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ДОСЛІДЖЕННЯ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИХ МЕТОДІВ УПРАВЛІННЯ 

ПЕРСОНАЛОМ ЗАРУБІЖНИХ ТА ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ 
 

Культура управління трудовою діяльністю працівників в Україні на сьогодні знаходиться на етапі становлення та 

розвитку, тому виникає реальна потреба використання існуючого світового досвіду розвинених країн щодо управління 

трудовою поведінкою персоналу та вибору найбільш прийнятних елементів досліджуваних систем з метою їх 

впровадження на вітчизняних українських підприємствах. У роботі розкрито важливість використання соціально-

психологічних методів управління персоналом на підприємствах, відображено їх вплив на розвиток людських ресурсів. 

Розглянуто та проведено порівняльний аналіз зарубіжного досвіду, розкрито можливість його застосування на 

вітчизняних підприємствах.  

Ключові слова: менеджмент, управління персоналом, методи управління, соціально-психологічні методи управління, 

зарубіжний досвід, трудова діяльність. 

Постановка проблеми. Розвиток українських 

компаній не стоїть на одному місці, але у 

порівнянні з відомими країнами світу стан 

управління персоналом знаходиться на низькому 

рівні і потребує покращення. У сучасному світі 

людський ресурс став головною продуктивною 

силою суспільства і становить основу управлін-

ня в зарубіжному менеджменті. Все більшої ува-

ги приділяють соціально-психологічним мето-

дам управління, котрі дозволяють компенсувати 

недоліки економічних та адміністративних. 

Співробітників не можливо активізувати тільки 

адміністративними й економічними методами. В 

умовах емоційної напруженості керівнику 

необхідно використовувати соціально-психоло-

гічні інструменти впливу на поведінку працівни-

ків, створювати особливу емоційну атмосферу. 

Нажаль, український сучасний менеджмент зде-

більшого застосовує лише економічні та адміні-

стративні методи управління. На сьогодні знан-

ня, трудові навички, уміння, ініціатива персона-

лу фірми стають найважливішими стратегічними 

ресурсами. Саме тому необхідно знати свій 

колектив та застосовувати правильну модель 

управління персоналом. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. За 

останні роки приділяється все більше уваги зі 

сторони науковців різник країн світу питанням 

зарубіжного досвіду управління персоналом. До 

числа останніх, значущих досліджень слід 

віднести Грейсон Д.К., Якокка Л, Данюк В. М., 

Хромов М.І., Журавлев П.В. та інші [1-6]. 

Завданням нашого дослідження виступає де-

тальний аналіз світового досвіду соціально-пси-

хологічних методів управління трудовою діяль-

ністю персоналу з метою використання унікаль-

них складових зарубіжного, ефективного досвіду 

управління трудовою поведінкою працівників на 

робочому місці українських підприємства. 

Україна – нещодавно ввійшла в епоху ринко-

вої економіки, тому покращення системи управ-

ління персоналом, на вітчизняних підприємст-

вах, мають базуватися саме на зарубіжному 

досвіді країн з високорозвиненою економікою, 

котрі вже давно застосовують соціально-

психологічні аспекти управління. 

Модель управління трудовою діяльністю 

будь-якої країни світу утворюється під дією 

національної системи цінностей, традицій, 

переконань, культурної спадщини. Кожне 

наступне покоління, в свою чергу, переймає 

досвід попереднього. 

Розрізняють три основні підходи до управлін-

ня персоналом: американський, японський і 

європейський. Європейський підхід управління 

за своєю сутністю є неоднорідною, окремі її 

складові елементи більш запозичені з 

американської або японської школи управління 

персоналом. В цьому проявляється інтернаціона-

лізація сучасного менеджменту. Тому в теорії та 

на практиці процес управління трудовою діяль-

ністю працівників в індустріально розвинених 

країнах слід розділяти на два діаметрально про-

тилежних напрямки – американський і 

японський. 

Американська культура управління виникла 

на початку XX ст., вона була спрямована на 

досягнення успіху, так званої «американської 

мрії». В її основі культура Нового Світу, тобто 

культура «сильної особистості», за якої люди, в 

умовах жорсткої конкуренції та відносно рівних 

можливостях, змушені постійно проходити 

«природний відбір», завойовувати свої 

соціально-суспільні позиції[1].  
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Американська модель – спочатку передбачає 

визначення професійно–кваліфікаційної моделі 

«посади» і «підтягування» до найбільш відповід-

них працівників за схемою «посада – праців-

ник». Американський підхід управління трудо-

вою діяльністю є індивідуалізований, персоніфіко-

ваний, контрольований, конкурентний, профе-

сійно-орієнтований, активний, вузькоспеціалізова-

ний та мобільний. 

Виділяють основні пункти американського 

методу:  

1. поділ виробничого процесу на окремі 

завдання, можливість виконання яких залежить 

від ступеня освіти працівників і їх майстерності, 

орієнтація на вузьку спеціалізацію менеджерів, 

інженерів, вчених та їх особисті схильності;  

2. зменшення розриву між  інноваційним 

розвитком та способами управління людськими 

ресурсами;  

3. використання кадрових служби корпора-

цій, котрі стали спеціалізованими підрозділами, 

оснащені сучасним обладнанням, володіють 

інструментарієм для розв’язання як соціально-

психологічних проблем так і забезпечують 

компетентними працівниками підприємства;  

4. діють за принципом принципом «продук-

тивність від людини», такий принцип чітко 

засвоєний більшістю фірм, котрі процвітають;  

5. американські компанії важливого значення 

надають роботі з персоналом, удосконаленню, 

організуванню та стимулюванню праці;  

6. персонал розглядається як основне 

джерело підвищення ефективності виробництва, 

котрому надається певна автономія;  

7. підбір здійснюється за такими критеріями, 

як освіта, практичний досвід роботи, уміння 

працювати в колективі, психологічна сумісність;  

8. американський менеджмент віддає перева-

ги таким соціально-психологічним якостям як: 

схильність до ризику, рішучість, індивідуалізм, 

прагнення матеріального успіху;  

9. сучасний американський менеджмент 

приділяє велику увагу саме культурі та розвитку 

організації. 

В індустріальних країнах, таких як Канада, 

США, котрі застосовують американський метод 

управління, як малі так і великі підприємства, 

дотримуються відкритої політики при підборі 

кадрів, тому працівника можна легко перемісти-

ти або звільнити з посади, якщо це необхідно 

компанії. З точки зору американської моделі, 

управління персоналом ґрунтується саме на кон-

куренції працівників, чіткою постановою цілей 

та завдань, а також високою оплатою праці. 

Основним конкурентом США в боротьбі за 

економічну першість виступає – «країна Сонця, 

що сходить» - Японія. В ХХІ столітті японський 

менеджмент показав надзвичайно високу ефек-

тивність, що сприяв досягнення країною статусу 

«лідер світового економічного розвитку» [2].  

Японська система управління персоналом 

значно відрізняють від всіх країн, тому що вона 

ґрунтується саме на менталітеті, соціально-

психологічних особливостях, своїх 

співробітників. 

Японська система управління персоналом 

являє особливий інтерес з таких причин. По-

перше, це область менеджменту, де найбільш 

разюче виявляються відмінності японського 

стилю від досить вивченого і дуже поширеного в 

розвинених капіталістичних країнах американ-

ського стилю. По-друге, результати, отримані на 

японських підприємствах (наприклад, продук-

тивність праці, темпи зростання продуктивність 

праці), свідчать, що використовувані японські 

методи управління персоналом досить ефектив-

ні. Саме ефективність приваблює увагу зарубіж-

них дослідників, які вивчаючи японський досвід 

управління персоналом та розглядають можли-

вість його використання у власних країнах. Япон-

ська система управління трудовою діяльністю є 

колективістською, централізованою, горизонталь-

но-спеціалізованою, інноваційно-орієнтованою, 

соціально-спрямованою, самоконтрольованою.  

Особливості японського менеджменту 

полягають у такому:  

1. японська система управління - являє 

собою сукупність японських традицій та 

імпортованих ідей; 

2. японське суспільство однорідне і 

просякнуте духом колективізму. Японці мислять 

від імені груп. Особистість усвідомлює себе як 

члена групи, а власну індивідуальність - як 

частину цілого;  

3. японські корпорації в більшому 

ступені використовують відданість компанії, 

досягається це шляхом тотожних інтересів 

службовців з інтересами корпорацій; 

4. значне місце приділяється системі 

довічного найму працівників та системі обліку 

виробничого стажу пов’язаною з нею розміром 

заробітної плати; 

5. важлива особливість японського 

менеджменту полягає в безперервному навчанні 

працівників, що дає можливість для 

саморозвитку;  

6. ключовим аспектом японського 

менеджменту є управління персоналом. 

Ефективне керівництво людськими ресурсами, 
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забезпечує досягнення високої якості продукції, 

конкурентоспроможності японської продукції і 

технологій на міжнародному ринку; 

7. основною ознакою і особливістю 

японського менеджменту є побудова управління 

фірмами залежно від можливостей людини, а не 

машини чи виробничих функцій. Ця особливість 

японського управління стала основною.[3]  

Засновник компанії “Хонда Моторс” Такео 

Фудзікава відзначив, що японська й американсь-

ка системи управління трудовою діяльністю в за-

галі дуже подібні на 95%, проте дуже відрізня-

ються у всіх важливих пунктах [4]. Тому проана-

лізуємо спільні та відмінні риси американської, 

японської системи управління персоналом і 

виділимо основні елементи, котрі притаманні 

вітчизняному менеджменту, у таблиці 1. 

США Японія Україна 

1. Відповідальність 

Індивідуальна  Колективна Змішана  

2. Цінності 

Різні цінності (індивідуалізм) Загальні цінності (гармонія) Особисті суб’єктивні цінності 

3. Кар’єра 

Короткочасне наймання на 

контрактній основі. Кар’єрний 

ріст стрімкий, пов'язаний з 

особистими результатами.  

Довічний найм, кар’єрне 

зростання повільне, згідно з 

врахуванням віку, вислугою 

років, та лояльністю фірми.  

 

Поєднано довговічний  і 

короткочасний найм 

працівників. Кар’єрне 

зростання пов’язане з 

індивідуальними 

досягненнями, авторитетом і 

здібностями. 

4. Контроль трудової діяльності 

Індивідуальний контроль з 

боку керівника  

Колективний контроль  Індивідуальний та груповий 

контроль 

5. Мотиваційний механізм трудової діяльності 

Метод «батога і пряника» В основу покладені ментальні 

цінності 

Надання свободи дій 

6. Оплата праці 

В залежності від 

індивідуальних результатів 

роботи  

В залежності від стажу та 

показниками роботи групи 

В залежності від стажу та 

результатів роботи. 

7. Оцінка результатів трудової діяльності персоналу 

Швидка оцінка індивідуального 

результату та стрімке 

просування по службі 

Поступова оцінка колективного 

результату та повільне 

просування по службі. 

Оцінка продуктивності всієї 

робочої групи, поєднання 

швидкого та повільного 

просування 

8. Прийняття рішень 
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Зверху вниз  Знизу вверх Зверху вниз 

9. Делегування влади 

Поширене  В окремих випадках Поширене  

10.  Відносини з підлеглими 

Формальні  Сімейні Змішані 

11. Конкуренція за робоче місце 

Сильна  Майже відсутня Середня  

12. Підвищення кваліфікації 

Відокремлена за спеціальними 

програмами підготовки 

На робочому місці, розвиток 

персоналу вважається 

довгостроковою інвестицією 

Без відриву від виробництва, 

розвиток персоналу вважається 

необхідною, але дорогою 

інвестицією 

Таблиця 1 Порівняльна характеристика трудових особливостей американської, японської та вітчизняної 

моделей управління персоналом 

 

Головна відмінність між практиками США та 

Японії полягає у відношенні до праці, а також її 

ролі в житті людини. Японці пояснюють свої 

успіхи культурними особливостями нації та 

власним особливим ставленням до бізнесу, що 

ґрунтується на постійному поліпшенні умов 

праці. На переконання директора компанії 

«Sony» А. Моріти, повна зайнятість та 

підвищення життєвого рівня працівників 

знаходяться на першому місці серед пріоритетів 

японського керівника. Гроші не повинні 

розглядатись як єдина компенсація людині за її 

працю, тому що працівники також бажають бути 

задоволеними своєю роботою[5].  

Американським компаніям властиве 

здійснення короткотермінового найму, швидка 

оцінка та кар’єрне зростання персоналу, 

спеціалізація діяльності, формальні, кількісні 

методи оцінки персоналу. Натомість у Японії 

управлінська практика відрізняється орієнтацією 

на людину, що виражається у підході до неї як 

особистості, колективізмі, співпраці, колектив-

ному прийнятті рішень, здійсненні довготермі-

нового найму. Японські компанії відрізняються 

повільним кар’єрним зростанням, неформаль-

ною оцінкою і тонкими механізмами контролю 

діяльності працівників, відсутністю жорсткої 

спеціалізації персоналу. Показовою є дуже 

незначна плинність кадрів у великих компаніях 

Японії, тоді як в США професійна мобільність 

розглядається як позитивне явище [6]. Основним 

недоліком японської моделі, з нашої точки зору, 

є велика залежність працівника від фірми, тоді 

як в американській моделі працівник може 

звільнитися в будь-який момент. 

Українська філософія управління персоналом 

дуже різноманітна, та свого власного стилю 

управління вона ще не знайшла. Причини 

відсутності чіткої моделі управління персоналом 

на українських підприємствах такі: 

- короткий період ринкових відносин в 

порівнянні з зарубіжними країнами; 

- кваліфікація менеджерів, що не володіють 

знаннями, котрі  відповідають міжнародним 

вимогам; 

- недотримання та неповага до державних законів; 

- високий розмір податків, що веде за собою 

нелегальний бізнес; 

- ставлення до держави, як до органу, що 

несе всю відповідальність за всі невдачі і 

зобов’язаний надавати постійну підтримку; 

український сучасний менеджмент 

здебільшого застосовує лише економічні та 

адміністративні методи управління, не беручи до 

уваги соціально-психологічні моделі, тому що 

даний метод управління може застосувати 

керівник, який має не лише ґрунтовні знання з 

економіки, а й з психології; українські 

менеджери, які працювали в часи Радянського 

Союзу не визнають ролі більшості соціально-

психологічних методів (окрім методів змагання 

між підприємствами, колективами тощо). 

Україна – пострадянська країна, котра тільки 

нещодавно ввійшла в епоху ринкової економіки, 
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покращення системи управління персоналом та 

застосування соціально-психологічних методів 

на вітчизняних підприємствах, на нашу думку, 

має поєднувати в собі симбіоз американського та 

японського стилів менеджменту. 

Українські управлінці приділяють 

недостатньо уваги розвитку персоналу через те, 

що підготовка кадрів потребує власних коштів, 

яких не вистачає у підприємства. Ще однією 

причиною недостатнього розвитку підготовки 

кадрів на підприємстві є відсутність бажання 

менеджерів витрачати кошти на навчання 

персоналу, через можливу зміну роботи 

останніми, страх втрати витрачених коштів. 

Розвиваючи менеджмент управління трудо-

вою діяльністю в Україні, необхідно розумно та 

якісно застосовувати накопичений і багатий 

досвід різних країн, використовуючи ті чи інші 

напрямки управління в залежності від підпри-

ємства та від особливостей нашої країни. Якщо 

впроваджувати у діяльність вітчизняних підпри-

ємств нову модель управління персоналом, необ-

хідно, на наш погляд, орієнтуватися на японські 

методи управління, щоб кожен працівник відчу-

вав особисту відповідальність за виконану робо-

ту або вироблену ним продукцію. Також, необ-

хідно переглянути систему оплати праці, систе-

му підвищення кваліфікації, систему мотивації 

та заохочення, ротації кадрів, службового 

зростання, ставлення керівництвом до підлеглих. 

На нашу думку, безціннім в американському ме-

неджменті є легкість руху по «кар’єрним схо-

дам», можливість спробувати себе в різних 

напрямках. Ґрунтуючись на японському менедж-

менті, необхідно звернути увагу, що кожне 

підприємство має забезпечити доступність 

інформації, для того, щоб будь-який співробіт-

ник мав можливість ознайомитися з планами 

організації на майбутнє. Для цього потрібно 

створювати спеціальні буклети або стенди, де 

відображатимуться поставлені цілі та перспек-

тиви розвитку підприємства. Такий підхід є дуже 

важливий, він обумовлює гармонійність відно-

син, зміцнює корпоративний дух та зв’язки в ко-

лективі, все це має позитивний вплив на 

соціально-психологічну атмосферу в колективі. 

Отже, виходячи із вищесказаного, ми можемо 

сказати, що управління трудовою діяльністю 

персоналу на підприємстві в різних країнах світу 

має свої особливості, без дослідження яких 

неможливо сформувати досконалі підходи для 

удосконалення вітчизняної системи управління 

персоналом, але більшість країн застосовують в 

тій чи іншій мірі соціально-психологічні методи, 

вони в першу чергу орієнтуються на персонал та 

його особливості. Україна стоїть на етапі 

становлення у сфері управління персоналом, і чи 

запозичати та використовувати нам існуючий 

світовий досвід вирішувати тільки керівникам 

організацій, але з нашої точки зору, необхідно 

чітко проаналізувати та вивчити зарубіжний 

досвід і розробити свої методи, які слід би було 

застосовувати у процесі виробництва для 

стимулювання персоналу до праці. 
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