостерігається під час 

релігійного екстазу, паніки тощо). Це спосіб, при 

якому передається емоційний стан від однієї люди-

ни до іншої на несвідомому рівні. Внаслідок такого 

впливу людина швидко переймається психічним 

станом інших людей.  

Наслідування — особлива форма поведінки лю-

дини, яка полягає у відтворенні нею дій інших осіб 

на свідомому чи несвідомому рівні. Процес наслі-

дування — повторення взірця або прикладу — зас-

нований на імітації якихось зовнішніх виявів рухів, 

дій, поводження інших людей, що характеризу-

ються певною емоційною і раціональною спря-

мованістю, корисністю, значущістю [5, с. 162]. 

Існує ще такий важливий спосіб впливу, як пе-

реконання. Це такий спосіб, за якого людина 

звертається до свідомості, почуттів і досвіду іншої 

людини з тим, щоб сформувати в неї нові установ-

ки. При цьому уявлення, знання, ідеї стають моти-

вами поведінки людини і визначають її ставлення 

до різних сфер дійсності. Воно ґрунтується на 
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тому, щоб за допомогою логічного обґрунтування 

домогтися згоди від людини, яка приймає 

інформацію. Переконання впливає не тільки на 

розум, а й на почуття, якщо звернення до інших 

супроводжується емоціями. Отже, переконання — 

це такий вплив однієї людини на іншу або групу, 

який діє на раціональне та емоційне в їхній єдності, 

формує нові погляди та відносини [5, с. 163]. 

Способи (механізми) впливу на людину можуть 

різнитися також своєю етично-мотиваційною виз-

наченістю. Тут розрізнять маніпуляцію та актуалі-

зацію. Слово «маніпуляція» походить від латинсь-

кого слова manus — рука, відповідно manipulus — 

жменя та manus і ple — наповнювати [10, с. 259]. У 

нашому розумінні маніпуляція — вправне обход-

ження з людьми як з об’єктами, речами, або ж «акт 

впливу на людей чи управління ними з вправністю, 

особливо з зневажливим підтекстом, як приховане 

управління або обробка» [6, с. 481–482]. 

Висновки 

Компетентне використання людиною різних ви-

дів психологічного впливу в діловому спілкуванні 

є важливою складовою її культури. Саме правиль-

ний добір засобів і механізмів впливу сприяє 

досягненню оптимального результату взаємодії, 

розвиткові особистості, формуванню в неї високих 

моральних якостей, реалізації її творчих здібностей 

та можливостей самовдосконалення.  

Важко уявити собі ефективне управління без 

використання маніпуляції. Погляди як ідейних так 

і стихійних маніпуляторів звертаються по допомо-

гу до психології в надії знайти підказки. Не дивно, 

що поява книг, спеціально присвячених даному 

питанню, незмінно отримує і повагу і підтримку. 

Майже вся академічна психологія будується на 

маніпулятивних основах. Людина в ній усвідомлю-

ється як об’єкт дослідження – сприйняття, 

отримання інформації, впливу, виховання та ітд.  
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Zhebchuk I.  

THEORETICAL ESSENCE AND PRACTICAL MEANING OF THE USE OF MEANS OF PSYCHOLOGICAL 

INFLUENCE IN THE ADMINISTRATIVE WORK  

In this article we generalized theoretical scientific knowledge about psychological influence and administrative work, investigated 

the bases of the administrative work and revealed the peculiarities of the professional work of a manager, demands as to his 

psychological knowledge, skills and personal qualities in the course of social and economical changes, investigated methods and means 

of psychological influence and revealed the peculiarities of their use in the administrative work. 

Key words: management, , psychological influence, means of psychological influence, suggestion, persuasion, imitation, factors 

of influence, manipulation, actualization. 

 

Жебчук И.В. 

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ И ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СРЕДСТВ 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ВЛИЯНИЯ В УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В статье обобщены научно-теоретические знания о психологическом влиянии и управленческой деятельности, 

исследовано психологические основы управленческой деятельности и раскрыто особенности профессиональной 

деятельности руководителя, требования к его психологическим знаниям, умениям и личностным качествам в условиях 

социально-экономических изменений, исследовано методы и средства психологического влияния и раскрыто особенности 

их использования в управленческой деятельности. 

Ключевые слова: управленческая деятельность, психологическое влияние, средства психологического влияния, 

внушение, убеждение, подражание, факторы влияния, манипуляция, актуализация.  
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