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ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В 

КУРСАНТСЬКИХ ПІДРОЗДІЛАХ ВНЗ МНС УКРАЇНИ. 

 

Керування завжди здійснюється в рамках визначеної професійної діяльності. 

Категорія діяльності одержала в даний час широке поширення у вітчизняній 

психологічній науці. Джерела її вивчення лежать у класичній філософії. Серйозний внесок у 

постановку і рішення проблем, зв'язаних з аналізом діяльності внесли антропологія, 

етнографія, а пізніше — біомеханіка, фізіологія людини, кібернетика, соціологія, 

економічні й інші науки. Відомо, що людська діяльність є предметом як 

внутридисциплинарного, так і міждисциплінарного дослідження, діяльність вивчають у 

психологічному комплексі наук про працю. Діяльність є також одним з фундаментальних 

понять у вітчизняній загальній психології, оскільки серед категорій, що характеризують 

буття людини, вона представляється найважливішої. Застосування принципу єдності 

свідомості і діяльності до вивчення психічних процесів, станів і властивостей дозволило 

дати пояснення багатьом явищам, що колись здавалися незрозумілими, виявити важливі 

закономірності психічного розвитку людини [1]. 

В кожному військовому колективі здійснюється горизонтальний та вертикальний 

поділ праці, у процесі якого керівники отримують повноваження, тобто право впливати на 

поведінку підлеглих для забезпечення цілей діяльності організації. Наявність права 

впливати на діяльність підлеглих є необхідною передумовою керування, але ще не 

гарантує ефективності такого впливу. Існують різні способи реалізації такого права: від 

жорсткого автократичного до найменшого (ліберального) утручання в діяльність 

підлеглих [2]. 

За словами Дж. Пітера Лоуренса: "Багатьох називають керівниками тільки тому, що 

вони очолюють команди або знаходяться на верхівці адміністративної піраміди. Але 

перебуванням нагорі визначає лише видимість керування, а не його сутність"[4].  

Справжніх керівників відрізняє наявність специфічної властивості – здатність 

підібрати для кожної конкретної ситуації щонайкращий механізм впливу на підлеглих, 

здатність до ефективного лідерства.  

Ряд науковці визначають сутність таких категорій [2,3]:  

1. повноваження;  

2. вплив;  

3. влада.  

Повноваження являють собою формально санкціоноване право впливати на 

поведінку підлеглих.  

Вплив - це така поведінка однієї особи, яка вносить зміни в поведінку іншої. З точки 

зору управління важливим є не вплив узагалі, а такий вплив, який забезпечує досягнення 

цілей організації.  

Можливість впливати на поведінку інших людей і називається владою.  

Чим відрізняються категорії ―повноваження‖ і ―влада‖? Влада лише частково 

визначається повноваженнями.  

Повноваження дають керівникові владу над підлеглими. Зокрема, підлеглі залежать 

від керівника у таких питаннях як:  

 підвищення заробітної плати;  

 просування по службі;  

 робочі завдання тощо.  

Проте і підлеглі мають владу над керівником. Він залежить від них у питаннях:  



 отримання необхідної для прийняття рішень інформації;  

 встановлення неформальних контактів із працівниками інших підрозділів;  

 здійснення впливів, які підлеглі можуть чинити на своїх колег тощо.  

Отже, використання керівником своєї влади у повному обсязі може примусити 

підлеглих продемонструвати свою владу. Це, безперечно, буде впливати на рівень 

досягнення цілей організації. Тому розумний керівник намагається підтримувати так 

званий ―баланс влади‖.  

Вирізняють такі основні форми влади (див. рис. 9. 1).  

Рис. 9.1. Основні форми влади та впливу 

 

Основними засобами такого впливу є переконання й залучення до участі.  

Переконання ґрунтується на владі прикладу та владі експерта, але відрізняється від 

них тим, що виконавець повністю усвідомлює, що робить і чому. При цьому керівник 

розуміє, що виконавець має певну частку влади, яка здатна зменшити можливості 

керівника діяти. Проте, отримавши згоду, керівник чинить сильний вплив на потреби 

виконавця у повазі. Переконання впливає тим, що виконавець усвідомлює, що зробивши 

так, як цього вимагає керівник, він задовольняє свої власні потреби. Слабкими сторонами 

переконання є: повільність впливу; невизначеність результатів; одноразова дія.  

Залучення до участі. Керівник у цьому випадку не прикладає зусиль, щоб нав’язати 

підлеглому свою думку або волю. Керівник лише спрямовує зусилля підлеглого і сприяє 

вільному обміну інформацією. Процес впливу у цьому випадку здійснюється краще 

завдяки тому, що люди, як правило, більш старанно працюють для досягнення мети, яка 

була сформульована за їх участю. Участь у прийнятті рішень забезпечує апеляцію до 

потреб більш високого рівня (владі, компетентності, самоповаги).  

Повноваження, вплив і влада є інструментами управління. Як такі їх можна 

застосовувати по-різному. Звичайно, різними будуть і результати.  

Висновок: Отже, результативність управління залежить від способу реалізації 

керівником наданих йому повноважень для досягнення цілей організації. Саме для 

характеристики таких способів і використовується поняття ―лідерство‖.  
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Основні форми влади 

Влада, яка базується на примушенні – виконавець вірить, що керівник має 

можливість покарати так, що завадить вдоволенню життєвих потреб виконавця 

Влада, яка базується на винагороді – виконавець вірить, що керівник має 

можливість задовольнити його життєві потреби 

Експертна влада – виконавець вірить, що керівник володіє спеціальними 

знаннями, які дозволяють задовольнити потреби виконавця 

Еталонна влада (влада прикладу) – характеристики або властивості керівника 

настільки привабливі для виконавця, що він хоче бути схожим на нього 

Традиційна влада – виконавець вірить, що керівник має право віддавати накази і 

його обов’язок – виконувати їх 

Основні форми впливу 

Переконання – ефективна передача своєї точки зору. 

Базується на владі прикладу чи владі експерта, але відрізняється тим, що виконавець 

повністю розуміє що він робить і навіщо 

Вплив через участь – керівник залучає підлеглого до прийняття рішень і сприяє 

вільному обміну інформацією 


