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ЭТНИЧЕСКАЯ ТОЛЕРЕНТНОСТЬ СТАРШОКЛАССНИКОВ 
Данное исследование посвящено актуальной проблеме этнической толерантности старшеклассников. 

Акцент делается на том, что формирование толерантности приобретает актуальность в условиях мно-
гонациональных групп и коллективов, где надо не допускать ситуаций проявления неравноправия детей в 
правах и обязанностях. 
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СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ  
ТА ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ ПОВЕДІНКИ  

ПЕРСОНАЛУ СУЧАСНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ 
У статті представлено аналіз понять «стратегічне управління» та «організаційна поведінка пер-

соналу». Визначена роль менеджменту у формуванні поведінки персоналу сучасних організацій. Розкри-
то питання необхідності стратегічного управління сучасними організаціями.  

Ключові  слова :  стратегічне управління, організаційна поведінка, персонал, мотивація, кадрова 
політика. З переходом держави на ринкові відносини відбуваються відповідні зміни у стосунках між суб’єктом та об’єктом управління. Це вимагає нової системи управління організацією. При цьо-му, багатьма науковцями, керівниками підпри-ємств акцентується увага саме на перспективно-му управлінні. Перспективне чи стратегічне 

управління допоможе вистояти у конкурентній боротьбі у довгостроковій перспективі.  Актуальність існування стратегічного управ-ління є особливо важливою для постсоціалістич-них країн з багатьох причин: 
– протиріччя в економічних та соціальних процесах; 
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– неспівпадає з методикою та тактикою їх-нього проведення; 
– відсутність розвиненої теоретичної бази дослідження проблеми психології стратегіч-ного управління та ін. Стратегічне управління передбачає визна-чення керівництвом плану майбутнього розвит-ку та перспектив підприємства залежно від чин-ників макро- , мезо- та мікрорівня.  Особливо важливим у період сучасних, чис-ленних економічних та соціальних змін є психо-логічна готовність керівників та працівників сучасних підприємств до частих реформ, до та-кого явища, як криза. Психологічна підтримка дозволяє розвивати керівникам відповідні якос-ті, які допомогли б передбачати та прораховува-ти кризові періоди у роботі підприємств, підтри-мувати їх конкурентоздатність та відповідати сучасним світовим соціально-економічним ви-могам. Саме тому ми вважаємо, що психологіч-ний аналіз проблем, які перешкоджають ефекти-вному стратегічному управлінню організацією, допоможе нашим підприємствам та організаці-ям бути конкурентоздатними. 
Мета дослідження – визначити специфіку стратегічного управління організаційною пове-дінкою персоналу сучасних організацій. Значним внеском у розробку питання органі-заційної поведінки персоналу стали досліджен-ня таких учених, як: І. В. Аширов, А. В. Батарше-ва, О. Н. Громова, К. Девіс, Г. Р. Латфулліна, К. Ле-він, А. О. Лук’янова, Ф. Лютенс, Дж. Ньюстром. Дослідженням проблеми управління організа-ційною поведінкою персоналу займались: Г. Мо-розова, П. Мучинськи, С. Фішер, Дж. Коул. Управління персоналом, його механізми та засоби підвищення ефективності виробництва давно цікавлять учених, менеджерів, керівників підприємств. Одним з таких механізмів вважа-ється управління організаційною поведінкою персоналу. Більше ста років тому менеджери крупних підприємств звернули увагу на залеж-ність ефективності роботи організації від став-лення працівників до організації. Це підтвер-джує той факт, що людський ресурс завжди за-лишатиметься єдиною значущою конкурентною перевагою будь-якого підприємства.  Сучасні тенденції соціально-економічного розвитку країни вимагають від керівництва та персоналу організацій швидкого пристосування та адаптації до змінних умов. У свою чергу, це потребує виваженої кадрової політики на підп-риємстві з метою проектування організаційної системи, яка була б пов’язана з вирішенням ос-

новних проблем організаційної поведінки персо-налу та підвищила рівень готовності персоналу до сприйняття завдань, які відносяться до стра-тегічного розвитку підприємства. Наслідком нестабільної соціальної та еконо-мічної ситуації у країні є падіння промислового виробництва, зростання безробіття. Загострен-ня ситуації відбувається також через інфляційні процеси у державній економіці. Залежність наці-ональної економіки від позикового капіталу до-зволяє ефективно працювати та розвиватись лише крупним корпораціям та підприємствам. Робітники змушені досить часто змінювати міс-це роботи, що впливає не тільки на їхнє самопо-чуття, а й на ставлення до «чергової організації». Враховуючи досвід країн з розвинутою ринко-вою економікою основним чинником конкурен-тоздатності фірми, її процвітання постає якість персоналу та його ставлення до роботи. Отже, ефективність уведення стратегічного управлін-ня організацією залежить від характеру, специ-фіки організаційної поведінки персоналу. Особливість стратегічного управління поля-гає у тому, що у ньому дуже мало рутинних про-цедур і дуже багато творчості, тобто дуже вели-ка роль мистецтва. Тому теорія стратегічного управління формується на основі узагальнення практики успішного вирішення стратегічних завдань управління фірмою і на основі виділен-ня окремих управлінських схем і тверджень, які вказують на те, за допомогою чого можна доби-тися успішного результату. Іншими словами, теорія стратегічного управління говорить про те, що в управлінні організацією може допомог-ти їй досягти успіху на ринку. Теорія стратегіч-ного управління не говорить: «роби таким чи-ном, і ти можеш». Вона говорить, що якщо діяти певним чином, то можна досягти успіху. Принай-мні, перш це призводило до успіху фірми. При цьому теорія стратегічного управління швидше описує те, без чого управління не зможе впора-тися зі своїми завданнями, ніж те, що гарантує їхнє рішення. Особливо важливим постає питання організа-ції ефективної роботи підприємства стратегіч-ними методами у часи реорганізацій в економіці та суспільстві. Рівень макросередовища значною мірою визначає форми та засоби існування підп-риємств та робітників. За даними Д. А. Аширова, О. Громової сучасні перетворення у виробничій ситуації такі, як: орієнтація на споживача, глоба-лізація, нове покоління інформаційних техноло-гій, боротьба за тотальну якість – вимагають особливої зацікавленості робітників у кінцевому 

А н д р є є в а   І .  А . 
Стратегічне управління та особливості організаційної поведінки персоналу сучасних організацій  
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результаті їхньої діяльності, формування нових моделей організаційної поведінки персоналу, які відповідають вимогам сучасності [1; 11]. Вітчизняними науковцями (Н. Ю. Бутенко, Л. М. Савчук) акцентується увага на тому, що на сьогодні організаційна поведінка на підприємст-вах буде визначати їхню життєздатність. Конку-рентоздатність вітчизняних підприємств, у тому числі і на зовнішньому ринку, буде визначатись ефективною системою організаційної поведінки [12].  Доволі широкого розгляду це питання набуло у роботах американських та європейських нау-ковців, починаючи з ХХ століття. Результати аналізу літературних джерел свідчать про жва-вий інтерес зарубіжних учених до проблеми управління організаційною поведінкою персона-лу. Ще у роботах Ф. Тейлора [15] ми знаходимо підтвердження тому, що найважливішим для будь-якого підприємства є система менеджмен-ту. Автор стверджує, що лише системний, срате-гічний менеджмент, спрямований на формуван-ня організаційної поведінки персоналу дозво-лить уникнути фінансового краху організації.  За даними сучасних науковців: А. В. Батарше-вої, А. О. Лук’янова, Ф. Лютенса та ін. – корекція організаційної поведінки персоналу повинна здійснюватись ситуаційно та через мотивацію працівників [6; 13; 15]. Слід зауважити, що моти-ваційні механізми підвищення ефективності роботи персоналу з часом змінюються. Сучасні соціально-політичні зміни у суспільс-тві вимагають нових форм та засобів мотивуван-ня працівників. У зв’язку з чим можна визначити наступні актуальні питання у розв’язанні про-блеми організаційної поведінки персоналу: 
– ступінь розуміння керівництвом організації своєї стратегічної ролі у мотивуванні пра-цівників; 
– постійна зміна системи мотивів у поведінці працівників; 
– сформованість нової системи цінностей у суспільстві; 
– пошук нових форм нематеріальної мотива-ції; 
– використання індивідуального підходу до працівників; 
– здійснення управлінської функції через мо-тивування працівників. Виходячи з цього, проблема організаційної поведінки персоналу стає чітко визначеним пре-дметом наукових досліджень в економіці, психо-логії та менеджменті.  Загалом поведінка людини – це сукупність учинків, які здійснює людина протягом певного 

часу у відповідних умовах існування [14; 15; 16; 17]. Отже, аналізувати організаційну поведінку персоналу слід як явище системне, через оцінку всіх характеристик діяльності людини, у певних умовах організаційної структури. Слід відмітити, що у роботах Дж. Коула, Д. Ульріха [11; 17] характер та особливості орга-нізаційної поведінки персоналу визначаються так званим «соціальним генотипом» та відповід-ною соціокультурною атмосферою фірми, банку чи іншої структури. Соціальний генотип перед-бачає наявність у людини інформації про типову організаційну поведінку для холдінгу чи корпора-ції, комерційного банку чи державної установи.  Щодо соціокультурної атмосфери на підпри-ємстві, то вона визначає ті чи інші форми поведі-нки як керівництва, так і працівників [10; 13]. Ця інформація, залежно від впливу певних чинників, може забезпечити стабільність та розвиток підп-риємства або, навпаки, дестабілізувати його. Отже, визначальним у розумінні працівником стилю організаційної поведінки є його уявлення про саму організацію. У кожного працівника фо-рмується відповідний образ організації, який він співвідносить із власним «Я-образом». Таким чином, працівник співвідносить власні успіхи та невдачі, сподівання та страхи, бажання та праг-нення з можливістю реалізувати їх у цій органі-зації. Якщо образ організації та його власний «Я»-образ співпадають, то поведінка людини адекватна організаційним вимогам, якщо ні, то вона може бути конфліктною чи деструктивною [2; 13].  За даними Ф. Лютенса, Г. Морозової, П. Му-чинські, організаційна поведінка персоналу – це систематичне дослідження та використання отриманих знань у практичній діяльності для забезпечення ефективної діяльності робітників та підприємства [7; 8; 9]. Характеристики органі-заційної поведінки персоналу залежать від наці-ональних традицій, норм та правил. Проте тіль-ки поєднання світового досвіду у розгляді пи-тання з культурною специфікою цієї нації дозво-лить досягти бажаних результатів управлінської діяльності. Основними характеристиками організаційної поведінки персоналу виступають: 
– з точки зору персоналу – мотиви працівни-ків, ціннісні орієнтації, установки, рівень задоволення потребо-мотиваційної сфери, відданість організації; 
– з точки зору організації – визначальними у формуванні організаційної поведінки персо-налу є особистість керівника, стиль керівни-
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цтва, ставлення до працівників, увага адмі-ністрації до працівників: профілактика кон-фліктів та стресових ситуацій у виробничій діяльності, міра довіри співробітникам, ор-ганізаційний розвиток, загальна політика організації.  Слід також зауважити, що сучасні організації істотно відрізняються від своїх попередників, зокрема якісно нового та різноманітного харак-теру набуває категорія працівників (високі осо-бистісні здібності та рівень освіти, нове бачення перспектив). Перед сучасними менеджерами постають більш нові завдання. Керівники по-винні не лише усвідомлювати неминучість різ-них зразків поведінки співробітників, але і бути готовими адаптуватися до них. Крім того, тенденції, що існують на сьогодні в управлінні організаційною поведінкою персона-лу, вимагають особливої уваги з точки зору нау-кового їх дослідження та пояснення [4; 9; 13]. Специфіку сучасного стратегічного кадрового менеджменту в Україні охарактеризувати одноз-начно дуже складно через такі причини:  1) різниця стилів управління організаційними структурами;  2) загальний процес глобалізації;  3) специфіка управлінських завдань, які ста-вить перед собою керівництво тієї чи іншої компанії;  4) часта зміна законодавчих та правових актів, що регулюють діяльність підприємств.  У зв’язку з цим, досить часто керівництву під-приємства спочатку складно сформувати стабі-льну кадрову політику, оскільки її потрібно пос-тійно змінювати та перебудовувати, не знижую-чи її ефективності. На думку більшості амери-канських, російських, європейських учених, саме глибоке знання психологічних характеристик поведінки кожного співробітника дозволить побудувати правильні механізми та технології її формування. Оскільки будь-яка організаційна система зу-мовлює формальні стосунки між людьми та до-зволяє їх використовувати для досягнення цілей компанії, то регуляція поведінки кожного спів-робітника є невід’ємним компонентом успішно-го управління. Співробітники утворюють внут-рішню соціальну систему. Відповідно, психологі-чні особливості організаційної поведінки співро-бітників у великих і малих, формальних і нефор-мальних групах будуть різними.  Звертає на себе увагу те, що специфіка регу-ляції організаційної поведінки персоналу поля-гає у тому, щоб кожен керівник пам’ятав, що сти-мул-реакція – це малоефективна схема управлін-

ня, а будь-який поведінковий прояв передбачає очікування компенсаторної реакції. Це може бу-ти позитивна компенсація – заохочення, винаго-рода; негативна компенсація – бажана поведінка приводить до усунення небажаних раніше захо-дів; покарання – реакція керівництва на небажа-ну поведінку співробітника.  За даними В. Д. Дорофєєва, О. П. Мурашової, С. В. Смірнова, основу існуючих теоретичних концепцій з питання організаційної поведінки персоналу, складають такі підходи [3; 15]: 
– особистісний підхід: центральним у кадро-вій політиці виступає людський ресурс; 
– ситуаційний підхід: аналіз організаційних умов як чинника організаційної поведінки персоналу є пріоритетним у прийнятті управлінських рішень; 
– системний підхід: організація представляє собою єдину цілісну систему організаційно-го управління з урахуванням усіх чинників, які впливають на робітників; 
– орієнтований на результат: мобілізація зді-бностей та потенційних ресурсів кожного працівника, корекція мотивації та поєднан-ня людських ресурсів із організаційними для досягнення високих виробничих показ-ників.  Особливо слід підкреслити, що теоретичні підходи у поясненні організаційної поведінки персоналу досить часто не сприймаються фахів-цями на практиці тому, що існує поняття так звана «організаційна мода» у кадровій політиці підприємств [9], тобто спостерігається тенден-ція до використання нових концепцій організа-ційної поведінки, ніж вибір тих, які відповідають визначеним завданням організації. Вказані фак-ти свідчать про наявність розділення теорії та практики. Проаналізувавши роботи вітчизняних, росій-ських та зарубіжних науковців з проблеми спе-цифіки стратегічного управління організацій-ною поведінкою персоналу сучасних організацій нами було визначено, що організаційна поведін-ка персоналу залежить від багатьох чинників. Вона може залежати від соціально-економічних умов розвитку держави (макрорівень), визнача-ється професійною діяльністю, особливостями взаємин у колективі та специфікою управління (мезорівень) та визначатись особистістю праців-ника, його ставленням до організації та справи (мікрорівень). Аналіз поведінки кожного окре-мого співробітника в організації сприяє розумін-ню міжособистісних проблем у колективі, психо-логічних особливостей кожного співробітника і допомагає обрати відповідні управлінські стра-

А н д р є є в а   І .  А . 
Стратегічне управління та особливості організаційної поведінки персоналу сучасних організацій  



Збірник наукових праць.  П С И Х О Л О Г I Ч Н I  Н А У К И Том 2. Випуск 10(91) 

24 

тегії. Проте визначальним є те, що успішність стратегічного управління персоналом цілком залежить від характеру взаємовідносин між ке-рівництвом та персоналом. Менеджер повинен пам’ятати, що всі його стратегічні кроки спрямо-вані на зміну виду, структури підприємства, а це пов’язано зі зміною правил, норм, характеру вза-ємодії тощо, що цілком залежить від підтримки кожного окремого працівника. Особливо слід підкреслити: з одного боку недостатню розробленість питання та з іншо-го, – існування на сьогодні виробничої потреби у теоретичних та практичних знаннях з проблеми стратегічного управління організаційною пове-дінкою персоналу. 
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СТРАТЕГИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ И ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИОННОГО  
ПОВЕДЕНИЯ ПЕРСОНАЛА СОВРЕМЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

В статье представлен анализ понятий «управление» и «организационное поведение персонала». Обозна-
чена роль менеджмента в формировании поведения персонала. Проанализирована вероятностная зависи-
мость конкурентоспособности предприятия от организационного поведения персонала. 
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 STRATEGIC MANAGEMENT AND ORGANIZATIONAL BEHAVIOR ESPECIALLY STAFF  
OF MODERN ORGANIZATIONS 

In this article is presented the analysis of concepts «management» and «organizational personnel behavior». A 
management role is marked in forming of personnel behavior. Is analysed the probabilistic dependence of competi-
tiveness of enterprise from organizational personnel behavior. 

Keywords:  strategic management, organizational behavior, organization members, motivation, personnel policy.  Стаття надійшла до редколегії 20.02.2013 року. 


