
 
 
 
 
 
 
 
 



 В понятието „човешки фактор” се включват отделната 
личност, колективът и отношенията между хората в 
него. Най-важната характеристика на човешкия 
фактор в управлението е неговото самосъзнание. 
Това означава, че човек може да мисли и действа на 
базата на собствената логика, както и да прави 
изводи за отношенията на другите към него.  

 Проявяването на човешкия фактор в мениджмънта 
трудно се поддава на моделиране. Подходът трябва 
да бъде конкретен и съобразен със социално-
икономическите условия.  
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 В исторически план съществен принос за изясняване 
мястото на човешкия фактор в управленския процес 
има Елтън Мейо (1880-1946) – представител на една 
от управленските школи – Движение „Човешки 
отношения”. Той достига до извода, че поведението 
на хората се управлява от т.нар. колективна (групова) 
атмосфера. Освен това всеки член на групата има 
чувство за принадлежност към нея. Той очаква да 
получи точна оценка за своята дейност и признания. 
Така отделните индивиди придобиват самочувствие и 
се стремят да повишат производителността на труда. 
В такава група от изключително значение е мястото и 
ролята на мениджърите.  Човешкият фактор и 

управленският процес 



 Мейо въвежда и изяснява понятията „формални 
групи”, „неформални групи”, „формален лидер” и 
„неформален лидер”. Формалните групи се 
изграждат на базата на предварително установени в 
организацията правила, докато неформалните – на 
базата на лична привързаност, симпатия и др. Начело 
на тях стоят съответни лидери. Той за първи път 
установява и ролята на промените в отношенията 
между лидер и подчинени и структуриране на 
работата.  
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 За повишаване ефективността на управленския 
процес като цяло една от възможностите, която се 
споделя е превръщането на формалната група в 
работен екип и формалния ръководител в 
неформален лидер.  
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 Научно управление (мениджмънт) – засяга проблеми, 
свързани с управлението на работния процес. 

- появява се в резултат на необходимостта от 
увеличена производителност; 

- Фредерик Тейлър (основоположник) – анализира 
движенията на работниците – създава “Система на 
относителната норма”. Принципи: 

• Определяне на единствения най-добър начин – т.нар. 
изследване на времето и движението; 

• Научен подбор на персонала – някои индивиди са по-
подходящи за дадена задача от други и 
ръководителят трябва да намери тези, които 
притежават съответните качества; Човешкият фактор и 
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- Принципи: (продължение)  
• Финансови стимули – мотивацията може да бъде 

засилена чрез т.нар. система за заплащане на парче; 
• Функционално ръководство – поделяне на 

отговорността между ръководители и работници.  
 Поведенческа теория – подчертава се важността на 

индивида в организацията. Определят се социалните 
потребности на индивидите, груповите процеси и 
връзките подчинени – висшестоящи като неделима 
част от управленската практика; 

 Теория Z (Уилям Оучи) – съчетава най-доброто от 
американския и японския стил на управление: 
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 Теория Z (Уилям Оучи): (продължение) 
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Тип А (американски стил) Тип Я (японски стил) 

Краткосрочна заетост  Доживотна заетост 

Индивидуално вземане на 
решение 

Решение чрез консенсус 

Индивидуална отговорност Колективна отговорност 

Бърза оценка и повишение Бърза оценка и повишение 

Пряк формален контрол Косвен, неформален 
контрол 

Специализиран път на 
професионално развитие 

Неспециализиран път на 
развитие 

Частична грижа за служителя Цялостна грижа за 
служителя 



 Теория Z (Уилям Оучи): (продължение) 
- Дългосрочна заетост; 
- Вземане на решения чрез консенсус; 
- Индивидуална отговорност; 
- Бавна оценка и повишение; 
- Косвен, неформален контрол чрез изрични и 

формализирани мерки; 
- Умерено специализиран път на професионално 

развитие; 
- Цялостна грижа за служителя, включително и за 

семейството му.  
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