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СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ЕФЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ПОВЕДІНКОЮ ПЕРСОНАЛУ ДЛЯ 

ПІДВИЩЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ПРАЦІ 

Визначено, що найважливішими факторами збільшення прибутку підприємства, у традиційному представленні, є збільшення ефективності 
використання трудових і матеріальних ресурсів. За сучасних умов більш важливим з них є ефективність використання трудового ресурсу. Так як 
узагальнюючим показником результативності праці є його продуктивність, то були розглянуті найбільш перспективні напрямки підвищення 
продуктивності праці, серед яких виділені удосконалення та розвиток особистісного чинника виробництва (соціально-економічні чинники) та 
удосконалення способів поєднання матеріально-технічних та особистістісних чинників виробництва (організаційні чинники), як найбільш 
перспективні. Побудовано підхід до ефективного управлінського впливу, який враховує значущі фактори поведінки підлеглих, процес прогнозування 
поведінки персоналу, використання типових тактик впливу, а також формування стилю впливу менеджера (визначається набором тактик впливу).  

Ключові слова: продуктивність праці, ефективність, управлінський вплив, прогнозування поведінки персоналу. 

Определено, что важнейшими факторами увеличения прибыли предприятия, в традиционном представлении, является повышение эффективности 
использования трудовых и материальных ресурсов. В современных условиях более важным из них является эффективность использования трудового 
ресурса. Так как обобщающим показателем результативности труда является его производительность, то были рассмотрены наиболее перспективные 
направления повышения производительности труда, среди которых выделены совершенствование и развитие личностного фактора производства 
(социально-экономические факторы) и совершенствование способов сочетания материально-технических и личностных факторов производства 
(организационные факторы), как наиболее перспективные. Построено подход к эффективному управленческому воздействию, учитывающему 
значимые факторы поведения подчиненных, процесс прогнозирования поведения персонала, использование типовых тактик влияния, а также 
формирование стиля влияния менеджера (определяющимся набором тактик воздействия). 

Ключевые слова: производительность труда, эффективность, управляющее воздействие, прогнозирования поведения персонала. 

It is determined that the most important factors of increase of profit of the enterprise, in the traditional representation, is an increase in the efficiency of the use of 
labor and material resources. Under current conditions more important of them is the efficiency of the use of labor resources. As the general indicator of the 
productivity of labor is its productivity, the most promising directions of increase of labor productivity were considered, among which the improvement and 
development of the personal factor of production (socio-economic factors) and improvement of methods of combining material and technical and personality 
factors of production (organizational factors) are highlighted. , as the most promising.  
An approach to effective management influence which takes into account significant factors of the behavior of subordinates, the process of prediction of personnel 
behavior, use of typical tactics of influence, as well as the formation of the style of influence of the manager (determined by a set of tactics of influence) is 
constructed. 

Keywords: productivity, efficiency, managerial influence, prediction of personnel behavior. 

Вступ. Кожне підприємство прагне до одержання 
максимально можливого прибутку. Найважливішими 
факторами збільшення прибутку підприємства, у 
традиційному представленні, є збільшення ефективності 
використання трудових і матеріальних ресурсів [1]. 

За сучасних умов, все більш важливим є 
ефективність використання трудового ресурсу. 

Узагальнюючим показником результативності 
праці є його продуктивність, що характеризує обсяги 
випущеної продукції або вироблених послуг на одиницю 
витрат праці. Від її систематичного зростання залежать 
як успіхи в розвитку економіки країни, так і підвищення 
народного добробуту [2]. 

Постановка проблеми у загальному вигляді та її 
зв’язок з важливими науковими чи практичними 
завданнями. Найбільш перспективними напрямками 
підвищення продуктивності праці є [3]: 

1. Удосконалення застосовуваних та 
впровадження нових засобів праці: заміна 
технологічного обладнання новим, його модернізація, 
впровадження автоматизованих систем та верстатів; 
комплексна механізація ділянок, цехів, механізація 
ручних робіт, впровадження засобів малої механізації. 

2. Удосконалення технології та підвищення 
технологічного оснащення виробництва: впровадження 
нової, більш прогресивної технології виробництва; 
підвищення рівня технологічного оснащення 

техпроцесів. 
3. Удосконалення предметів праці: впровадження

нових, більш ефективних видів сировини, 
напівфабрикатів, матеріалів. 

4. Удосконалення продукту праці: підвищення 
якості продукції; поліпшення конструкції виробів. 

5. Удосконалення та розвиток особистісного 
чинника виробництва (соціально-економічні чинники). 

6. Удосконалення способів поєднання 
матеріально-технічних та особистістісних чинників 
виробництва (організаційні чинники). 

Останні два напрямки підвищення продуктивності 
праці в сучасних умовах стають все більш важливими. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких 
започатковано розв’язання даної проблеми і на які 
спирається автор. Проблемі підвищенню 
продуктивності праці на підприємствах приділяється 
велика увага фахівців-практиків, їй присвячені 
дослідження багатьох вчених-економістів, серед яких: 
Беляева С.В., Виноградський М.Д., Кібанов А.Я., 
Матросов О.Д., Щьокін Г.В., Яхонтова Е.С. та інші. 

Вивчення представлених в економічній літературі 
розробок свідчить про необхідність подальшого 
розвитку, а в деяких випадках уточнення, проблеми 
продуктивності праці на вітчизняних підприємствах. 

Ефективність управління і результативність 
організаційної діяльності в складних умовах, які 
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висувають підвищенні вимоги до персоналу, в багато 
чому визначаються застосуванням соціально-
психологічних методів в управлінні персоналом. До 
основного соціально-психологічного методу, який 
використовуються в управлінні персоналом для 
підвищення ефективності трудових процесів, відносять 
управлінський вплив [4]. 

Викладення основного матеріалу дослідження. 
Значущі фактори поведінки підлеглих: 

1. Мотивація до праці – розуміння зв'язку 
задоволення індивідуальних потреб та інтересів з якістю і 
кількістю праці. 

2. Професійна компетентність – рівень знань,
навичок і досвіду, що визначають ефективність 
професійної діяльності. 

3. Відданість організації – прихильність
організаційних цілей і цінностей. Ступінь прихильності 
визначає готовність працівника приймати на себе 
персональну відповідальність за результат праці і ділові 
відносини, а також оптимально використовувати 
можливості середовища для вирішення поставлених 
завдань. 

4. Коло спілкування – сукупність людей, з якими 
взаємодіє працівник і які впливають на його поведінку. 
Виділяють наступні кола спілкування: найближчий, куди 
входить обмежене число людей, з якими відбувається 
вільне обговорення будь-яких проблем; періодичний – 
люди, з якими йде регулярне обговорення офіційних 
питань; епізодичний – це всі інші товариші по службі і 
знайомі. 

5. Соціальні ролі – сукупність дій, очікуваних від 
людини відповідно до його індивідуальних 
характеристик і місця в організаційній ієрархії. Роль 
диктує правила поведінки і робить його передбачуваним. 

Рольова поведінка підлеглого залежить від 
наступних особистісних особливостей: характеру; 
особливості сприйняття та оцінки своєї ролі; 
прийнятність ролі для індивіда; відповідність 
можливостям і бажанням. 

Уміння прогнозувати розвиток ситуації і можливі 
реакції підлеглих дозволяє менеджеру своєчасно 
приймати оптимальні рішення для забезпечення 
виконання організаційних завдань. 

Процес прогнозування складається з наступної 
послідовності дій [5]: 

1. Виявлення симптомів – ряду фактів і подій, які в 
своїй сукупності не дають підстави зробити певні 
висновки, але насторожують і спонукають до активності 
в пошуку додаткової інформації. 

2. Пошук і аналіз інформації – збір і обробка різних 
фактів, що дають підставу зробити певний висновок 
(діагностика) і прийняти рішення щодо предмета 
занепокоєння. 

3. Моделювання: можливих варіантів розвитку 
подій і ймовірних моделей поведінки людей; альтернатив 
своїх дій; наслідків розвитку ситуації і своїх дій. 

При моделюванні поведінки підлеглих необхідно 
знати їх наступні характеристики: інтереси і потреби; 
цілі; причини та механізми поведінки; наявні ресурси і їх 
суб'єктивні оцінки; уявлення про кінцевий результат; 
досвід у вирішенні проблеми; передісторію відносин з 
оточуючими; очікування. 

Очікування певної поведінки з боку оточуючих, і 
перш за все менеджера, знаходять відображення у 
вчинках працівника. 

Якщо очікування працівників не виправдовуються, 
то помітно знижується мотивація до трудової активності. 

Техніка прогнозування поведінки заснована на 
виділенні трьох складових поведінки будь-якої людини: 

• Загальна – поведінка, характерна для всіх людей в 
конкретній ситуації. 

• Особливе – поведінка, характерна для певної 
групи людей в конкретній ситуації. 

• Специфічне – поведінка, характерна виключно для
даної людини в конкретній ситуації. 

Вплив – це процес дії на свідомість і поведінку 
партнерів по взаємодії з метою їх зміни, від незначної 
корекції до кардинального [5]. 

У слідстві впливу відбуваються усвідомлені і 
неусвідомлені зміни в мотиваційній сфері. Ступінь зміни 
мотивації визначається силою впливу взаємодіючих один 
з одним суб'єктів. 

Вплив притаманний кожному акту взаємодії. Вплив 
не буває без взаємодії. 

Ролі менеджера та вплив на оточуючих: 
1) прийняття рішень: організація, контроль, оцінка,

участь, залучення, делегування, стимулювання, примус; 
2) інформаційні: переконання, пояснення,

з'ясування, спостереження, вислуховування, навчання, 
демонстрація, вивчення; 

3) міжособистісні: наснагу, заохочення в 
захоплення, об'єднання, допомога, підтримка, захист. 

Вплив – не самоціль, а інструмент, який професійні 
менеджери використовують для досягнення 
організаційних цілей і раціоналізації наявного 
потенціалу. 

Успішність впливу багато в чому визначається 
силою менеджера. Джерела сили менеджера: 

• володіння організаційними ресурсами та їх 
розподіл (матеріально-технічні і фінансові ресурси); 

• здатність створити і використовувати ситуацію
невизначеності (приховування або обмеження 
інформації); 

• створення і / або використання ситуації власної 
унікальності і незамінності; 

• здатність впливати на процес прийняття рішень;
• здатність досягати згоди, компромісів в умовах

протиріччя інтересів; 
• здатність набувати сили, додаткову перспективу і 

формувати відсутні ресурси; 
• володіння політичними навичками (використання 

соціально-психологічних особливостей оточуючих, 
маніпуляція); 

• сила мотивації менеджера (прагнення до
результату). 

Ресурси сили – це те, що використовується, або 
може бути використано як засоби впливу. Для успіху 
впливу сила ресурсів менеджера повинна володіти 
трьома формальними, але важливими якостями - 
значимістю, незамінністю, дефіцитом [4]. 

Види ресурсів сили менеджера: фізичні ресурси, 
або здатність реалізовувати свої цілі за рахунок інших, 
при цьому здійснюючи або змушуючи робити такі дії, які 
інші бажали б уникнути; економічні ресурси; 
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компетентність як ресурс передбачає наявність 
професійних і управлінських знань, навичок і досвіду, 
необхідних для виконання роботи; норми як ресурси - це 
правові та моральні правила, традиції і принципи, 
дотримання яких забезпечується переконаннями або 
законом; імідж і репутація менеджера - уявлення про 
менеджера і ступінь його авторитету, які багато в чому 
визначають реакції і поведінку оточуючих, що 
ускладнює або спрощує завдання менеджера. 

Сила впливу виражається в наступних діях: активне 
і свідоме зміна поведінки суб'єкта щодо взаємодії, 
незважаючи на бажання і наміри останнього; запобігання 
небажаних для себе дій об'єкта впливу; в активна і 
свідома зміна мотивації, а тим самим і поведінки об'єкта 
впливу. 

Відомо, що не так важко отримати первинну 
позитивну реакцію на вплив, як її втримати в 
подальшому. 

Виділяють чотири основні реакції на результат 
впливу: 

1) добровільна згода: зміна спрямованості 
свідомості і вибір моделі поведінки відповідає не тільки 
індивідуальним мотивами, а й бажанням суб'єкта впливу; 
фактично більше не вимагає від суб'єкта впливу 
вкладення нових ресурсів в підтримку ситуації, що 
склалася; об'єкт впливу схильний до максимального 
використання свого потенціалу для досягнення мети, 
визначеної суб'єктом впливу; 

2) свідома поступка на основі раціонального 
розрахунку або визнання вагомості аргументів іншого 
боку: свідома поступка на основі раціонального 
розрахунку – відношення до предмету не змінилося, але 
змінилося ставлення до оцінки ситуації, що закономірно 
веде до зміни поведінки (з боку об'єкта впливу вимагає 
від суб'єкта впливу вкладення додаткових ресурсів для 
оптимального досягнення поставленої мети); свідома 
поступка на основі визнання вагомості аргументів 
суб'єкта впливу веде до свідомої поступку об'єкта впливу 
– зміна ставлення до предмету взаємодії і добровільна 
корекція поведінки відповідно до очікувань суб'єкта 
впливу (така реакція вимагає постійний контроль і 
корекцію поведінки об'єкта впливу стимулюючи його 
активність до досягнення мети) ; 

3) вимушене підпорядкування - ставлення до 
предмету взаємодії не змінилося, змінився характер 
відносин: передбачає необхідність постійно вкладати 
додаткові ресурси в підтримку свого впливу; об'єкт 
впливу сприймає ситуацію як небезпечну і ризиковану, 
заблоковані мотиви стають актуальними і привабливими; 

4) опір – відношення до предмету взаємодії 
змінилося за рахунок підвищення його цінності для 
суб'єктів: прагнення вирішити ділову частину питання 
посилюється бажанням сторін виграти міжособистісне 
протистояння; є свідченням того, що суб'єкти із взаємодії 
сприймають сили один одного як рівні або майже рівні. 

Тактика впливу – це особлива модель поведінки, 
яка спрямована на отримання максимальної вигоди від 
своєї сили. 

Типові тактик впливу: 
• прояв впевненості в собі і своїй позиції – 

звернення до оточуючих з проханнями, що 

супроводжуються чітким визначенням умов виконання 
прохання, підкреслення важливості свого звернення; 

• прояв дружелюбності і особистісного 
розташування – сукупність дій, спрямованих на те, щоб 
зробити приємним для об'єкта впливу виконання свого 
прохання. 

• раціоналізація – детальне і логічно вибудуване 
використання фактів для чіткого розуміння змісту 
прохання і її значущості для взаємодіючих індивідів; 

• застосування або загроза застосування санкцій – 
використання можливостей організаційного 
стимулювання за допомогою системи заохочення або 
покарання об'єкта впливу; 

• тиск атрибутами статусної влади – зусилля щодо 
забезпечення формальної і неформальної підтримки 
підлеглими політики організаційної ієрархії; 

• взаємообмін (укладання угод і домовленостей) – 
обмін послугами та іншими видами задоволення 
інтересів один одного на основі переговорів; 

• висновок коаліцій – формування та отримання 
вигоди від тимчасових або постійних альянсів; 

• надихаючий заклик – пропозиція заходів або ідей, 
які пробуджують інтерес оточуючих за допомогою 
звернення до цінностей, ідеалів і прагнень цих людей або 
за допомогою підвищення їх впевненості в собі. 

• консультування – пошук активної участі 
оточуючих в рішенні проблеми; 

• запобігливість або лестощі - поліпшення настрою 
оточуючих або створення сприятливого думки про себе 
перед тим, як звернутися до них за будь-якої 
підтримкою; 

• персональний заклик – апеляція до почуття 
дружби або лояльності оточуючих по відношенню до 
себе перед тим, як звернутися до них за підтримкою; 

• легітимація – встановлення легітимності своїх 
вимог, претендуючи на владу і права або підтверджуючи 
свої претензії організаційної політикою, правилами, 
традиціями; 

• тиск – використання офіційних вимог, погроз, 
часто повторюваних зіставлень, контролю або 
наполегливих нагадувань, змушуючи підкоритися. 

Стиль впливу визначається набором тактик 
менеджера, які він зазвичай застосовує. Виділяють 
чотири стилю впливу. 

1. Позитивне переконання – це стиль впливу за 
допомогою інтелекту і витрат індивідуального 
психоенергетичного потенціалу. 

2. Заохочення і покарання – як стиль впливу 
припускають стимулювання (позитивне чи негативне) 
певної поведінки. 

3. Участь і довіру – це стиль впливу, який 
використовує «притягає» енергію, тобто не тільки 
витрату свого психоенергетичного потенціалу, але також 
використання енергії об'єктів впливу. 

4. Загальний погляд на проблему – використовує 
енергію оточуючих. 

Будь-який менеджер час від часу застосовує всі ці 
стилі для досягнення своїх цілей, незважаючи на певні 
переваги, засновані на звичках або доступні ресурси 
сили. 

 Висновки. Виходячи з вищенаведеного, можна 
зробити наступні висновки: 
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1. Уміння прогнозувати розвиток ситуації і можливі 
реакції підлеглих дозволяє менеджеру своєчасно 
приймати оптимальні рішення для забезпечення 
виконання організаційних завдань. 

2. У слідстві впливу відбуваються усвідомлені і 
неусвідомлені зміни в мотиваційній сфері. Ступінь зміни 
мотивації визначається силою впливу взаємодіючих один 
з одним суб'єктів. 
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