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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Однією з найважливіших і найскладніших сфер

діяльності є управлінська діяльність, завдання якої по�
лягає в підтримці зв'язків між членами колективу, в ре�
гулюванні їх діяльності для реалізації мети та цілей
підприємства. Організація, співробітники якої зберіга�
ють ригідні стратегії поведінки, стає надзвичайно враз�
ливою в сучасних швидкозмінних економічних умовах.
Тому актуальною є необхідність ініціювати сутнісну пе�
ребудову менеджменту, основною ознакою якого має
бути наявність інноваційного патерну взаємодії різних
типів суб'єктів (індивідуальних і групових) через вико�
ристання рефлексивної технології управління. Харак�
терною особливістю стосунків у системі рефлексивно�
го управління, є те, що керівник у міру демократичних
процесів переміщується зі стосунків вертикального па�
нування над колективом — "керівник�колектив", у сто�
сунки горизонтальні — "керівник у команді", або в по�
ложення "разом з колективом". Складною психологіч�
ною проблемою, з якою довелося зіткнутися керівни�
кам підприємств, стала проблема психологічно сприй�
няття і освоєння нової статусно�рольової функції в ко�
лективі. Як варіант подолання бар'єрів психологічного
сприйняття нових статусно�рольових функцій та підви�
щення мотиваційного компоненту в діяльності як керів�
ників, так і працівників, нами запропоновано викорис�
тання технології гештальтів як одного з інструментів
рефлексивного управління.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ПУБЛІКАЦІЙ
Вирішенню проблеми підвищення ефективності управ�

ління через використання рефлексивних технологій при�
святили свої дослідження вчені: А.В. Авілов, Лефевр,
Дж. Сорос; питання модернізації систем управління пер�
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соналом вивчають такі вітчизняні науковці, як О.В. Кру�
шельницька, Г.В. Осовська; формування та використан�
ня технології гештальтів досліджують вчені — Є.І. Хо�
даківський, В.В. Вольська та інші. Проте дослідження
процесу управління персоналом через теорію рефлексії
та використання гештальттехнологій в управлінні пер�
соналом не є достатньо вивченим: немає чіткого форму�
лювання поняття гештальту в менеджменті, не проанал�
ізовано практичне формування гештальтів у рефлек�
сивній системі управління персоналом. Саме ця пробле�
матика обгрунтувала необхідність та актуальність пред�
ставленої теми дослідження.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є визначення теоретичних засад та

аналіз використання технології гештальтів в рефлексив�
ному управлінні персоналом підприємств. За для досяг�
нення мети нами сформовано ряд завдань, а саме: виз�
начити базові характеристики гештальтів в науці управ�
ління, розкрити теоретико�методологічні засади реф�
лексивного управління, обгрунтувати необхідність ви�
користання технології гештальтів в управління персо�
налом підприємства.

ОСНОВНИЙ МАТЕРІАЛ
До наукового лексикону слово "гештальт" ввів

німецький психолог Християн фон Еренфельс, який по�
значав цим терміном цілісну характеристику оточуючого
середовища, яка складається з окремих елементів, що є
її частинами. "Gestalt" має в німецькій мові декілька ек�
вівалентів: цілісність, конфігурація, фігура, тобто озна�
чає щось, що випробовується як єдність (цілісність), не
дивлячись на те, що воно складається з різних елементів.
Гештальттехнологія — це процес поступового створен�
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ня цілісного образу певної картини [7, с. 219]. Гешталь�
ттехнології — це технології управління соціально�еко�
номічними системами XXI століття, засновані на психо�
логії і філософії сприйняття майбутнього як образу ба�
жаної реальності. Гештальт — це своєрідна кореляція
між минулим і майбутнім образом, що "діє" на сьогоден�
ня [5, с. 23].

На думку Дж. Сороса, реальна ситуація впливає на
мислення й поводження учасників, а їх мислення й по�
водження впливають на розвиток ситуації, учасниками
якої вони є [5, с. 26]. Людина завжди сприймає (іденти�
фікує) об'єкт за допомогою свого досвіду (минулого).
Але, дивлячись на один і той же об'єкт, люди можуть
бачити абсолютно різні образи та речі. Всесвітньо відо�
мий учений і нобелівський лауреат 2002 року по еко�
номіці Даніель Канеман сказав з приводу цього, що
"сприйняття — це вибір, про який ми не знаємо, але який
відчуваємо". Усвідомлення цього вибору і управління
ним — найважливіший етап рефлексивного управління,
а гештальт виступає як цілісний образ майбутнього ви�
бору. Саме цей образ і формує певні відчуття як енер�
гію, що спонукає людину до дій (працівника до роботи).
Тобто за допомогою гештальту відбувається керований
вплив на систему цілей, цінностей, образу мислення, по�
ведінки працівників. Такий процес забезпечує гарантію
соціального сприйняття управлінських рішень та згур�
товує працівників, надаючи їм значимості в діяльності
підприємства. При цьому відслідковується мінімальний
керівний вплив: керівник стає таким же учасником уп�
равлінського процесу, як і працівники, кожен з яких заз�
вичай асоціює себе з бажаним образом.

Рефлексивне управління — це процес взаємодії суб'єк�
та управління (керівника) і керованого об'єкта управлі�
ння (персоналу), що реалізується через співпрацю заз�
начених елементів системи, з урахуванням їх психолог�
ічних особливостей та взаємовпливу [1, с. 54]. Результа�
том такого процесу є групова самоорганізація спрямо�
вана на досягнення цілей підприємства. Прикладом вда�
лого використання гештальту як інструмента рефлексив�
ного управління може стати ідея підприємства як єдиної
родини. Такий образ підприємства, або гештальт, вико�
ристовується в Японії. Кожен працівник асоціює себе з
членом великої родини, керівника з "батьком", колег —
з "ріднею". Гештальт формує "дух підприємства", прац�
івники не сприймається як окремі елементи системи уп�
равління, а виступають як "родина", як щось єдине, ціле.
В той самий час у кожному працівнику відображене
підприємство, а відображення структури цілого в її еле�
менті і є рефлексією (термін рефлексія з латині означає
"відображення"). Метод гештальта допомагає створити
цілісну команду, без опори на кожного працівника ок�
ремо. Таким чином втілюється принцип командної роботи
в чистому вигляді, виконання загальних цілей і завдань, по�
будова грамотної і злагодженої роботи.

Гетальттехнологія, як і кожна техніка, що впливає
на людину зачіпає її психологію та супроводжується ру�
хом енергії. Рефлексивний підхід до управління визна�

чається як підхід з використанням прийомів
психологічного впливу на суб'єкт управління, де
гештальт є інструментом такого впливу.

Психологи виділяють три рівні енергії, що
рухає людину до дій та змін. Перший рівень —
доступна енергія. Вона формується досвідом —
людина не прагне змін, її все влаштовує. На цьо�
му рівні немає енергії вільного збудження. Не�
обхідний хоч би мінімум вільного збудження. По�
трібно мати енергію певного роду: ворожість,
любов, радість, що завгодно, хвилювання або
тривожність, невдоволення — це і є вільне збуд�
ження. Другий рівень — фокусування: людина
має вільне збудження, але не знає, що відбуваєть�
ся, тобто психологічне сприйняття ситуації
відбувається на емоційному, чуттєвому рівні,
коли ще не включені процеси рефлексії, аналізу,
сприйняття. Саме тут гештальт найдоречніший.
Третій рівень — енергія оволодіння або привлас�
нення. Припустимо, у людини є доступна енер�
гія — вона член колективу, працівник з певним
досвідом роботи, вміннями та знаннями. Праці�

вник сфокусувався на енергії збудження — це гнів: "Не
вдоволення рівнем заробітної плати". Саме на цьому
рівні має працювати гештальт, який би змінив психоло�
гічний стан людини з простого збудження на оволодін�
ня цією енергією. У стані збудження людина ще не при�
власнює енергію, що створила певний психологічний
стан собі — вона шукає винних. Привласнення або ово�
лодіння насправді означає прийняття відповідальності
за певний стан на себе. Вмілий керівник за допомогою
психологічного впливу створить гештальт, який змінить
працівника "невдоволеного" на працівника — "жертву"
важкого економічного становища, або працівника —
"борця" за права колективу, працівника — "незламно�
го" такого, що може витримати будь�які труднощі і т.д.
Саме за такої змінної людина приймає відповідальність
на себе, вона володіє енергією, знає, що це таке, і знає,
що належить їй робити. По суті, кінцевий крок гешталь�
ттехнології — прийняття відповідальності за все не на
себе, а на образ себе в ситуації. Себе змінити завжди
важко, а от "образ�гештальт" є змінним, рухливим, саме
тому гештальт легко пристосовується до ситуації,
змінює її і ліквідує проблему. Зміни відбуваються не че�
рез примус, спроби переконання чи накази з боку кері�
вництва, а через сприйняття, розуміння та осмислення
працівником своєї ролі в цій проблемній ситуації — че�
рез рефлексію. При цьому керівника сприймають як
лідера колективу, який формує з колективу команду од�
нодумців. В основі команди завжди лежить холізм
(цілісність) елементів системи, що викликає синергетич�
ний ефект і стійкість структури колективу однодумців
— команди (рис. 1).

У центрі структури ми розмістили лідерство, як най�
важливішу складову гештальту стійкого колективу. Го�
ловним покликанням керівників�лідерів сучасного
підприємства буде вивільнення інтелектуальної енергії
своїх співробітників. Лідери повинні створити у своїх
організаціях таку атмосферу, щоб люди фонтанували в
ній ідеями, інноваціями, цікавими теоріями. Якщо раніше
чітко налагоджену організаційну структуру часто по�
рівнювали із симфонічним оркестром, який скоряється
кожному помаху руки талановитого диригента, то сьо�
годні доцільніше співставлення колективу з джаз�бендом.

Вищою метою рефлексивного управління є перетво�
рення патерну "лідер�команда" на "лідер�команда
лідерів". Таке позитивне перетворення може досягати�
ся за допомогою методу рефлексивної взаємодії —
"коуч�наставництва", де яскраво формується гештальт
набутого лідерства. Метод полягає у тому, що у кожно�
му підрозділі підприємства визначається працівник, що
має найвищу майстерність у справі. Такий працівник
може бути рядовим співробітником, і не обов'язково зай�
мати керівну, або лідерську позицію, але обов'язково
мати високі компетенції у виконанні обов'язків і робіт.
Такий працівник стає коуч�наставником для інших пра�
цівників структурного підрозділу підприємства, та, влас�
ним прикладом: відношенням до роботи, якістю її вико�
нання, стає "вчителем" для інших працюючих. Таким

Рис. 1. Дерево гештальту структури колективу за рефлексивним
управлінням
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чином, встановлюється не директивний зв'язок та не
формальний взаємовплив на працю членів команди. Та�
кий метод зачіпає психологію працівників з різних боків:
один працівник буде намагатися навчитися у коучера,
другий прагнутиме бути кращим за коучера, третій —
здобуде професійну підтримку та позбудеться невпев�
неності у собі, інший — забажає також бути наставни�
ком для інших, адже вважає себе кращим спеціалістом.
Зачіпаючи різні боки психології людини, цей метод зру�
шить мотиваційні цінності та спровокує людину до дії, а
саме: професійної дії, без фактичного втручання керів�
ництва на основі професійної самоорганізації.

Рефлексивна система управління передбачає форму�
вання не лише гештальту структури окремого працівника
та колективу, а й гештальту підприємства на ринковому
середовищі — цілісного образу успішного підприємства.
Гештальт підприємства створюється перед усім іміджем
підприємства, його рекламною кампанією щодо пошуку
персоналу, певними специфічними особливостями.

Наприклад, відома мережа ресторанів швидкого хар�
чування Мак�Дональдс, створила гештальт молодіжного
підприємства. І саме тому працевлаштовуватись туди
ідуть молоді люди з певними характеристиками. Тобто
відбулася зовнішня рефлексія через відображення об�
разу підприємства через образ його працівників. Зовні�
шня рефлексія вдало використовується у маркетинго�
вих технологіях, РR�акціях та передвиборчих кампані�
ях. Зовнішня рефлексія формується за рахунок HR�ре�
путації підприємства, яка широко використовується в
кадровій роботі в США. HR�репутація (від. англ. human
resources — людські ресурси) — це низка методів і під�
ходів спрямованих на досягнення високого рівня задо�
волення працівників роботою, або потенційне бажання
працювати, саме на визначеному підприємстві. Амери�
канський президент Дональд Трамп говорив: "Якісні
працівники бажають працювати лише у якісних компа�
ніях". HR�репутація — це інформаційна система управ�
ління, яка функціонує через засоби масової інформації,
Інтернет, пошту та особисту взаємодію та має вигляд
реклами, пропаганди та PR�акцій направлених на підви�
щення необхідного іміджу підприємства [6, с. 326].

За представленими основними характеристиками
рефлексивного управління проведемо порівняння основ�
них напрямів зміни окремих елементів управління за су�
часними класичними та інноваційними системами управ�
ління (табл. 1).

Окрім управління персоналом, гештальттехнології
ефективно використовують у маркетингу, формуючи по�
пит на новий продукт, що ще не надійшов у продаж. Но�
вий продукт не рекламується, а формується певний об�
раз майбутнього покупця — гештальт, який неодмінно є
власником представленого продукту. Наприклад, геш�
тальтом успішності у 90�х роках був автомобіль марки
Мерседес. Попит на представлену марку автомобіля
формувався за рахунок певного образу успішного чле�
на суспільства. Основним, цільовим гештальтом був саме
певний образ людини, а проміжним — автомобіль, тоб�
то сам продукт. Осмислення та створення цього гешталь�
ту відбувалося за допомогою рефлексії — відображен�
ня певного бачення буття, очима різних членів суспіль�
ства. Представлена інноваційна технологія маркетингу
дозволяє маніпулювати попитом на ринку, за рахунок
формування ціннісного образу, який впливає на психо�

логічне сприйняття, а, як наслідок, на вибір який робить
людина.

ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ
ДОСЛІДЖЕНЬ

Технології гештальтів мають безпосереднє відношен�
ня до психології управління персоналом підприємств і
відіграють провідну роль в організації колективної діяль�
ності. Гештальт як позитивний образ працівника — час�
тини підприємства, передбачає опору на рефлексивне, ос�
мислене сприйняття цієї позиції як по відношенню до осо�
бистості так і по відношенню до колективу в цілому. Та�
кий образ формує переконання, установки, норми,
цінності і типи поведінки індивіда в професійній ситуації
та особливий тип міжособистісних професійних відносин,
що перетворює колектив на команду однодумців. Кожен
з членів команди на підставі оцінювання себе в "дзеркалі
оцінок інших" і порівняння себе з іншими в ступені досяг�
нення результату, сприймає себе як ресурс для розвитку
підприємства, а власну особистість як капітал з вартістю,
що повертається задоволенням від особистої праці та ус�
піхом підприємства в цілому.

Перспективами подальших досліджень є визначен�
ня позитивних і негативних факторів, що впливають на
формування та використання гештальтів у системі
управління персоналом.
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Таблиця 1. Основні напрямки змін елементів управління

Об’єкт змін управління Сучасне класичне 
управління 

Праксеологічне/ біхевіористичне 
управління Рефлексивне управління 

Організація Ієрархія Сітка Стільникова, мережева 
Структура Самодостатність  Взаємозалежність Самоорганізація 
Очікування працюючих Задоволення потреб Якісний ріст Задоволення власною працею 
Керівництво Автопрактичне Використання загальної ідеї Групова синергія 
Робоча сила Однорідна Приналежна до різних структур Команда однодумців-професіоналів
Робота Індивідуальна Групова Командна 
Вигоди Вартість  Час Стійкість  
Орієнтація  Прибутки Споживачі Розвиток 
Ресурси Капітал Інформація Люди-особистості 
Управління Рада директорів Різні комбінації органів Рада колективу 
Якість Досягнення заданого Досягнення можливого Задоволення від досягнення 


