
 

 

І РОЗДІЛ  

МЕТОДИКО-ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ 

КОНФЛІКТАМИ НА ПІДПРИЄМСТВІ 

 

 

 

1.1 Система управління  підприємством 

 

Система менеджменту – це сукупність взаємопов’язаних елементів 

організації, що взаємодіють між собою і зовнішнім середовищем для 

досягнення поставлених цілей  на основі оптимального використання трудових, 

матеріальних, фінансових ресурсів[48, С.52]. 

У вітчизняній практиці  поряд з терміном ―менеджмент‖ використовують 

термін ―управління‖, хоча сфера застосування його дещо ширша. Термін 

―управління‖ вживають щодо  управління технічними системами (автомобілем, 

верстатом тощо); управління соціальними процесами (через інститути 

громадянського суспіільства); управлііння соцііально-економіічним розвитком 

країни (через систему її органіів державного управлііння та міісцевого 

самоврядування); управлііння господарською дііяльніістю органіізаціій, що 

функцііонують у системіі ринкових віідносин. 

Стосовно органіізаціії як соцііотехніічної системи ціі термііни часто 

використовують як синонііми, хоча мііж ними є деяка ріізниця. Проте вона має 

значення лише для спецііаліістіів іі полягає у тому, що говорячи про 

―менеджмент‖, мають на увазіі виконання керіівних діій професіійним 

управліінцем – менеджером, який пройшов спецііальну піідготовку іі має 

необхіідніі знання для керування людьми. Тому надаліі вживатимемо термііни 

―менеджмент‖ іі ―управлііння‖ як ріівнозначніі. 

Менеджмент охоплює процеси  планування, органіізаціії, мотиваціії та 

контролю, у ходіі яких формуються іі досягаються означеніі цііліі. 
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Характерною особливіістю сучасного менеджменту є тіісний зв'язок з 

соцііологіією, психологіією, конкретними емпііричними досліідженнями 

органіізаціії. 

Оксфордський словник англіійської мови дає такіі тлумачення цьому 

термііновіі: 1. Менеджмент – це спосііб та манера спіілкування з людьми 

(праціівниками); 2. Менеджмент – це влада та мистецтво управлііння; 3. 

Менеджмент – це вмііння та адміініістративніі навички органіізувати 

ефективну роботу апарату управлііння (служб праціівникіів); 4. Менеджмент – 

це органи управлііння, адміініістративніі одиниціі, служби іі піідроздііли. 

Отже, не ііснує однозначного визначення менеджменту. В органіізаціії 

його можна розглядати як специфіічний апарат, як спецііальний іінструмент, 

що використовується з метою впорядкування структури, впливу на зовніішніі 

та внутріішніі фактори результативностіі та продуктивностіі, мобііліізаціії та 

ефективного використання всііх видіів ресурсіів задля досягнення запланованих 

ціілей[55, С.152]. 

Провіідна роль у системіі менеджменту належить менеджерам – 

керіівникам нової формаціії, якіі мають всебіічніі знання у галузях економііки, 

психологіії, соцііологіії, іінноватики, володііють сучасними іінформаціійними 

технологііями, техніікою діілового спіілкування, завдяки чому вмііють чіітко 

визначити стратегіічніі цііліі органіізаціії іі консоліідувати діії персоналу для їх 

досягнення. Зусилля менеджеріів спрямовуються не лише на створення 

оптимальної архіітектури органіізаціії, яка б сприяла рацііональному 

розподііловіі праціі, впорядковувала комуніікаціійніі процеси, але іі на 

формування високої культури людської спіівпраціі. 

Успііхи чи невдачіі віітчизняних піідприємств значною міірою 

обумовленіі наявніістю чи віідсутніістю  знань специфііки управліінської 

дііяльностіі у людей, якіі ними керують, причому не лише у менеджеріів, але іі 

у фахіівціів економіічних, маркетингових чи фіінансових служб. Тому вивчення 

менеджменту як науки є обов’язковою складовою піідготовки фахіівціів 

економіічних спецііальностей у всьому свіітіі. В Україніі дисциплііна ―Основи 
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менеджменту‖ є нормативною складовою напряму піідготовки ―Менеджмент 

органіізаціій‖ іі входить у віідповіідний державний стандарт освііти. 

Менеджмент як вид дііяльностіі охоплює не лише техніічну сторону 

функцііонування органіізаціії – виробничіі процеси, але іі її соцііальну складову 

– людей, оскіільки органіізаціія є соцііотехніічною системою. Елементи, на якіі 

націілена ця дііяльніість, утворюють об’єкти менеджменту, якіі мають певніі 

просторовіі іі часовіі межіі. 

Об’єкт менеджменту (об’єкт управлііння) – виробничо-господарська 

органіізаціія та її зовніішнє оточення. Органіізаціія складається ііз певної 

множини піідроздііліів, кожен ііз яких  має свою сферу дііяльностіі, а отже, 

потребує застосування специфіічних прийоміів іі методіів впливу на нього. 

Такіі піідроздііли також виступають об’єктами управлііння, але до них частііше 

застосовують терміін керована система. 

Здіійснює функціії управлііння суб’єкт менеджменту, яким може бути 

одна людина чи група людей. Суб’єкт менеджменту  (суб’єкт управлііння) – 

скеровувач  управліінський діій. 

Якщо управлііння має офііціійний характер, то суб’єкт управлііння 

органіізаціійно іі юридично оформляється у виглядіі посади чи сукупностіі 

посад, що утворюють піідроздііл управлііння. У даному разіі віін утворює 

керуючу систему. 

Віід суб’єкта управлііння сліід віідріізняти суб’єкта управліінської 

дііяльностіі. Останніій може бути тіільки фіізичною особою, ііндивіідом. Саме 

через суб’єктіів управліінської дііяльностіі, якіі можуть належати як до 

суб’єкта, так іі до об’єкта управлііння, реаліізуються управліінськіі віідносини. 

Суб’єкт управліінської дііяльностіі – особа, що реаліізує управліінськіі 

віідносини[34,С.86].  

Через управліінськіі віідносини менеджери (суб’єкти управліінської 

дііяльностіі) впливають на органіізаціію та її зовніішнє середовище. 

Ефективніість цього впливу залежить віід їх рацііональної побудови, тому вони 

є предметом менеджменту як науки. Предмет менеджменту – система 

виробничих віідносин, яка формується в органіізаціії мііж праціівниками 
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керуючої та керованої системи у процесіі створення продукту, призначеного 

для потреб ринку. 

Використання теоретичних іі практичних надбань менеджменту у 

віітчизняніій  практиціі управлііння дасть змогу керіівникам органіізаціій 

посилити їх гнучкіість, мобіільніість, забезпечить позитивніі структурніі 

зрушення,  а значить сприятиме піідвищенню ефективностіі їх дііяльностіі іі 

змііцненню їх конкурентних позиціій. Завдання, якіі стоять перед 

менеджментом піідприємств, компаніій, можуть бути реаліізованіі тіільки 

завдяки дііяльностіі певної категоріії праціівникіів, яких прийнято називати 

менеджерами. 

Менеджер – це фахіівець, що професіійно займається управліінською 

дііяльніістю в конкретніій областіі функцііонування піідприємства.  Склад 

робііт, що виконуються менеджерами, визначається багатьма обставинами. Це 

іі вид піідприємницької дііяльностіі, іі посада та її міісце в іієрархіічніій 

системіі, квалііфіікаціія управліінського персоналу, наявніість заступникіів іі 

поміічникіів, фіінансовий стан піідприємства іі його конкурентоспроможніість, 

стиль роботи менеджера тощо. Але за будь-яких умов менеджери виконують 

широке коло робііт іі їх роль в управліінському процесіі характеризується 

великою ріізноманіітніістю функціій. 

Американський вчений Г. Міінцберг видіілив десять управліінських 

ролей менеджеріів[31, С.19]. 

ІІ)   мііжособовіі роліі: номіінальний керіівник, головна фіігура, символ 

юридичної влади, що надііляється правом представляти дану органіізаціію, 

піідписувати необхіідніі документи іі приймати віідвіідувачіів; ліідер 

формальний (за посадою) іі неформальний (визнається колективом). Віін є 

віідповіідальним за мотиваціію іі активіізаціію піідлеглих, за піідбіір кадріів; 

посередник, служить ланкою в горизонтальному іі вертикальному обміініі 

іінформаціією. 

ІІ) іінформаціійніі роліі: нервовий центр, що збирає всіі види 

несистематизованої  іінформаціії;  розповсюджувач іінформаціії (пропонує 
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віідіібрану іінформаціію піідлеглим); представник: пропонує віідіібрану 

іінформаціію зовніішньому свіітовіі. 

ІІІІІІ) роліі, що потребують прийняття ріішень (завершальніі роліі):  

піідприємець: проектування іі внесення зміін усерединіі органіізаціії; 

лііквіідатор віідхилень: прийняття коригуючих заходіів у нестандартних 

ситуацііях; розпорядник ресурсіів: прийняття ріішень, пов’язаних ііз 

розподіілом ресурсіів; укладач угод: участь у переговорах для захисту 

іінтересіів органіізаціії. 

Вказаніі роліі можуть виконуватися менеджерами незалежно віід посади, 

яку вони займають в органіізаціії. Мова лише йде про переважання одних ролей 

над ііншими та про зміістовне навантаження роліі. 

Як зазначалось вище, одніією ііз ролей менеджера є роль піідприємця. 

Досить часто обидвіі роліі з успііхом виконує одна людина. Але мііж ними 

ііснує віідчутна ріізниця. Якщо піідприємець – це людина, що сама ставить 

перед собою важливіі для неї цііліі іі готова ризикувати заради їх досягнення, 

приймаючи на себе фіінансову, моральну, соцііальну віідповіідальніість; 

людина, що оріієнтується на іінноваціії, на процес створення нового, то 

менеджер керується у своїй роботіі чужими ціілями іі докладає максимум 

зусиль для того, щоб їх досягти, проявляючи при цьому гнучкіість, 

використовуючи наявніі ресурси для забезпечення виконання плану. 

Найкращих результатіів можна досягти, поєднуючи обидвіі роліі.  

Піідприємливий менеджер активно шукає можливостіі іі свіідомо ризикує, 

добиваючись зміін іі вдосконалення[20, С.209]. 

При виконанніі управліінських завдань менеджери опрацьовують 

іінформаціію, яка необхіідна для обґрунтування іі прийняття управліінських 

ріішень. ІІнформаціія надходить завдяки налагодженим комуніікаціійним 

процесам.  

Таким чином, узагальнюючи, ми можемо діійти висновку, що процес 

управлііння органіізаціією передбачає пошук іі аналііз менеджерами 

іінформаціії про стан органіізаціії та умови її взаємодіії ііз зовніішніім 

середовищем, на основіі чого ними приймаються ріішення щодо ціілей її 
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розвитку та шляхіів іі засобіів їх досягнення. ІІнструментами виріішення 

конкретних управліінських завдань є частковіі функціії менеджменту – 

управлііння іінновацііями, фіінансами, персоналом тощо. Координаціія зусиль 

праціівникіів органіізаціії забезпечується через загальніі функціії менеджменту 

– планування, органіізовування, мотиваціію, контроль. Виконуючи їх, 

менеджери можуть виступати у ріізних ііпостасях (ролях) – віід генераторіів 

іідей до педантичних розпорядникіів, що дозволяє їм ефективно 

використовувати наявніі виробничіі ресурси. 

Ефективний менеджмент можливий за умови усвіідомлення зміісту іі 

рацііонального використання функціій органіізаціії іі функціій менеджменту, 

вмііння вищого керіівництва органіізаціії структурувати функціії менеджменту 

віідповіідно до функціій органіізаціії іі формувати адекватну його структуру. 

Функціії органіізаціії — комплекси діій іі операціій, якіі здіійснює органіізаціія 

як єдине цііле, або делегованіі нею праціівники, у внутріішньому іі зов-

ніішньому середовищах задля функцііонування та розвитку органіізаціії.  

Органіізаціія здіійснює такіі функціії: техніічну (виробничу); комерціійну 

(закупіівля, збут, обміін, маркетинг); фіінансову (рацііональне використання 

власного та залученого капііталу); бухгалтерську (обліік, статистика, аналііз); 

захисну (захист майна іі людей); адміініістративну (управліінську) [11, С.152]. 

 Техніічна функціія об'єднує основніі та допомііжніі операціії 

виробництва: науково-досліідніі іі проектніі розробки,  освоєння іі випуск 

продукціії, планування виробництва, технологіічніі операціії, контролювання 

якостіі продукціії та послуг, управлііння матерііальними запасами тощо. 

Комерціійна функціія об'єднує операціії закупіівліі сировини іі обладнання, 

енергоресурсіів, робочої сили, іінформаціії, кредитних ресурсіів, а також 

маркетинговіі досліідження іі заходи, збут продукціії, послуг, реаліізаціію над-

лишкового іі непотріібного обладнання, основних фондіів, фіінансових 

ресурсіів, іінформаціії тощо. Фіінансова функціія передбачає управлііння 

фіінансовими потоками органіізаціії, управлііння прибутками й витратами, 

фіінансування виробництва, кредитування дііяльностіі, бюджетування коштіів, 

розрахунки з постачальниками іі покупцями тощо. Бухгалтерська функціія 
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охоплює обліік руху товаріів, матерііальних ціінностей, фіінансіів, доходіів іі 

витрат тощо. Захисна функціія (безпеки) реаліізує систему заходіів щодо 

збереження матерііальних ціінностей, фіінансових та іінших активіів, захисту 

іінформаціії, комуніікаціій, персоналу (в тому числіі заходи з безпеки іі 

охорони праціі). Адміініістративна функціія органіізаціії об'єднує сукупніість 

операціій з управлііння піідприємством (функціії менеджменту). 

У сучасних реалііях виробничої іі управліінської дііяльностіі в 

органіізацііях виокремлюють чотири функціії органіізаціії: техніічну, 

комерціійну, фіінансову й адміініістративну, яка значно розширилася, 

поглинувши функціії облііку й безпеки. Роль іі значення кожної функціії 

органіізаціії визначають характер її дііяльностіі та етап розвитку, на якому вона 

перебуває[11, С.154]. 

Управліінська дііяльніість передбачає виконання певних  функціій, кожна 

з яких націілена на виріішення специфіічних іі складних проблем, з якими 

стикається органіізаціія у своїй дііяльностіі. Функціії менеджменту — 

сукупніість діій іі операціій, якіі здіійснює менеджмент органіізаціії з метою 

узгодження спіільної дііяльностіі її праціівникіів у процесіі досягнення ціілей 

органіізаціії. 

У сучасніій управліінськіій науціі виокремлюють віід чотирьох до 

п'ятнадцяти загальних функціій менеджменту: планування, органіізування, 

мотивування, контролювання, визначення ціілей, прогнозування, регулювання, 

координування, обліік, аналііз, реаліізаціія (управліінських ріішень), 

комуніікаціія, іінформаціія, робота з кадрами, керіівництво й ліідерство іі т. д. 

Це спричинено ріізним зміістом, який вкладають автори в поняття 

однойменних функціій, особливостями функцііонування об'єктіів управлііння, 

на основіі яких дослііджувалися функціії, а також односторонніім трактуванням 

сутностіі функціій менеджменту в аспектіі зміісту службової дііяльностіі 

ліініійних менеджеріів, притому, як правило, вищого ріівня. ІІгнорується 

принципова методологіічна засада — трактування функціій як окремих 

спецііаліізованих видіів спіільної управліінської праціі. 
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Ліініійний менеджер віідповіідає за здіійснення всього комплексу діій з 

управлііння господарюючим суб'єктом, однак роль його у реаліізаціії ріізних 

функціій неоднакова. Одніі з них віін ціілком або частково виконує особисто 

(визначення ціілей дііяльностіі, прийняття ріішень, мотивування, 

контролювання), ііншіі координує або виконує спіільно з праціівниками 

управлііння органіізаціії (планування, органіізаціія, контролювання). 

В органіізованих системах з високим ріівнем подіілу праціі дііяльніість 

праціівника залежить віід дііяльностіі його спіівробіітникіів іі, як насліідок, 

ііснує диференціійований комплекс функціій менеджменту. Віін віідображає 

комплекс робііт ііз управлііння соцііально-економіічною системою, якіі викону-

ють ліініійніі та функцііональніі менеджери й піідпорядкованіі їм управліінськіі 

праціівники. Звіідси в сучасному трактуванніі поняття «функціія управлііння 

(менеджменту)» застосовують у двох значеннях: як ціільове призначення 

управліінської дііяльностіі взагаліі іі як віідносно самостіійна частина загальної 

управліінської дііяльностіі суб'єкта управлііння. Сукупніість одноріідних 

операціій іі діій у процесіі менеджменту може бути віідповіідно згрупована у 

певніі піідкомплекси, кожний ііз яких називають загальною функціією 

менеджменту[2, С.94]. 

Загальна функціія менеджменту — частина управліінського циклу, якіій 

властивий регулярний вид дііяльностіі органіів управлііння іі яка визначає 

спецііаліізаціію управліінської праціі незалежно віід сфери дііяльностіі 

господарюючого суб'єкта. Загальніі функціії менеджменту повинніі 

охоплювати управліінську дііяльніість його суб'єкта іі не дублюватися. 

Найчастііше  увага менеджеріів зосереджується на п’яти основних функцііях – 

планування, органіізування, мотивування, контролювання, регулювання.  

Планування -   вид управліінської дііяльностіі, пов’язаний зіі складанням 

планіів органіізаціії загалом іі її складових частин. Плани міістять переліік того, 

що повинно бути зроблено, визначають посліідовніість, ресурси іі час 

виконання робііт, необхіідних для досягнення поставлених ціілей. Віідповіідно, 

планування включає: встановлення ціілей іі завдань; розроблення стратегіій, 

програм іі планіів для досягнення ціілей; визначення необхіідних ресурсіів та 
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розподііл за ціілями іі завданнями; доведення планіів до усііх, хто їх повинний 

виконувати іі хто несе віідповіідальніість за їхню реаліізаціію. 

У командно-адміініістративніій системіі планування на піідприємствіі 

виконувало роль іінструмента постановки задач піідроздіілам іі розподіілу 

ресурсіів мііж ними для реаліізаціії жорстко заданих зверху ціілей. Воно також 

було засобом контролю й оціінок результатіів іі створювало основу для 

стимулювання праціі праціівникіів піідприємства. Його головна характерна 

риса — директивніість – віідображала  концепціію народногосподарського 

планування як єдиної системи планіів, кожний з який повинний точно 

виконувати запропонованіі йому завдання іі забезпечувати тим самим 

безперебіійну роботу всього народногосподарського механіізму. 

У ринкових умовах господарювання плани не задаються піідприємствам 

зверху, ресурси піідприємство «добуває» самостіійно, несучи повну 

віідповіідальніість за асортимент, якіість іі результати. План стає основою 

дііяльностіі органіізаціій усііх форм власностіі іі розмііріів, тому що без нього 

неможливо забезпечувати погодженіість у роботіі піідроздііліів, контролювати 

процеси, визначати потреба в ресурсах, стимулювати трудову активніість 

працюючих на піідприємствіі. Сам процес планування дозволяє чііткііше 

формулювати ціільовіі настанови органіізаціії іі використовувати систему 

показникіів дііяльностіі, необхіідну для наступного контролю результатіів. 

Кріім того, планування змііцнює взаємодіію керіівникіів ріізних служб 

органіізаціії. Планування в сучасних умовах — це безупинний процес 

використання нових шляхіів іі способіів удосконалювання дііяльностіі 

органіізаціії за рахунок виявлених можливостей, умов іі факторіів. Отже, плани 

не можуть бути директивними, а повинніі міінятися віідповіідно до конкретної 

ситуаціії[34,С.308]. 

Органіічною складовою частиною планування при цьому стає складання 

довгострокових іі середньострокових прогнозіів, що показують можливіі 

напрямки майбутнього розвитку органіізаціії, розглянутого в тіісніій взаємодіії 

з навколишніім її середовищем. Прогнози на майбутнє закладаються в основу 

стратегіічних планіів, у яких знаходять висвіітлення найважливіішіі для будь-
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якої органіізаціії зв'язки мііж ціілями, ресурсами іі можливостями 

навколишнього середовища. У свою чергу, стратегіічніі плани складають 

основу поточних планіів, за допомогою яких органіізується робота 

піідприємства. 

Органіізування — друга функціія управлііння, завданням якої є 

формування структури органіізаціії, а також забезпечення всіім необхіідним 

для її нормальної роботи — персоналом, матерііалами, устаткуванням, 

будіівлями, фіінансами й іін. Органіізувати — це значить роздіілити на частини 

іі делегувати виконання загальної управліінської задачіі шляхом розподіілу 

віідповіідальностіі іі повноважень, а також установлення взаємозв'язкіів мііж 

ріізними видами робііт. 

У будь-якому планіі, що складається в органіізаціії, завжди є стадіія 

органіізування, тобто створення реальних умов для досягнення запланованих 

ціілей. Неріідко це вимагає перебудови структури виробництва іі управлііння 

для того, щоб піідвищити їхню гнучкіість іі пристосовніість до вимог ринкової 

економііки. Для багатьох органіізаціій (насамперед, державних) ця завдання є 

новим, тому що в колишнііх умовах господарювання використовувалися  

типовіі структури управлііння, розроблюваніі централіізовано для ріізних 

галузей. У зв'язку з тим, що вони були жорстко зв'язаніі зіі штатним розкладом, 

піідприємства не прагнули до їх змііни,  яка могла привести до скорочення 

штату. В даний час органіізаціії формують структуру управлііння віідповіідно 

до   принципу побудови структур, скорочують так називану вертикаль 

(іієрархіію) керування, делегують повноваження зверху вниз. У структуру 

вводяться новіі ланки, у  тому числіі зв'язаніі з необхіідніістю вивчення ринку іі 

розробкою стратегіії розвитку органіізаціії[59, С.242]. 

Друга, не менш важлива задача функціії органіізування — створення 

умов для формування такої культури усерединіі органіізаціії, що 

характеризується високою чутливіістю до зміін, науково-техніічного прогресу, 

єдиних для всіієї органіізаціії  ціінностей. Тут головне – робота  з персоналом, 

розвиток стратегіічного й економіічного мислення у свіідомостіі керіівникіів, 

піідтримка праціівникіів піідприємницького складу, схильних до  творчостіі, 
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нововведень, якіі не бояться ризикувати іі брати на себе віідповіідальніість за 

виріішення проблем піідприємства. Мотивування — це дііяльніість, що має 

метою активіізувати людей, що працюють в органіізаціії, іі спонукати їх 

ефективно працювати для виконання ціілей, поставлених у планах. 

Процес мотивування включає:  встановлення чи оціінка (усвіідомлення) 

незадоволених потреб;  формулювання ціілей, спрямованих на задоволення 

потреб; визначення діій, необхіідних для задоволення потреб. 

Мотиваціійніі діії включають економіічне іі моральне стимулювання, 

збагачення самого зміісту праціі іі створення умов для прояву творчого 

потенцііалу праціівникіів іі їхнііх саморозвиткіів. Здіійснюючи цю функціію, 

менеджери повинніі постіійно впливати на фактори результативної роботи 

членіів трудового колективу. До них у першу чергу віідносяться: розмаїтіість 

роботи зіі зміісту, рііст іі розширення професіійної квалііфіікаціії працюючих, 

задоволення віід отриманих результатіів, піідвищення віідповіідальностіі, 

можливостіі прояву іінііцііативи іі здіійснення самоконтролю іі т.д. [67, С.82] 

Контролювання — це управліінська дііяльніість, завданням якої є 

кіількіісна іі якіісна оціінка й обліік результатіів роботи органіізаціії. У ніій 

видііляють два основних напрямки: контроль за виконанням робііт, наміічених 

планом; заходу для корекціії всііх значних віідхилень віід плану. 

Головніі іінструменти виконання ціієї функціії — спостереження, 

перевіірка всііх сторіін дііяльностіі, обліік іі аналііз. У загальному процесіі 

управлііння контроль виступає як елемент зворотного зв'язку, тому що за його 

даними провадиться коректування ранііше прийнятих ріішень, планіів іі навііть 

норм іі нормативіів. Ефективно поставлений контроль обов'язково повинен 

мати стратегіічну спрямованіість, оріієнтуватися на результати, бути 

своєчасним іі досить простим. Остання вимога особлива важливо в сучасних 

умовах, коли органіізаціії прагнуть планувати свою роботу на принципіі довііри 

до людей, а це приведе до необхіідностіі іі можливостіі іістотного скорочення 

контрольних функціій, виконуваних безпосередньо менеджерами. У цих умовах 

контроль стає менш жорстким іі економіічніішим. 
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Регулювання — це функціія процесу управлііння, що забезпечує його 

безперебіійніість іі безперервніість через повсякденний вплив менеджера на 

перебііг господарських процесіів та виконання об'єктом управлііння 

запланованих завдань іі прийнятих ріішень. Необхіідніість в оперативному 

регулюванніі дііяльностіі органіізаціії виникає при віідхиленніі її віід 

стратегіічної ліініії розвитку, тобто порушенніі стіійкостіі органіізаціії натепер 

іі в перспективіі. Виробничо-господарськіі процеси всерединіі органіізаціії 

надзвичайно динаміічніі, оскіільки на них впливають ріізноманіітніі фактори. 

За цих умов досягти мети органіізаціії можна, лише постіійно регулюючи 

функцііонування об'єкта управлііння.  

Для виконання ціієї функціії можуть використовуватися як усіілякіі 

документальніі джерела (звііти, доповіідніі, аналіітичніі матерііали), так іі 

результати обговорення виникаючих проблем на нарадах, зборах, при 

іінтерв'юванніі іі т.д. Велику роль при цьому грають техніічніі засоби зв'язку, 

що допомагають швидко реагувати на віідхилення в нормальному ходіі робііт в 

органіізаціії. За допомогою цих іі іінших форм зв'язку установлюється 

взаємодіія мііж піідсистемами органіізаціії, здіійснюється маневрування 

ресурсами, забезпечується єдніість іі узгодження всііх стадіій процесу 

управлііння (планування, органіізування, мотивування іі контролювання), а 

також діій керіівникіів[2, С.89]. 

 

 

1.2 Сутніість, природа іі складовіі конфліікту 

 

Для з'ясування сутіі конфліікту важливо видіілити його основніі ознаки, 

сформулювати необхіідніі іі достатніі умови його виникнення. 

Конфліікт – це таке віідношення мііж суб'єктами соцііальної взаємодіії, 

що характеризується їхніім протиборством на основіі протилежно спрямованих 

мотивіів (потреб, іінтересіів, ціілей, іідеаліів, переконань) чи суджень (думок, 

поглядіів, оціінок). 
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Будь-який конфліікт можна розглядати в статиціі (як систему 

взаємозалежних структурних елементіів) іі в динамііціі (як процес). 

Основними структурними елементами конфліікту є: сторони конфліікту; 

предмет конфліікту; образ конфлііктної ситуаціії; мотиви конфліікту; позиціії 

конфлііктуючих сторіін[15]. 

Сторони конфліікту– суб'єкти соцііальної взаємодіії, іінтереси яких 

порушеніі безпосередньо, або суб'єкти, якіі явно (неявно) піідтримують 

конфлііктуючих. 

Предмет конфліікту— об'єктивно ііснуюча чи уявна проблема, що 

служить причиною протиборства мііж сторонами. 

Образ предмету конфліікту – віідображення предмета конфліікту у 

свіідомостіі суб'єктіів конфлііктної взаємодіії. 

Мотиви конфліікту– внутріішніі спонукальніі сили (потреби, іінтереси, 

цііліі, переконання), що піідштовхують суб'єктіів соцііальної взаємодіії до 

конфліікту. 

Позиціії конфлііктуючих сторіін– це те, про що заявляють вони один 

одному в ходіі конфліікту чи в переговорному процесіі. 

В динамііціі процес виникнення конфліікту обов’язково передбачає 

наявніість компонентіів: 

потенціійної напруженостіі  у даніій конфлііктніій системіі, викликаної 

ііснуючим об'єктом конфліікт;  

переходу потенціійної напруженостіі в реальну  іі виникнення на ціій 

основіі конфлііктної ситуаціії;  

усвіідомлення соцііальними групами протилежностіі своїх іінтересіів іі 

формування суб'єкта конфліікту;  

створення іінциденту  для зав'язки реальної конфлііктної взаємодіії. 

Конфліікт виникає тіільки там, де два чи біільш суб'єктіів не тіільки 

усвіідомлюють протилежніість іінтересіів, але й активно протидііють один 

одному. Об'єктивно ііснуюча протилежніість ціілей іі іінтересіів, узята сама по 

собіі, ріівно як іі усвіідомлення такої протилежностіі окремими ііндивіідами (чи 

групами), ще не створюють реальних умов для розгортання конфліікту. 
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Передумовою для розгортання конфліікту є створення в соцііальніій 

системіі (виробничому колективіі) потенцііалу напруженостіі. 

Переростання потенцііалу напруженостіі в реальну, тобто віідкрито 

виявлену напруженіість, що матерііаліізується не тіільки в соцііальних 

очіікуваннях іі позицііях ііндивіідіів та їх груп, але й у їх конкретних 

соцііальних дііях, означає, що сформувався суб'єкт конфлііктної діії, здатний 

іінііцііювати конфлііктну ситуаціію. 

Суб'єктом є соцііальна група (чи ііндивіід), що усвіідомлює своє 

защемлене, неріівноправне положення в поріівнянніі з ііншою групою з 

приводу реального доступу (володііння) до матерііальних чи духовних благ, 

влади, впливу іі т.п. Але суб'єкт конфлііктної ситуаціії формується тодіі, коли 

ііндивіідом чи групою усвіідомлена чи хоча б віідчутий реальний факт нестачіі 

якогось важливого життєвого ресурсу, що складає об'єкт конфліікту. Кріім 

того, для виникнення конфліікту потріібніі активніі діії з боку його суб'єкту, 

спрямованіі на досягнення його ціілей іі, якіі породжують іінцидент. 

Основніі передумови конфліікту: 

Об’єкт конфліікту – конкретна матерііальна (ресурс), соцііальна (влада) 

або духовна (іідея, принцип, норма) ціінніість, до володііння або користування 

якою прагнуть обидва учасники конфліікту. 

Конфлііктогени ( КГ ) - це вербальніі або невербальніі компоненти 

поведіінки особи (групи), якіі сприяють виникненню або розвитку конфліікту. 

Конфлііктна ситуаціія ( КС ) – протирііччя суб’єктіів соцііальної 

взаємодіії та прагнення до протилежно спрямованих ціілей. 

ІІнцидент ( ІІ ) – активіізаціія діій одного ііз суб’єктіів для зачипання 

(навііть навмисного) іінтересіів ііншого суб’єкту соцііальної взаємодіії. 

Для опису іі наочного представлення природи конфліікту 

використовують три формули (А, Б, В). 

Необхіідними іі достатнііми умовами виникнення конфліікту є наявніість 

у суб'єктіів соцііальної взаємодіії протилежно спрямованих мотивіів іі суджень, 

а також стан протиборства мііж ними. 
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За спостереженнями 80% конфлііктіів виникають поза бажанням їх 

учасникіів. Пояснюється це особливостями психііки людини. У виникненніі 

конфлііктіів суттєву роль віідііграють конфлііктогени. Велика небезпека 

зумовлюється причиною іігнорування дуже важливого закону – закону 

ескалаціії конфлііктогенов. 

Сутніість закону ескалаціії конфлііктогеніів: на конфлііктоген людина, як 

правило, віідповіідає найбіільш сильним конфлііктогеном, навііть максимально 

сильним серед можливих. 

ІІгнорування закономіірностіі ескалаціії конфлііктогеніів – це прямий 

шлях до конфлііктіів. 

ІІснує поняття, яке по сутіі протилежно категоріії ―конфлііктогена‖. Це 

доброзичливе віідношення до спііврозмовника. Це все те, що сприяє 

піідвищенню настріію людини: компліімент, дружня посміішка, увага, іінтерес 

до особи, спіівчуття, подяка ... 

При спіілкуванніі важливо правильно сприймати віідчуття ііншої 

людини. 

Емпатіія - здіібніість віідчувати почуття ііншою людини, зрозумити її 

думки. 

Віідповіідно до природи конфлііктіів передумовами їх виникнення 

визнаються конфлііктна ситуаціія та іінцидент. Конфлііктна ситуаціія та 

іінцидент незалежніі, тобто не можуть бути насліідком або проявом один 

ііншого. 

Конфлііктна ситуаціія — це суперечливіі позиціії сторіін з будь-якого 

приводу, прагнення до протилежних ціілей, використання ріізних засобіів для 

їх досягнення, розбііжніість іінтересіів, бажань тощо. Наприклад, проведення 

атестаціії перед майбутніім скороченням штатіів, визначення кандидатури на 

престижне піідвищення квалііфіікаціії. 

Конфлііктніі ситуаціії, що ііснують у значніій кіількостіі, переходять у 

конфліікт лише при порушенніі балансу іінтересіів учасникіів взаємодіії іі за 

певних умов. Конфлііктна ситуаціія — це умова виникнення конфліікту. Для 
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переростання такої ситуаціії в конфліікт, необхіідними є зовніішніій вплив, 

поштовх чи іінцидент. 

ІІнцидент (привіід) характеризує активіізаціію діії одніієї зіі сторіін, що 

ущемлює, нехай навііть ненавмисно іінтереси ііншої сторони. Як іінцидент 

можуть виступати іі діії третьої сторони. Наприклад: висловлювання колеги, 

коли у вас віідбулася складна розмова з начальством. ІІнцидент може 

виникнути випадково, незалежно віід бажання учасникіів, внасліідок 

об'єктивних причин (випуск бракованої продукціії), або як результат 

неграмотної взаємодіії (без врахування психологіічних особливостей ііншої 

сторони)[9]. 

У багатьох випадках конфлііктну ситуаціію неможливо усунути згіідно 

об’єктивних причин. 

Для з'ясування сутіі конфліікту важливо видіілити основніі ознаки його 

прояву. 

Характерними рисами конфліікту є невизначеніість результату, 

розходження ціілей іі образа діій кожної зіі сторіін. 

Початок конфліікту визначається об'єктивними (зовніішнііми) ознаками 

поведіінки, спрямованими проти ііншого учасника. Якщо іінший учасник 

усвіідомлює, що ціі акти спрямованіі проти нього іі їм протидііє, то конфліікт 

починається; якщо діії не починаються, то має міісце конфлііктна ситуаціія. 

Для визнання початку конфліікту вимагаються три умови: 

- перший учасник свіідомо й активно дііє, завдаючи шкоди ііншому 

учаснику (опоненту), при цьому піід діією розумііється як передача іінформаціії 

(слово, печатка), так іі фіізична діія.  

Таким чином, конфліікт віідсутніій, якщо дііє тіільки один учасник чи 

учасниками виробляються лише розумовіі діії (планування мети, 

обміірковування плану діій, прогнозування майбутнього поведіінки). Конфліікт 

починається тодіі, коли сторони почнуть активно протистояти один одному, 

пересліідуючи свою мету. До цього ми маємо конфлііктну ситуаціію. 

Для переростання наявного протирііччя в конфлііктну ситуаціію 

необхіідніі: 
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- значиміість ситуаціії для учасникіів конфлііктної взаємодіії; 

- перешкода з боку одного з опонентіів досягненню ціілей ііншим 

учасником (навііть якщо це суб'єктивне, далеке віід реальностіі, сприйняття 

одним з учасникіів); 

- перевищення ріівня особистої чи групової терпимостіі до наявної 

перешкоди хоча б в одніієї з сторіін. 

В життєдііяльностіі людей конфлііктніі ситуаціії виникають дуже часто. 

70-80 % дііяльностіі керіівника знаходиться піід загрозою прихованих та 

наявних протирііч іі протистоянь, іігнорування яких призводить до 

конфлііктіів. Для управлііння конфлііктами важливо: 

1) знати закономіірностіі виникнення та розвитку соцііальних протирііч, 

що дозволяє лііквіідувати конфліікти в зародковому станіі; 

2) оволодити техникою, прийомами анализа ситуаціії, якіі дозволяють 

визнати сутніість конфліікту. 

Знання про сутніість, природу виникнення, механіізм розвитку 

конфлііктіів важливе в практичніій роботіі менеджера з управлііння 

конфлііктами. Такіі знання допомагають правильно та вчасно дііагностувати 

конфліікт. 

Для з’ясування сутіі конфліікту важливо видіілити його основніі ознаки, 

сформулювати необхіідніі й достатніі умови його виникнення. 

Конфліікт починається тодіі, коли сторони починають активно 

протистояти одне одному, пересліідуючи свої цііліі. Розвиток конфліікту 

віідбувається з поступовим розширенням складу його учасникіів, предмета 

конфліікту. Закіінчення конфліікту — припинення діій усііх протиборчих 

сторіін, незалежно віід причин, ііз яких почався конфліікт. 

Проведення структурного аналіізу дозволить керіівниковіі виробничого 

колективу видіілити об’єктивніі (об’єкт іі предмет конфліікту, проблему, 

іінцидент, умови протіікання) іі суб’єктивніі (мотиви, потреби, мета, позиціії, 

іінтереси й ціінностіі учасникіів) складовіі конфліікту. Подіібний аналііз варто 

вважати необхіідною процедурою в технологіії дііагностування піід час 
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формування описової моделіі, що випереджає та дозволяє правильно виявити 

заходи для врегулювання конфліікту на конкретніій стадіії його розвитку. 

Отже, ми можемо діійти висновку, що з точки зору органіізаціії, 

конфлііктом може бути названо порушення її дііяльностіі внасліідок активного 

протистояння членіів органіізаціії з метою досягнення взаємовиключних ціілей, 

яке обумовлено протилежно спрямованими потребами, іінтересами, ціілями, 

іідеалами, переконаннями, думками, поглядами, оціінками суб’єктіів 

конфліікту. 

 

1.3 Види конфлііктіів та причина їх виникнення в органіізаціії 

 

Структура конфліікту — це сукупніість стіійких зв’язкіів конфліікту, що 

забезпечують його цііліісніість, віідміінніість віід іінших явищ соцііального 

життя, без яких віін не може ііснувати як динаміічно взаємозалежна цііліісна 

система та процес. 

При проведенніі структурного аналіізу конфліікту видііляють його 

об’єктивніі й суб’єктивніі складовіі. 

До об’єктивних складовихвіідносять учасникіів, об’єкт іі предмет 

конфліікту, проблему, іінцидент, умови його протіікання (соцііально-

психологіічне середовище). 

Суб’єктивними (психологіічними) складовими конфліікту вважають 

мотиви, потреби, цііліі, позиціії, іінтереси й ціінностіі його учасникіів. 

Предмет конфліікту як об’єктивно наявна чи уявна проблема є основою 

конфліікту. 

Об’єктивну складову конфліікту складнііше видіілити, нііж конфлііктну 

проблему. Піід об’єктом конфліікту розумііють те, на що претендує кожна зіі 

сторіін-конфлііктеріів, що викликає суперечностіі мііж ними чи частково 

позбавляє ііншу сторону можливостіі домогтися своїх ціілей (ресурси, право 

власностіі, право приймати ріішення, нова посада іі т. п.)[24]. 

Основними рушіійними силами будь-якого конфліікту є люди, тобто 

учасники конфліікту. Учасники конфлііктної взаємодіії, іінтереси яких 
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порушено безпосередньо, визначаються як суб’єкти конфліікту. Ними можуть 

виступати окреміі особи, групи, піідроздііли, органіізаціії. 

Залежно віід мііри участіі в конфлііктних віідносинах видііляють такіі 

категоріії суб’єктіів: основніі учасники, групи піідтримки та ііншіі учасники. 

Основніі учасники безпосередньо здіійснюють активніі діії один проти 

одного піід час конфліікту. Серед основних учасникіів виокремлюють: 

- опонента (учасник конфліікту, що вважає свої проблеми 

невиріішеними); 

- супротивника (опонент, що намагається реаліізувати свої іінтереси за 

рахунок нейтраліізаціії іінтересіів ііншого); 

- агресора (супротивник, що виявляє агресивніість); 

- ворога (супротивник, іінтерес якого полягає в знищенніі протилежної 

сторони). 

ІІнодіі в конфлііктіі можна видіілити учасника, що іінііцііював 

конфлііктніі діії. Це іінііцііатор конфліікту. 

Ріівень можливостей опонента реаліізувати свої цііліі в конфлііктіі, 

«сила», що виражається в складностіі та впливовостіі його зв’язкіів, його 

фіізичніі, соцііальніі можливостіі, знання, навички й умііння, його соцііальний 

досвіід конфлііктної взаємодіії називаються рангом опонента. 

Групи піідтримки представлено силами, якіі стоять за опонентами, іі 

активними дііями чи моральною піідтримкою можуть впливати на розвиток 

конфліікту. До групи піідтримки можуть входити друзіі, колеги іі т. п. 

До іінших учасникіів конфліікту належать такіі категоріії, що впливають 

на перебііг подіій: піідбурювачіі, органіізатори, медііатори конфліікту. 

Піідбурювач піідштовхує учасникіів до початку конфлііктних діій. Органіізатор 

планує, органіізовує конкретніі діії та контролює перебііг конфліікту. 

Медііатор(посередник, суддя) виріішує завдання припинення конфліікту. 

До об’єктивних складових віідносяться також умови перебіігу, тобто 

макро- й міікросередовище, у якому виникає конфліікт. Піід час аналіізу умов у 

першу чергу враховують соцііально-психологіічне середовище, зокрема, 

найближче оточення особи, соцііальніі групи, представником яких вона є. 
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Обліік умов дозволяє глибше зрозумііти зміістовну сторону конфліікту та 

його психологіічніі складовіі. 

Вивчення суб’єктивних (психологіічних) складових становить значний 

іінтерес піід час проведення структурного аналіізу конфліікту. До основних 

психологіічних складових віідносять мотиви учасникіів конфлііктної взаємодіії. 

Мотиви визначають як спонукання до вступу в конфліікт, пов’язаніі з 

задоволенням потреб опонента, як сукупніість зовніішнііх іі внутріішнііх умов, 

що викликають конфлііктну активніість суб’єкта. У біільшостіі випадкіів 

справжніі мотиви поведіінки учасникіів конфліікту складно визначити, тому що 

декларованіі ними в ходіі взаємодіії потреби найчастііше серйозно 

віідріізняються віід глибинного, ретельно приховуваного мотивування їхнііх 

вчинкіів. 

Основними причинами піідвищення активностіі опонентіів у конфлііктіі 

вважаються їхніі потреби, що визначаються віідчуттям нестатку в чому-небудь 

(ресурсах, владіі, духовних ціінностях, безпеціі тощо.). 

Позиціії та іінтереси учасникіів віідносяться до важливих психологіічних 

обставин конфліікту. Невіідповіідніість позиціій є необхіідною (але не 

достатньою) умовою виникнення конфліікту. Причини поводження учасникіів 

конфліікту зводяться до бажання задовольнити свої іінтереси. ІІнтереси 

являють собою усвіідомленіі потреби, що забезпечують спрямованіість на 

об’єкт конфліікту іі сприяють реаліізаціії конфлііктної поведіінки опонента. У 

переліік іінтересіів можуть входити: постіійна робота, що приносить 

задоволення, повагу з боку колег; зручне робоче міісце та іін. На наш погляд, 

при проведенніі структурного аналіізу конфліікту особливу увагу сліід 

придііляти вивченню побоювань — негативних думок його учасникіів 

(зниження в посадіі, можливіість невиплати заробіітної плати, неціікава робота 

тощо). 

До психологіічних складових конфліікту віідносять ціінностіі, що 

віідстоюють опоненти. Ціінностіі подііляють на загальнолюдськіі (іістинніість 

судження, справедливіість ріішення тощо) іі особистіісніі (честь, почуття 

власної гіідностіі й іін.). 
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Поведіінка учасникіів конфліікту визначається їхнііми ціілями — 

уявленням про конкретний кіінцевий результат конфлііктної взаємодіії. У 

конфлііктіі видііляють стратегіічніі (оволодііння об’єктом конфліікту) іі 

тактичніі (тимчасовіі — компроміісніі) цііліі. У деяких випадках основна 

стратегіічна мета може деформуватися чи заміінятися метою на зразок 

нанесення максимального збитку супротивниковіі. 

Будь-яка діія, а тим біільше протидіія, що переростає в конфліікт, має не 

миттєвий характер, а з’являється як тривалий процес, що віідбувається у 

визначений час, у визначеному просторіі, за наявностіі конкретних учасникіів. 

Видііляють три аспекти визначення меж конфліікту: просторовий, 

часовий, суб’єктний.  

Просторова межа конфліікту — визначення територіій, на яких 

віідбувається конфліікт. Знання меж конфліікту дозволяє вибрати адекватну 

форму впливу для його врегулювання. 

Часова межа конфліікту — триваліість конфліікту в часіі, його початок іі 

закіінчення. Віід визнання конфліікту таким, що почався чи закіінчився, 

залежить, зокрема, експертна оціінка віідносин його учасникіів у конкретний 

момент взаємодіії. 

Суб’єктна межа визначає кіількіість учасникіів у конфлііктіі на момент 

його початку. Розширення ціієї межіі, залучення в конфліікт нових осііб 

призводить до ускладнення структури конфліікту, пошуку іінших способіів 

його виріішення. Кріім того, розширення суб’єктних меж конфліікту може 

взагаліі зміінити характер його перебіігу. 

Приклад. Конфліікт виник у піідроздііліі піідприємства мііж начальником 

іі спіівробіітником ііз питань нарахування та своєчасностіі виплати заробіітної 

плати. Якийсь час з’ясування віідносин залишалося в межах вііддіілу, про 

розвиток конфліікту за його межами ніікому й ніічого не було віідомо. Але з 

часом, оскіільки конфліікт не затихав іі почав заважати роботіі, іінформаціія 

про нього поширилася за межіі піідроздіілу, у конфліікт стали втягуватися 

ііншіі учасники з іінших піідроздііліів, ііз керіівництва. Розширення меж 
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конфліікту призвело до страйку та необхіідностіі ухвалення ріішення на 

ріівніі керіівництва органіізаціії[8]. 

Для правильного розумііння й тлумачення конфлііктіів, їхньої сутностіі, 

особливостей, функціій іі насліідкіів важливе значення має типологіізаціія, 

тобто вичленовування основних типіів конфлііктіів на основіі виявлення 

подіібностіі та розходження, надіійних способіів іідентифіікаціії конфлііктіів за 

спіільніістю іістотних ознак іі віідміінностей. 

Для вибору адекватного методу впливу й управлііння віідповіідним 

конфлііктом доціільно проводити класифіікаціію залежно віід основних ознак: 

способу розв’язання; сфери прояву; спрямованостіі впливу; ступеня 

виразностіі; кіількостіі учасникіів; порушених потреб (табл. 1.1). 

На основіі класифіікаціії визначають види й ріізновиди конфлііктіів. 

Вид конфліікту — варііант конфлііктної взаємодіії, виокремлений за 

певною ознакою. 

1. Спосііб розв’язання конфлііктіів припускає їх розподііл на 

антагоніістичніі (насильницькіі) конфліікти та компроміісніі (ненасильницькіі). 

Насильницькіі (антагоніістичніі) конфліікти являють собою способи 

розв’язання суперечностей шляхом руйнування структур усііх сторіін-

конфлііктеріів чи віідмови всііх сторіін, кріім одніієї, віід участіі в конфлііктіі. 

Ця сторона іі виграє. Наприклад: повна поразка супротивника в суперечціі, 

вибори органіів влади іі т. д. 

Компроміісніі конфліікти допускають декіілька варііантіів їх виріішення 

за рахунок взаємної змііни ціілей учасникіів конфліікту, терміініів, умов 

взаємодіії. 

Наприклад: постачальник не надсилає виробниковіі замовлену сировину в 

зазначений терміін. Виробник має право вимагати виконання графііка 

постачань, але термііни поставок вантажу зміінилися з причин віідсутностіі 

засобіів транспортування через неплатежіі. За взаємної заціікавленостіі досягти 

компроміісу можливо шляхом проведення переговоріів, змііни графііка 

постачань. 
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Таблиця 1.1 

Класифіікаціія конфлііктіів[11] 

Ознака класифіікаціії Види конфлііктіів 

1. Спосііб розв’язання: — насильницькіі; 

— ненасильницькіі 

2. Сфера прояву: — поліітичніі; 

— соцііальніі; 

— економіічніі; 

— органіізаціійніі 

3.Спрямованіість 

впливу: 

— вертикальніі; 

— горизонтальніі 

4. Ступіінь 

виразностіі: 

— віідкритіі; 

— прихованіі 

5. Кіількіість 

учасникіів: 

— внутрііособистіісніі; 

— мііжособистіісніі; 

— мііжгруповіі 

6. Потреби: — когніітивніі; 

— конфліікти іінтересіів 
 

2. Сфери прояву конфлііктіів украй ріізноманіітніі: поліітика, економііка, 

соцііальніі віідносини, погляди й переконання людей. Видііляють поліітичніі, 

соцііальніі, економіічніі, органіізаціійніі конфліікти. 

Поліітичніі конфліікти — зііткнення з приводу розподіілу владних 

повноважень, форми боротьби за владу. 

Соцііальний конфліікт являє собою суперечностіі в системіі стосункіів 

людей (груп), що характеризується посиленням протилежних іінтересіів, 

тенденціій соцііальних спіільнот та ііндивіідіів. Ріізновидом соцііальних 

конфлііктіів вважаються конфліікти трудовіі чи соцііально-трудовіі,тобто у 

сферіі трудової дііяльностіі. Це велика група конфлііктіів, що останніім часом 

виникають у нашіій країніі дуже часто у виглядіі страйкіів, піікетіів, виступіів 

великих груп праціівникіів. 

Економіічніі конфліікти являють собою широкий спектр конфлііктіів, в 

основіі яких лежать суперечностіі мііж економіічними іінтересами окремих 

особистостей, груп. Це боротьба за певніі ресурси, піільги, сфери економіічного 
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впливу, розподііл власностіі тощо. Зазначеніі види конфлііктіів поширеніі на 

ріізних ріівнях управлііння. 

Органіізаціійніі конфліікти є насліідком іієрархіічних віідносин, 

регламентування дііяльностіі особи, застосування розподіільчих віідносин в 

органіізаціії: використання посадових іінструкціій, функцііонального 

закрііплення за праціівником прав та обов’язкіів; упровадження формальних 

структур управлііння; наявностіі положень з оплати й оціінювання праціі, 

премііювання спіівробіітникіів. 

3. За спрямованіістю впливу видііляють вертикальніі й горизонтальніі 

конфліікти. Характерною рисою їх є розподііл обсягу влади, який знаходиться в 

опонентіів на момент початку конфлііктних взаємодіій. 

У вертикальних конфлііктах обсяг влади зменшується по вертикаліі 

зверху донизу, що й визначає ріізніі стартовіі умови для учасникіів конфліікту: 

начальник — піідлеглий, вища органіізаціія — піідприємство, засновник — 

мале піідприємство. 

У горизонтальних конфлііктах віідбувається взаємодіія ріівноціінних за 

обсягом наявної влади чи іієрархіічним ріівнем суб’єктіів: керіівники одного 

ріівня, фахіівціі — мііж собою, постачальники — споживачіі. 

4. Ступіінь виразностіі конфлііктного протистояння припускає видіілення 

прихованих іі віідкритих конфлііктіів. 

Віідкритіі конфліікти характеризуються явно вираженим зііткненням 

опонентіів: сварки, суперечки, зііткнення. Взаємодіія регулюється нормами, що 

віідповіідають ситуаціії й статусу учасникіів конфліікту. 

У разіі прихованого конфліікту віідсутніі зовніішніі агресивніі діії мііж 

сторонами-конфлііктерами, але при цьому використовуються непряміі способи 

впливу. Це віідбувається за умови, що один з учасникіів конфлііктної взаємодіії 

побоюється ііншого, або ж у нього немає достатньої влади й сил для віідкритої 

боротьби. 

5. Кіількіість учасникіів конфлііктної взаємодіії дозволяє подііляти їх на 

внутрііособистіісніі, мііжособистіісніі, мііжгруповіі. 
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Внутрііособистіісніі конфліікти являють собою зііткнення всерединіі 

особистостіі ріівних за силою, але протилежно спрямованих мотивіів, потреб, 

іінтересіів. Особливіістю даного виду конфліікту є вибіір мііж бажанням іі 

можливостями, мііж необхіідніістю виконувати й дотриманням необхіідних 

норм. 

На вибіір правильного ріішення у разіі внутрііособистіісного конфліікту 

людина може витратити багато сил іі часу, а отже, стріімко зростає емоціійна 

напруженіість, може виникнути стрес, а перед ухваленням ріішення поведіінка 

особистостіі може стати неконтрольованою. Прикладами є конфліікти «плюс-

плюс», «плюс-міінус», «міінус-міінус». 

Конфліікти «плюс-плюс» припускають вибіір одного з двох сприятливих 

варііантіів. Наприклад, куди поїхати віідпочивати чи що купити (машину якої 

марки). Сліід зазначити: вибіір віідбувається з двох сприятливих варііантіів, 

однак необхіідніість вибору може бути настіільки складною й боліісною, що 

супроводжуватиметься стресовими ситуацііями. 

Конфліікти «плюс-міінус» — це конфліікти притягання й 

віідштовхування, ухвалення ріішення, коли кожний ііз варііантіів може мати іі 

позитивніі, іі негативніі насліідки, а вибрати треба один, з урахуванням 

розв’язання загального завдання. 

ІІншим ріізновидом внутрііособистіісного конфліікту є рольовий 

конфліікт, коли в одніієї особистостіі виникає необхіідніість одночасного 

виконання ріізних своїх ролей, якіі до того ж суперечать одна одніій. Постає 

питання вибору, що виконувати[10]. 

Внутрііособистіісний конфліікт може також виникнути в результатіі того, 

що виробничіі вимоги не збіігаються з особистими потребами чи ціінностями 

праціівника. 

Складніість виріішення внутрііособистіісних конфлііктіів полягає в тому, 

що іінодіі віідбувається зііткнення трьох складових, необхіідних для 

досягнення поставленої мети: бажання («хочу»), можливостіі («можу»), 

необхіідностіі («треба»). 
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Мііжгруповіі конфліікти — конфліікти мііж ріізними групами, 

піідроздіілами, у яких зачііпаються іінтереси людей, об’єднаних на перііод 

конфліікту в єдиніі згуртованіі спіільноти. Сліід зазначити, що ця 

згуртованіість може зникнути віідразу піісля припинення конфліікту, але в 

момент віідстоювання загальних іінтересіів єдніість групи може бути досить 

значною. 

Мііжособистіісніі конфліікти являють собою зііткнення ііндивіідіів ііз 

групою, мііж собою, боротьбу за іінтереси кожної зіі сторіін. Це один ііз 

найбіільш розповсюджених видіів конфлііктіів. 

Залежно віід порушених потребвидііляють когніітивніі конфліікти та 

конфліікти іінтересіів. 

Конфліікт когніітивний — конфліікт поглядіів, точок зору, знань. У 

такому конфлііктіі метою кожного суб’єкта є переконати опонента, довести 

правильніість своєї точки зору, своєї позиціії. 

Конфліікти іінтересіів можна представити як противагу конфліікту 

когніітивному, що означає протиборство, засноване на зііткненніі іінтересіів 

ріізних опонентіів (груп, ііндивіідіів, органіізаціій). 

У зв’язку з тим, що розподііл конфлііктіів на види представляється досить 

умовним, чііткої межіі мііж ріізними видами не ііснує, іі на практиціі 

виникають такіі конфліікти: органіізаціійніі вертикальніі мііжособистіісніі; 

горизонтальніі віідкритіі мііжгруповіі іі т. д. 

Функціія конфліікту виражає, з одного боку, його соцііальне 

призначення, а з ііншого — залежніість, що виникає мііж ним та ііншими 

складовими громадського життя. У першому випадку беруться до уваги 

насліідки конфліікту, у другому — спрямованіість стосункіів суб’єктіів-

конфлііктеріів. 

Конфлііктне зііткнення належить до тих явищ, що не можна однозначно 

оціінити. Воно виступає способом соцііальної взаємодіії в умовах загострення 

напруженостіі мііж людьми, коли виявляються несуміісніі погляди, позиціії й 

іінтереси, віідбувається протиборство сторіін, що пересліідують далекіі одна 

віід одної цііліі. 
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В силу самої своєї природи конфліікт може бути носіієм іі творчих, іі 

руйніівних тенденціій, бути добром іі злом одночасно, приносити як користь, 

так іі шкоду сторонам, що беруть участь у ньому. Тому функціії конфліікту 

характеризуються з урахуванням їхньої позитивної іі негативної 

спрямованостіі. 

Будь-який конфліікт виконує як позитивніі (конструктивніі), так іі 

негативніі (деструктивніі) функціії. Незважаючи на досить чііткий їх подііл у 

теоретичному планіі, на практиціі буває нелегко провести межу мііж 

конструктивніістю й деструктивніістю конкретного конфліікту. Це зумовлено 

такими причинами: важко уявити узагальнену оціінку позитивних іі негативних 

насліідкіів конфлііктної взаємодіії; ступіінь конструктивностіі й 

деструктивностіі конфліікту може зміінюватися на ріізних стадііях його 

розвитку; конфліікт може оціінюватися як конструктивний для одніієї зіі 

сторіін-конфлііктеріів іі як негативний — для ііншої сторони; конструктивніість 

іі деструктивніість конфліікту можна розглядати як стосовно основних 

учасникіів, так іі стосовно соцііального оточення[15]. 

Виявлення причин виникнення конфлііктіів визначає вибіір методіів, 

шляхіів їх попередження й конструктивного дозволу. Без знання рушіійних сил 

розвитку конфлііктіів важко робити на них ефективний регулюючий вплив. 

Причини конфліікту – це явища, подіії, факти, ситуаціії, що передують 

конфліікту, іі викликають його за певних умов дііяльностіі суб'єктіів соцііальної 

взаємодіії. 

Причини конфлііктіів розкривають джерела їх виникнення іі визначають 

динамику протіікання. 

Об'єктивніі причини – обставини, якіі ііснують незалежно віід воліі, 

бажання учасникіів соцііальної взаємодіії та призводять до протирііччя при 

віідсутностіі реальної можливостіі реаліізаціії їх іінтересіів. 

Суб'єктивніі причини обумовленіі ііндивіідуально-психологіічними 

особливостями іі безпосередньою взаємодіією людей при їхньому включенніі в 

соцііальніі групи[8]. 
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Рушіійніі сили (або глибинніі причини) конфлііктіів теж досить 

ріізноманіітніі. 

До рушіійних сил конфліікту віідносяться: потреби, іінтереси, ціінностіі, 

норми. 

Потреби - основніі збудники активностіі опонентіів у конфлііктіі, що 

визначаються віідчуттям нестатку у чому-небудь (ресурсах, владіі, духовних 

ціінностях, безпеціі тощо). 

ІІнтереси - усвіідомленіі потреби, що забезпечують спрямованіість на 

об'єкт конфліікту іі сприяють реаліізаціії конфлііктної поведіінки опонента ( 

постіійна робота, що приносить задоволення, повагу з боку колег, зручна 

робоче міісце...). Побоювання - негативніі іінтереси (зниження в посадіі, 

можливіість невиплати заробіітної плати, неціікава робота...). 

Ціінностіі – базовіі оріієнтаціії, що віідстоюють опоненти. Ціінностіі 

подііляють на загальнолюдськіі (іістинніість судження, справедливіість 

ріішення тощо) іі особистіісніі (честь, почуття власного достоїнства...). 

Норми – встановленіі мііра та обов’язковий порядок, якіі мають законну 

силу. 

О. Здравомислов запропонував досить ефективну схему перехресного 

аналіізу рушіійних сил конфліікту та сфер життєдііяльностіі людей, яка 

дозволяє виявити найбіільш іістотніі причини глибинних конфлііктіів мііж 

суб’єктами ріівного ріівня. У сферіі економііки це будуть конфліікти ііз-за 

розподіілу ресурсіів, ііз-за проблем функцііонування іінститутіів розподіілу, 

конфліікти, що розкривають протилежніість економіічних установок ріізного 

типу. В сферіі поліітики вся сукупніість життєвих іінтересіів сходиться бііля 

засобіів органіізаціії суспіільства, ріівня його згуртованостіі та характеру 

владних віідносин. У сферіі духовного життя пов’язане з внутріішніім свіітом 

людини, характером свободи, типом культури та іінтерпретаціією вищих 

ціінностей: добра, справедливостіі тощо (табл.1.2). 

Таблиця 1.2 

Рушіійніі сили конфліікту[8] 

Рушіійніі Об’єкт конфліікту 
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сили матеріільний соцііальний духовний 

Потреби Варііанти використання 

ресурсіів  

Варііанти 

самоорганіізаціії 

Людина: рацііональна - 

емоцііональна 

ІІнтереси Умови розподіілу ІІнтеграціія – розкол  Тип культури 

Ціінностіі Оріієнтаціія –  

на ринок, державу 

Влада як засііб чи 

самоцііль 

ІІнтерпретаціія вищих 

ціінностей  

Норми Договіір - вигода Закон - манііпуляціія Обов’язок – задоволення  
 

Запропонована схема дозволяє дослііджувати реальніі конфлііктніі 

ситуаціії, бо показує порядок висунення вимог конфлііктуючими сторонами, 

міістить їх міініімальний набіір. Цей набіір пред’являється кожною стороною. 

В певних випадках ціі вимоги можуть носити ―дзеркальний‖ характер: потреби, 

висунутіі одніією з сторіін, з тіією ж силою пропонуються іі ііншою стороною. 

Але у біільшостіі реальних ситуаціій характер вимог є асиметричним, що 

дозволяє біільш ретельно ставитися до проблем обмііну уступками, піідходячи 

до взаємної вигоди. 

Фактори конфліікту – моменти в життєдііяльностіі людей , якіі суттєво 

впливають на процес їх соцііальної взаємодіії та обумовлюють її протиріічний 

характер. 

Виникнення іі розвиток конфлііктіів обумовлений діією чотирьох груп 

факторіів: об'єктивних; органіізаціійно-управліінських; соцііально-

психологіічних; особистіісних.  

Першіі двіі групи факторіів носять об'єктивний характер, третя іі четверта 

- суб'єктивний. 

На всю мережу об’єктивних детерміінант, що зумовлюють виникнення 

конфлііктіів накладається діія ціілого ряду суб’єктивних факторіів, що 

корііняться в соцііально-психологіічних особливостях ііндивіідіів та в їх 

мііжособистіісніій взаємодіії. До виникнення конфлііктіів найчастііше 

призводять: 

1) порушення принципіів управлііння, що виявляються в неправильних 

дііях керіівникіів (порушення трудового законодавства, несправедливе 

використання заохочень іі покарань, недолуге використання кадрового 

потенцііалу, деструктивний вплив на соцііальніі статуси й роліі піідлеглих, 
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недостатнє врахування психологіічних особливостей, особистих іінтересіів іі 

потреб праціівникіів; 

2) неправильніі діії піідлеглих (несерйозне ставлення до праціі, особиста 

неорганіізованіість, егоїстичніі бажання); 

3) психологіічна несуміісніість праціівникіів, зііткнення їхнііх ціілей, 

настанов, іінтересіів, мотивіів, потреб, поведіінки у процесіі й результатіі 

спіілкування, а також у процесіі їхньої спіівпраціі у трудовому колективіі; 

4) наявніість у колективіі так званих «важких людей» — «агресивіістіів», 

«скаржникіів», «зануд» іі т. п., котріі своєю поведіінкою створюють у 

найближчому соцііальному оточенніі стан соцііальної напруженостіі, що 

призводить до виникнення конфлііктіів; 

5) виникнення в мііжособистіісних контактах праціівникіів колективу 

суперечностей, якіі призводять до того, що одніі ііндивііди своїми словами, 

судженнями, вчинками торкаються чи принижують соцііальний статус іінших, 

їхніі матерііальніі й духовніі іінтереси, моральну гіідніість, престиж; 

6) манііпулювання, тобто приховане управлііння спііврозмовником, 

партнером проти його воліі, піід час якого манііпулятор одержує однобіічніі 

переваги за рахунок жертви; 

7) невіідповіідніість сліів, оціінок, учинкіів одних членіів колективу 

очіікуванням, вимогам іінших його членіів. 

 

1.4 Методи управлііння конфлііктами  

 

Мііжособистіісний конфліікт віідноситься до найбіільш гострих проблем 

щоденної дііяльностіі піідприємств, установ, органіізаціій. У результатіі 

конфлііктіів, що виникають мііж спіівробіітниками, мііж спіівробіітниками 

віідбувається руйнування наявних мііжособових віідносин, стіійких 

комуніікативних та органіізаціійних зв'язкіів, блокада комуніікативного 

процесу іі, як насліідок, неможливіість спіільної виробничої, комерціійної, 

органіізаціійної або управліінської дііяльностіі взагаліі. Ворожіі віідносини 

мііж спіівробіітниками фіірми здатніі повніістю параліізувати роботу 



 31 

органіізаціійно-управліінської дііяльностіі, так як до конфліікту залучаються 

новіі учасники, причому як з боку піідлеглих, якіі піідтримують позиціію 

керіівника або тих, якіі противляться їй, так іі з боку керіівникіів ріізних 

рангіів, незалежних один віід одного або пов'язаних мііж собою механіізмами 

прямої залежностіі піідроздііліів піідприємства. 

У сферіі управлііння конфліікти (мііж вищим керіівництвом, 

керіівниками та піідлеглими, піідлеглими та піідлеглими) можна роздіілити на 

двіі основніі групи, якіі віідріізняються ходом протіікання та механіізмами 

розв'язання. Це конструктивніі конфліікти, що виникають у зв'язку з 

органіізаціійними розбііжностями, та, у біільшостіі випадкіів, якіі приводять до 

продуктивних результатіів спіільної дііяльностіі (пошук принципово нового 

піідходу до виконання виробничого завдання, віідмова віід консервативних 

позиціій у біік удосконалення внутріішнііх процесіів фіірми тощо) та 

деструктивніі — конфліікти, якіі виникають на базіі особистих симпатіій та 

антипатіій, нерозумііння людьми один одного, якіі дестабііліізують процеси 

спіілкування та взаємодіії [22, с. 69]. 

Основна небезпека виникнення протирііч у повсякденніій дііяльностіі 

піідприємств полягає у високіій ймовіірностіі того, що органіізаціійніі 

протирііччя (неспіівпадання думок спіівробіітникіів з будь-яких діілових 

питань) у динамііціі конфліікту мають не конструктивний хіід виробничих 

переговоріів, а деструктивну спрямованіість мііжособового зііткнення та 

взаємної ворожнечіі. Деструктивніі конфліікти є основою негативних 

взаємодіій мііж спіівробіітниками, ситуаціій „піідсижування‖ один одного та 

безпосередньо керіівника, приводом для чуток та ріізних кривотолкіів. Кріім 

явного прояву конфлііктних ситуаціій, ііснують прихованіі форми 

функцііонування деструктивних конфлііктіів. Так, у деяких випадках конфліікт 

виникає в такіій форміі, коли віін так не проявиться у практичних дііях 

учасникіів. 

Прикладом схожої взаємодіії може служити така ситуаціія: персонал 

комерціійної фіірми постіійно спостеріігає ситуаціію прихованої ворожнечіі 

мііж двома спіівробіітниками комерціійного вііддіілу. Ворожнеча проявляється 
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у форміі взаємних негативних виступіів у момент віідсутностіі одного з 

спіівробіітникіів, віідкритих зауважень з приводу неправильного оформлення 

документіів, незгоди працювати над одним завданням та іін. (варііанти прояву 

ворожнечіі ріізніі, але піідлягають закономіірностіі невіідкладного загострення 

віідношень). Як насліідок, через певний промііжок часу ііншіі спіівробіітники 

комерціійного вііддіілу залучаються до деструктивного конфліікту. Вияснення 

правоти кожного починає викликати у них біільший іінтерес та заціікавленіість, 

нііж заняття своїми безпосереднііми функцііональними обов'язками. 

Продуктивніість праціі ріізко знижується. Керіівник не завжди може знати цю 

ситуаціію іі при поверхневому її аналіізіі може прийняти ріішення звіільнити 

одного або двох спецііаліістіів, якіі не виконують план завдання, обов’язку 

тощо (не завжди іінііцііатора або іінііцііаторіів поточного конфліікту). На 

віідкритіі вакансіії приймають нових спецііаліістіів, якіі віідразу ж попадають у 

атмосферу нездорових мііжособових віідносин, піідозріілостіі, виживання один 

одного, якіі з самого початку не сприяють продуктивніій роботіі. Починається 

плинніість кадріів [46, с. 46]. 

Практичніі та теоретичніі досліідження конфлііктологіії показали, що 

виникнення конфліікту у професіійніій дііяльностіі — закономіірна ситуаціія, 

але прагнення з боку керіівника до створення „безконфлііктної‖ атмосфери – 

малоперспективне заняття, так як постіійне силове подолання конфлііктіів веде 

всього лише до загострення суперечностей, латентного (прихованого) 

протіікання конфлііктної ситуаціії. Тому керіівнику куди важливііше навчитися 

не придушувати конфліікти, а переводити їх у конструктивне русло. 

Віідправними пунктами управлііння конфлііктними ситуацііями у 

повсякденніій дііяльностіі ріізних органіізаціій є попередження виникнення 

деструктивних мііжособових суперечностей як мііж спіівробіітниками, так іі 

мііж спіівробіітниками та керіівниками. Тому керіівнику в першу чергу 

необхіідно звернути увагу на спецііальніі треніінговіі програми, якіі 

допоможуть подолати іінформаціійний бар'єр мііж персоналом та керіівником. 

Біізнес-треніінговіі програми „Управлііння конфлііктами‖ для топ-

менеджеріів дають основніі практичніі навички профіілактики деструктивних 
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конфлііктіів. У них велику увагу придііляють вивченню та задоволенню 

потреб персоналу, мотиваціії спіівробіітникіів, пропонуються конкретніі 

механіізми регулювання суперечностей, що виникають, методи дііагностики 

мотивіів учасникіів конфліікту, проробляються елементи прийняття 

управліінських ріішень у конфлііктіі, що розвивається, з метою ефективного 

врегулювання конфлііктної ситуаціії. 

У ходіі комплексних психологіічних проектіів виявляються 

ііндивіідуальний ріівень конфлііктогенностіі персоналу, ііндекси спіільностіі 

групи, ріівень суміісностіі групи, ріівень суміісностіі спіівробіітникіів при 

роботіі „у командіі‖. На основіі ііндивіідуального психологіічного тестування 

можлива розробка методіів мотиваціійної роботи з персоналом. Звичайно при 

проведенніі схожих заходіів в психологіії використовується сучасний 

іінструментаріій, який дозволяє працювати з персоналом піідприємства у 

стиснутих часових межах та з високим ступенем надіійностіі дослііджень, якіі 

проводяться [57, с. 101]. 

Конструктивному врегулюванню конфлііктної ситуаціії сприяють такіі 

форми спіілкування: взаємніі віідкритіі висловлювання, якіі пересліідують 

прагнення впевнитися у правильностіі розумііння опонентами діій один одного, 

іінформаціія, яка має зворотний зв'язок віідносно того, як опоненти 

сприймають один одного та іінтерпретують взаємну поведіінку у конфлііктіі, 

демонстраціія прийняття опонента як особистостіі, незалежно віід його позиціії 

у конфлііктніій ситуаціії. 

Подолати конфліікт можна двома способами: соцііально-редуктивним 

(виключення, роз'єднання конфлііктуючих партіій) іі соцііально-продуктивним 

(посилення або диференцііаціія соцііальних віідносин). Винятково силовий 

піідхіід до розв'язання конфліікту, заснований на принципіі „якщо ворог не 

здається, то його знищують‖, біільшіістю конфлііктологіів визнається як вкрай 

непродуктивний. Оріієнтаціія на лііквіідаціію супротивника у деяких випадках 

могла б стати виправданою стратегіією. Але найчастііше вона завдає шкоди 

самому переможцю (якщо такий є). У комплексному іі динаміічному 

суспіільствіі можлива тіільки така стратегіія ведення іі розв'язання конфліікту, 
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що виключає не тіільки поразку, але вказує напрями мобііліізаціії соцііальної 

енергіії. Тобто розв'язання конфліікту за допомогою зміін іі подальший 

розвиток соцііальних іі предметних зв'язкіів. 

Є чотири основних можливих засоби впливу на учасникіів конфліікту, 

якіі приводять до подолання конфліікту [45, с. 158]: 

1) Засоби переконання. Вони можливіі, якщо су противник готовий дііяти 

по-ііншому, оскіільки переконався, що це корисно для нього самого. Віін не 

звертає уваги нате, що його змушують брати на себе якіісь зобов'язання ііз 

змііною своїх діій. Переваги подіібного способу в його гнучкостіі та довіірчому 

характеріі. 

2) Нав'язування норм. Норми нав'язуються суперникам ззовніі, 

посилаючись на іінтереси суспіільних взаємозв'язкіів. Це іінституцііональний 

шлях, що спирається на звичаї іі традиціії. Його головна перевага в 

передбаченніі поведіінки суперникіів. Основний недоліік — віідсутніість 

достатньої гнучкостіі. 

3) Матерііальне стимулювання використовується в залежностіі віід 

ситуаціії. Воно застосовується в тому випадку, коли конфліікт зайшов занадто 

далеко. Суперники згодніі на часткове досягнення мети іі хочуть хоч якось 

компенсувати свої втрати. За допомогою стимулювання можна добитися 

міініімум довііри, яка дасть можливіість знайти біільш-менш прийнятне 

розв'язання конфліікту. Перевага цього способу в його гнучкостіі. Недоліік у 

його малому практичному застосуванніі. 

4) Використання влади застосовується тіільки ситуативно іі тіільки 

засобами негативних санкціій (залякування). У діійсностіі застосовується в 

поєднанніі з попереднііми способами. 

Передбачається, що можливіість впливу на учасникіів тим успіішнііша, 

чим краще розумііння, взаємна комуніікаціія іі ширший простіір діій. 

Є ряд рекомендаціій, дотримання яких прискорює процес виріішення 

конфліікту [11, c. 52]: 

1) Піід час переговоріів прііоритет повинний вііддаватися обговоренню 

зміістових питань. 
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2) Сторони повинніі прагнути до зняття психологіічної іі соцііальної 

напруги. 

3) Сторони повинніі демонструвати взаємну повагу одна до одної. 

Учасники переговоріів повинніі прагнути перетворити зміістову іі 

приховану частину конфлііктної ситуаціії у віідкриту, гласно іі доказово 

розкриваючи позиціії один одного іі свіідомо створюючи атмосферу 

публіічного, ріівноправного обмііну думками. 

Всіі учасники переговоріів повинніі виявляти схильніість до компроміісу. 

Компромііс — це такий спосііб виріішення конфліікту, коли конфлііктуючіі 

сторони реаліізують свої іінтереси іі цііліі шляхом або взаємних поступок, або 

поступок біільш слабкіій стороніі, або тіій стороніі, що зумііла довести 

обґрунтованіість своїх вимог тому, хто добровіільно віідмовився віід частини 

своїх домагань [31; с. 62]. 

Велике значення має заключна, піісляконфлііктна стадіія. На ціій стадіії 

повинніі бути розпочатіі зусилля остаточного усунення суперечностей 

іінтересіів, ціілей, установок, лііквіідована соцііально-психологіічна напруга іі 

припинена будь-яка боротьба [79, с. 55]. 

Досліідники видііляють чотири структурніі методи розв'язання 

конфліікту: роз'яснення вимог до роботи; використання координаціійних 

іінтеграціійних механіізміів (через команди, іієрархіію посадових осііб, 

піідроздііли, функціії, служби); визначення загальноорганіізаціійних 

комплексних завдань з метою спрямування зусиль усііх праціівникіів на 

досягнення загальної єдиної мети; використання системи винагород (преміій, 

заохочень, піідвищення по службіі) [51; с. 87]. 

Роз'яснення вимог до роботи. Одним з найефективнііших методіів 

управлііння, якіі віідвертають дисфункцііональніі конфліікти, є роз'яснення 

того, якіі результати очіікуються віід кожного спіівробіітника іі піідроздіілу 

(чого треба досягти, хто надає іі одержує ріізну іінформаціію, система 

повноважень іі віідповіідальностіі). Причому керіівник визначає всіі ціі питання 

не для себе, а з тим, щоб його піідлегліі добре зрозумііли, чого віід них чекають 

в кожніій окреміій ситуаціії [10, c. 56]. 
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Один ііз найпоширенііших механіізміів — низка команд. Якщо двоє або 

біільше піідлеглих мають ріізніі точки зору з певного питання, конфліікту 

можна уникнути, звернувшись до їхнього спіільного керіівника іі 

запропонувавши саме йому прийняти ріішення. Принцип єдиноначальностіі 

полегшує використання іієрархіії для управлііння конфлііктною ситуаціією, 

оскіільки піідлеглий розумііє іі добре знає, чиїм ріішенням віін повинен 

піідкорятися. 

Наприклад, в органіізаціії, де назрііває конфліікт мііж взаємозалежними 

піідлеглими, - вііддіілом збуту та виробничим вііддіілом, - виріішили проблему, 

створивши промііжну службу, яка координувала обсяги замовлень іі продаж. 

Ця служба здіійснювала зв'язок мііж вііддіілом збуту іі виробництвом та 

виріішувала такіі питання, як вимоги до збуту, завантаження виробничих 

потужностей, цііноутворення та графііки поставок [61, с. 67]. 

Загальноорганіізаціійніі комплексніі завдання – це ще один структурний 

метод управлііння конфлііктною ситуаціією. ІІдея — спрямувати зусилля всііх 

учасникіів на досягнення спіільної мети. Наприклад, якщо три змііни 

виробничого вііддіілу конфлііктують мііж собою, сліід сформулювати мету для 

всього вііддіілу, а не для кожної змііни окремо. 

Щоб вплинути на поведіінку людей іі уникнути дисфункцііональних 

насліідкіів, винагороди сліід використовувати як метод управлііння 

конфлііктною ситуаціією. Люди, якіі вносять свіій внесок у здіійснення 

загальноорганіізаціійних комплексних завдань, допомагають ііншим групам 

органіізаціії іі намагаються виріішувати її проблеми, повинніі нагороджуватися 

подяками, премііями, піідвищенням по службіі. Не менш важливо, щоб система 

винагород не стимулювала неконструктивну поведіінку окремих осііб або груп. 

Таким чином, систематичне, скоординоване використання системи винагород 

для стимулювання тих, хто сприяє здіійсненню загально-органіізаціійних 

завдань, допомагає людям зрозумііти, що їм треба робити в конфлііктніій 

ситуаціії, аби це віідповіідало бажанням керіівництва [26, c. 45]. 

Соцііологи піідрахували, що на одну хвилину конфліікту, який виник 

через нетактовне висловлювання спіівробіітника, припадає 14 хв. піісля 
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конфлііктного часу, а через конфліікт на ґрунтіі грубощіів керіівника — 

20 хв [83, с. 49]. 

Як же виріішувати конфліікти в колективіі? ІІснує три способи: 

придушення, віідстрочка, перетворення конфліікту в діілову розмову. Як це 

зробити? Ось деякіі моменти, якіі необхіідно враховувати: 

Вислухати людину, яка ввіійшла в конфліікт, проявити до неї увагу, 

спіівчуття. Вести розмову в спокіійному, доброзичливому тоніі. Придивііться 

до людей, якіі розмовляють на піідвищених тонах. Один кричить, іінший 

віідповіідає також криком. ІІ виходить, що вони не чують один одного. Це, 

звіісно, не дііалог. 

Якщо на Вас кричать, то краще віідповіідайте пошепки. Тодіі той, хто 

кричить, замовкне, а Ви віізьмете іінііцііативу в свої руки. 

Якщо ж людина говорить тихо, спокіійнііше, нііж ііншіі, вона стає 

об'єктом уваги, а значить привертають увагу й її слова. 

Просити супротивника чіітко сформулювати свої претензіії, причини 

незадоволення, основну думку конфліікту. Це примусить його думати над 

кожною фразою, піідбирати слова. 

Не сліід людиніі пред'являти віідразу кіілька претензіій. Наприклад, 

праціівник не раз Вас піідводив: то документи вчасно не подав, то запіізнився, 

то не виконав розпорядження. Ваш терпець увіірвався, іі ви пред'являєте всіі 

претензіії віідразу. В такому випадку у звинуваченого виникає почуття образи, 

оскіільки віін вважає, що в рядіі випадкіів віін особисто не винен. Тому 

ускладнення, якіі виникли, сліід виріішувати негайно. 

Не бажано предметний конфліікт перетворювати в особистий. 

Погодьтеся, лііпше визнати, що Ви щось зробили погано, адже це можна 

виправити. А якщо вам кажуть, що Ви погана людина? Ви віідразу починаєте 

думати: "Ага, мене образили". ІІ якими б справедливими не були претензіії, 

якщо Ви їх подаєте в образливіій для особистостіі форміі, успііху не чекайте. 
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II РОЗДІІЛ. АНАЛІІЗ КОНФЛІІКТІІВ НА ПІІДПРИЄМСТВІІ ПП 

«ВСЕСВІІТ ПРІІНТ» 

 

 

 

3.1 Досліідження системи управлііння в ПП «Всесвііт Пріінт» 

 

До основних внутріішнііх зміінних органіізаціії віідносять цііліі 

органіізаціії, завдання, структуру, технологіію, персонал. Цііліі виробляються 

для здіійснення міісіії. Розріізняють цііліі загальніі, такіі, що розробляються для 

фіірми в ціілому, іі специфіічніі, такіі, що розробляються по основних видах іі 

напрямах дііяльностіі піідроздііліів на основіі загальних ціілей. 

Загальніі цііліі розробляються на тривалу перспективу іі ув'язуються з 

ресурсами. Одночасно з їх формуванням віідбувається ранжирування за 

принципом прііоритетностіі. Специфіічніі цііліі розробляються в рамках 

загальних ціілей, по напрямах видіів дііяльностіі. Цііліі обов'язково 

взаємозв'язаніі мііж собою. 

ПП «Всесвііт Пріінт» має структуру міісіії іі ціілей, що наведена на рис. 

3.1.  
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Рис. 3.1 Схема «дерева ціілей»  

 

Ранжирування за принципом прііоритетностіі при побудовіі дерева ціілей, 

необхіідне для аналіізу, описано в табл. 3.1. 

Таблиця 3.1 

Найменування ціілей 

Номер 

ріівня 

Номер 

цііліі 
Найменування цііліі 

 

0. 
0. 

Міісіія: задоволення потреби населення в друкованіій продукціії 

 

I 

1. 
Збіільшити обсяг виготовлення та реаліізаціії продукціії  

 

2. 
Піідвищити ріівень якостіі виробіів 

 

3. 
Органіізувати ефективну систему стимулювання праціі 

 

II 

1.1. 
Збіільшити долю піідприємства на ринку художньої ліітератури  

 

1.2. 
Збіільшити долю піідприємства на ринку рекламних послуг 

 

 

2.1. 
Розробка прогресивних виробничих процесіів 

 

2.2. 
Піідвищення якостіі використовуваної сировини 

 

3.1. 
Створення ефективної системи матерііальної мотиваціії 

 

3.2 
Створення ефективної системи нематерііальної мотиваціії 

 

 

Аналііз сильних іі слабких сторіін проведений за п'ятибальною шкалою 

(табл. 3.2) визначає прііоритети розробки іі реаліізаціії стратегіії. Кріім того, 

віін визначає «слабкіі» функцііональніі зони. 

Таблиця 3.2 

Оціінка сильних іі слабких сторіін 

Функцііональна зона 
Слабка Середня Сильна 

1 2 3 4 5 

Маркетинг 

Розширення асортименту 

Якіість продукціії 

Позиціія на ринку 

  

 

 

 

  

 

 

х 

х 

х 

Торгіівля 

Якіість сервіісу 

  

 

 

х 
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ІІміідж 

Витрати на представницькіі цііліі 

 

 

х 

х 

Виробництво    х   
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Продовження табл. 3.2 

Науково-техніічний потенцііал  

 

  

х 

  

 

Фіінанси 

Заборгованіість 

Оборотніі кошти 

 

 

  

х 

х 

  

 

Персонал 

Стимулювання 

Компетентніість керіівникіів 

   

х 

 

 

 

х 

 

 

 

Органіізаціія 

Гнучкіість 

Процес ухвалення ріішень 

    

 

х 

 

х 

Органіізаціійна культура 

ІІміідж 

Оріієнтаціія на кліієнта 

   

 

 

х 

х 

 

 

Табл. 3.2 показує, що за функцііональними зонами піідприємство не має 

віідверто слабких сторіін. Найбіільшого успііху вдалося добитися в органіізаціії 

маркетингу.  

Вплив на дііяльніість піідприємства зовніішнього оточення можна 

представити двома складовими: середовищем прямої іі непрямої діії. Аналііз 

зовніішнього середовища дає фіірміі час для прогнозування, складання плану 

можливостей іі плану на випадок непередбачених обставин, для запобіігання 

погрозам. 

Погрози іі можливостіі можна визначити так: 1) поліітичніі; 2) 

технологіічніі; 3) економіічніі; 4) соцііальніі; 5) мііжнародніі; 6) ринковіі; 7) 

конкурентніі. 

При аналіізіі поліітичних чинникіів сліід не випускати з уваги угоди за 

тарифами іі торгіівлею мііж країнами, нормативніі акти міісцевих органіів 

влади, ріівень розвитку правового регулювання економііки іі т.д. Аналііз 

економіічних чинникіів розглядає темпи іінфляціії, податкову ставку, ріівень 

зайнятостіі населення, платоспроможніість фіірм. Технологіічна частина 

середовища – змііни в технологіії виробництва, застосування комп'ютеріів при 

проектуванніі нових товаріів іі послуг, в управліінніі. Соцііальніі чинники 

зовніішнього середовища включають суспіільніі установки, що зміінюються, 

традиціії, вдачіі. Мііжнародний стан стосується тих фіірм, якіі зайнятіі в 

експортно-іімпортніій сферіі іі залежить віід діій іі законіів тих країн. Ринковіі 

чинники включають численніі характеристики, що безпосередньо впливають на 
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ефективніість функцііонування органіізаціій. До них віідносяться – змііна 

демографіічних умов, ріівень доходіів населення іі їх розподііл, еластичніість 

попиту, постачальники, сегментаціія ринку. 

Аналііз чинникіів конкуренціії припускає постіійний контроль з боку 

керіівництва органіізаціії іі дііями конкурентіів. Аналіізу пііддаються пряміі іі 

потенціійніі конкуренти, а також виробники товаров-субститутов. 

Досліідження, проведеніі з питань аналіізу зовніішнього оточення ПП 

«Всесвііт Пріінт» дозволяють скласти переліік небезпек іі можливостей фіірми 

в цьому середовищіі. Серед ниж видііляються наступніі. 

Небезпеки: постачальники можуть піідняти цііни, у зв'язку з курсом євро, 

за якіі в основному отримуються матерііали для трикотажного виробництва; 

зменшення прибутку унасліідок можливостіі розширення бази оподаткування; 

поява все біільшого числа конкурентіів. Можливостіі: ріівень доходіів 

населення по структуріі перерозподііляється у біік найбіільшої категоріії 

потенціійних кліієнтіів ПП «Всесвііт Пріінт» – громадян з середнііми доходами. 

Основними конкурентами ПП «Всесвііт Пріінт» є піідприємства ТОВ 

―Символ‖, ТОВ ―Кальваріія‖, ТОВ ―Просвііта‖. Всіі конкуренти - піідприємства 

приблизно однакової величини з ПП «Всесвііт Пріінт». Проведемо аналііз ПП 

«Всесвііт Пріінт» та його конкурентіів за результатами дііяльностіі в 2017 роціі. 

Таблиця 3.3 

Аналііз конкурентоспроможностіі ПП «Всесвііт Пріінт» та його 

конкурентіів за результатами дііяльностіі в 2017 роціі 

Показники ―ПП 

«Всесвііт 

Пріінт»‖ 

Конкуренти 

Символ Кальваріія Просвііта 

Фіінансова дііяльніість 

1.Рентабельніість,% 0,88 9,37 3,13 6,73 

Рангове міісце 4 1 3 2 

2.Коефііціієнт абсолютної лііквіідностіі 0,23 0,44 0,56 0,16 

Рангове міісце 3 2 1 4 
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Продовження табл. 3.3 
3. Коефііціієнт  фіінансової 

незалежностіі 

0,0367 0,57 0,40 0,47 

Рангове міісце 4 1 3 2 

4. Коефііціієнт маневреностіі 0,69 0,45 0,55 0,41 

Рангове міісце 1 3 2 4 

Комерціійна дііяльніість 

5. Питома вага продукціії, яка не має сталого 

попиту, % 

3,2 2,8 2,9 3,4 

Рангове міісце 3 1 2 4 

6. Обсяг реаліізаціії продукціії 4 1 2 3 

7. Асортиментна поліітика 1 4 3 2 

8. Ціінова поліітика 3 2 1 4 

9. Рекламна дііяльніість 3 1 2 4 

Кадрова робота 

10. Ріівень продуктивностіі праціі у 

віідсотках до середньо галузевого, % 

128,2 98,3 48,5 40,1 

Рангове міісце 1 2 4 3 

11. Ріівень плинностіі кадріів, % 0,08 0,07 0,10 0,19 

Рангове міісце 2 1 3 4 

Органіізаціійна та управліінська дііяльніість 

12. Професіійний ріівень керіівникіів та 

спецііаліістіів  

3 1 4 2 

13. ІІнформаціійне забезпечення, технологіія, 

управлііння 

3 2 1 3 

Сума рангових міісць 35 22 31 41 

Загальна оціінка конкурентоспроможностіі 

піідприємств 

3 1 2 4 

Як бачимо  ПП «Всесвііт Пріінт» займає 3 міісце за рейтингом серед 

конкурентіів. Досліідимо динамііку ринкової частки ПП «Всесвііт Пріінт» та 

його конкурентіів. В табл. 3.4 розглянемо обсяги продукціії та їх ринкову 

частку. 

Таблиця 3.4 

Обсяги реаліізаціії продукціії ПП «Всесвііт Пріінт» та його конкурентіів 

Показники Роки Піідприємства Разом по ТОВ 

"ПП «Всесвііт 

Пріінт»" та 

основних 

конкурентах 

Загальний 

обсяг 

реаліізаціії в 

Україніі ПП 

«Всесвііт 

Пріінт» 

Символ Кальваріія Просвііта 

Віід загальної маси 2015 5,95 41,67 29,76 22,62 100,00  
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реаліізаціії, % 2016 5,49 43,96 29,12 21,43 100,00  

 2017 4,99 47,38 26,93 20,70 100,00  
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Продовження табл. 3.4 
Віід загальної маси 

реаліізаціії в 

Україніі, % 

2015 0,88 6,13 4,38 3,33 14,71 100,00 

2016 0,85 6,77 4,49 3,30 15,41 100,00 

2017 0,61 5,84 3,32 2,55 12,33 100,00 

 

Як бачимо з табл. 3.4, ринкова частка ПП «Всесвііт Пріінт» віідносно 

мала поріівняно з загальним обсягом реаліізаціії полііграфіічної продукціії в 

Україніі. Вона склала віідповіідно в 2015, 2016, 2017 роках 0,88%, 0,85%, 

0,61%. Це значить що є можливіість для подальшого освоєння ринку. 

Загальна ринкова частка ПП «Всесвііт Пріінт» та  конкурентіів, яких ми 

вибрали для аналіізу, також не дуже велика іі складає віідповіідно в 2015, 2016, 

2017 роках 14,71%, 15,41%, 12,33% віідносно загального обсягу реаліізаціії 

полііграфіічної продукціії в Україніі. Як бачимо загальна ринкова частка ПП 

«Всесвііт Пріінт» та  конкурентіів росте по віідношенню до загального обсягу 

реаліізаціії полііграфіічної продукціії в Україніі.  

Поріівняно з конкурентами, яких ми вибрали для аналіізу, ПП «Всесвііт 

Пріінт» займає частку ринку, що зменшується. Вона складає віідповіідно в 

2015, 2016, 2017 роках 5,95, 5,49, 4,99%. Як бачимо ПП «Всесвііт Пріінт» 

програє в конкурентніій боротьбіі з конкурентами на ринку реаліізаціії 

полііграфіічної продукціії. 

Розглянемо динамііку ринкової частки ПП «Всесвііт Пріінт» та його 

основних конкурентіів (табл. 3.5) 

Таблиця 3.5 

Динамііка ринкової частки ПП «Всесвііт Пріінт» та його основних 

конкурентіів 

Назва піідприємства Роки Абсолютне 

віідхилення 

Щоріічний 

темп приросту 

в % 

2015 2016 2017 2016/2015 2017/2015 2016 2017 

ПП «Всесвііт 

Пріінт» 5,95 5,49 4,99 -0,46 -0,96 -7,69 -16,21 

ТОВ ―Символ‖ 41,67 43,96 47,38 2,29 5,71 5,49 13,72 
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ТОВ ―Кальваріія‖ 29,76 29,12 26,93 -0,64 -2,83 -2,15 -9,51 

ТОВ ―Просвііта‖ 22,62 21,43 20,70 -1,19 -1,92 -5,26 -8,49 

 

Таким чином, спостеріігається зниження щоріічних темпіів приросту 

ринкової частки ТОВ „ПП «Всесвііт Пріінт»‖, що є позитивним фактором. 

Зобразимо формування конкурентної картки піідприємств (табл. 3.6). 

Таблиця 3.6 

Матриця формування конкурентної картки піідприємств 

   Ринкова 

частка    

 

Темпи 

приросту 

ринкової 

частки 

Ліідери 

ринку 

З сильною 

конкурентною 

позиціією 

З слабкою 

конкурентною 

позиціією 

Аутсайдери 

З 

конкурентною 

позиціією, яка 

швидко 

покращується 

1 

Символ 

5 

 

9 13 

З 

конкурентною 

позиціією, яка  

покращується 

2 

 

6 10 

 

14 

З 

конкурентною 

позиціією, яка 

погііршується 

3 

Просвііта, 

Кальваріія, 

7 

 ПП «Всесвііт 

Пріінт» 

11 15 

З 

конкурентною 

позиціією, яка 

4 

 

 

8 

 

12 

 

16 
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швидко 

погііршується 

Як бачимо з матриціі ПП «Всесвііт Пріінт» віідповіідно до матриціі 

формування конкурентної картки піідприємств має конкурентну позиціію, яка 

погііршується та являється конкурентом з сильною позиціією. 

Суттєвим недолііком маркетингової дііяльностіі ПП «Всесвііт Пріінт» є 

те, що в компаніії недостатньо, не повною міірою використовуються 

можливостіі формування іімііджу на базіі PR-компаніій. 

Для подолання цього недолііку, пропонується реорганіізувати вііддііл 

маркетингу, видііливши вііддііл по зв’язках з громадськіістю.  

Таким піідроздіілом здіійснюватиметься постіійний аналііз, розвиток іі 

систематичніі комуніікаціії зіі встановленими ціільовими групами 

піідприємства. Метою дііяльностіі бюро по зв’язках з громадськіістю стане 

завоювання іі піідтримка репутаціії іі довііри кліієнтіів до ПП «Всесвііт Пріінт» 

в Україніі. 

Завдання вііддіілу по зв'язках з громадськіістю: 

іінформувати ріізніі ціільовіі групи (спіівробіітникіів, пресу, кліієнтіів, 

іінвесторіів, офііціійних осііб) про міісіію іі ціінностіі ПП «Всесвііт Пріінт»; 

сприяти посиленню іімііджу ПП «Всесвііт Пріінт» серед ціільових груп; 

піідвищувати ріівень впіізнанностіі бренду ПП «Всесвііт Пріінт»; 

іінформувати про дііяльніість ПП «Всесвііт Пріінт». 

Органіізаціійна структура піідприємства з урахуванням вказаного 

піідроздіілу представлена на рис. 3.2. 
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Рис. 3.2 Пропонована структура управлііння  

Основніі функціії бюро PR: 

- піідготовка ріічного плану іі бюджету по зв'язках з громадськіістю; 

- щоквартальний випуск внутріішнього іінформаціійного бюлетеня; 

- щоквартальний випуск іінформаціійного бюлетеня для кліієнтіів; 

- розробка іі реаліізаціія соцііальних іінііцііатив на всііх ріівнях ПП 

«Всесвііт Пріінт», піідтримка, сприяння іі монііторинг соцііальних іінііцііатив; 

- оновлення корпоративного веб-сайту; 

- піідтримка вііддіілень (піідготовка іі розмііщення рекламних статей в 

регііональніій пресіі, надання іінформаціії, прес-реліізіів, телесценарііїв для 

преси для освіітлення заходіів у вііддііленнях); 

- зв'язок з пресою (встановлення іі піідтримка зв'язкіів з журналіістами, 

піідготовка іі розповсюдження прес-реліізіів, складання коментаріів для 

діілової преси в спіівпраціі з віідповіідними вііддіілами, органіізаціія 

телеіінтерв'ю, прес-конференціій, заходіів для преси, подальший контроль, 

монііторинг преси, піідготовка щоквартальних виріізок з перііодичного друку 

«Про нас в пресіі»); 

- органіізаціія фото сесіій іі зйомок; 

- встановлення іі піідтримка зв'язкіів з прес-службами органіізаціій-

партнеріів   в ціілях розширення можливостей для освіітлення дііяльностіі ПП 

«Всесвііт Пріінт» у пресіі; 

- розробка іі контроль над ходом реаліізаціії учбовий-просвіітницьких 

кампаніій з фіінансових питань іі соцііальних іінііцііатив. 

- іінформування ЗМІІ про наступніі новини іі подіії в дііяльностіі ПП 

«Всесвііт Пріінт»: запуск нового продукту/послуги; змііни в умовах ііснуючого 

продукту/послуги; віідкриття офіісіів; новіі призначення на керіівніі посади; 

фіінансовіі показники; запуску нового веб-сайту; спонсорство. 
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ЗМІІ іінформуються за допомогою прес-реліізіів, піідготовлених 

менеджером по зв'язках з громадськіістю за узгодженням з віідповіідним 

вііддіілом. 

Всіі офііціійніі письмовіі заяви (прес-реліізи, коментаріі іі ііншіі 

матерііали), піідготовленіі вііддіілом по зв'язках з громадськіістю, піідлягають 

твердженню. Вііддііл по зв'язках з громадськіістю забезпечує навчання іі 

піідтримку спіівробіітникіів, виступаючих віід ііменіі ПП «Всесвііт Пріінт».  

Керіівники вііддіілень головного офіісу мають права давати іінтерв'ю 

пресіі. У випадку з письмовими коментарями/іінтерв'ю, їх необхіідно 

погоджувати з вііддіілом по зв'язках з громадськіістю. 

Менеджер по зв'язках з громадськіістю зобов'язаний піідтримувати іі 

постіійно оновлювати список медііа контактіів, який повинен включати 

регііональніі газети, дііловіі видання, телебачення іі радііостанціії. 

Матерііали, піідготовленіі менеджером по зв'язках з громадськіістю, 

повинніі затверджуватися директором перед їх віідправкою віідповіідним 

представникам ЗМІІ. 

Менеджер по зв'язках з громадськіістю несе віідповіідальніість за 

монііторинг ЗМІІ іі ведення облііку статей про ПП «Всесвііт Пріінт». 

Менеджер по зв'язках з громадськіістю представляє керіівництву ПП 

«Всесвііт Пріінт» щоквартальніі іі спецііально піідіібраніі до того або ііншого 

випадку виріізки з перііодичного друку. 

В ціілях змііцнення зв'язкіів з представниками ЗМІІ іі посилення 

освіітлення дііяльностіі ПП «Всесвііт Пріінт», менеджер по зв'язках з 

громадськіістю планує заходи для преси за допомогою анонсування новин - 

останнііх досягнень ПП «Всесвііт Пріінт». Тип заходу, запрошуваніі особи іі 

ЗМІІ залежать віід органіізовуваного заходу. 

Активно мають випускатися іі розповсюджуватися зовніішніі іі 

внутріішніі іінформаціійніі бюлетеніі. 

Мета іінформаціійних бюлетеніів - піідсилити довііру ціільових груп до 

ПП «Всесвііт Пріінт» а допомогою їх постіійного іінформування про 

дііяльніість іі останніі подіії в життіі піідприємства 
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Менеджер по зв'язках з громадськіістю постіійно збирає в головному 

офіісіі іі вііддііленнях іінформаціію іі фотографіії, що стосуються новин, 

останнііх досягнень, а також тим, що представляють іінтерес для віідповіідних 

ціільових груп. 

Структура іі матерііали як зовніішнііх, так іі внутріішнііх іінформаціійних 

бюлетеніів піідлягають затвердженню директором. 

Веб-сайт призначений для надання широкіій громадськостіі загальних 

віідомостей про ПП «Всесвііт Пріінт», його останніі досягнення, а також 

продукти, послуги іі ііснуючіі вакансіії. 

Джерелами іінформаціії є впровадження нових продуктіів/послуг, змііни 

в умовах надання ііснуючих продуктіів/послуг іі прес-реліізи. Оновлювати веб-

сайт зобов'язаний менеджер по зв'язках з громадськіістю.  

За узгодженням з віідповіідним вііддіілом, менеджер по зв'язках з 

громадськіістю складає пропозиціії іі вибирає зображення (фотографіії, 

іімііджіі) іі подає їх директоровіі на твердження. Загальніі положення іі умови, 

тарифи по нових або ііснуючих продуктах, заздалегіідь затвердженіі 

директором, не піідлягають повторному твердженню іі оновлюються виходячи 

з вимог розвитку біізнесу піісля узгодження з віідповіідним вііддіілом. 

На дослііджуваному піідприємствіі фактично використовується єдиний 

фактор мотиваціії – заробіітна плата. Це достатньо адекватно для 

піідприємства, яке використовує низькоквалііфіікований труд, продуктивніість 

якого залежить віід якостіі устаткування а не обслуговуючого персоналу. 

Основою органіізаціії оплати праціі є тарифна система, яка являє собою 

сукупніість нормативних матерііаліів, за допомогою яких встановлюється 

ріівень заробіітної плати праціівникіів піідприємства залежно віід їхньої 

квалііфіікаціії, складностіі робііт, умов праціі. Тарифна система оплати праціі 

включає: тарифніі сіітки, тарифніі ставки, надбавки іі доплати до тарифних 

ставок, схеми посадових окладіів іі тарифно-квалііфіікаціійніі характеристики 

(довіідники). 

Розріізняють двіі основніі форми заробіітної плати: почасову іі віідрядну. 

Вони, в свою чергу, можуть проявлятися у виглядіі ріізних систем: проста 

почасова; почасово-премііальна; за міісячними окладами; проста віідрядна; 
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віідрядно-премііальна; віідрядно-прогресивна; непряма віідрядна; акордна; 

акордно-премііальна; віідсоткова та іін. Обираючи чи розробляючи конкретну 

систему заробіітної плати, сліід ретельно враховувати конкретніі 

внутріішньовиробничіі умови. 

Останніім часом набувають поширення так званіі безтарифніі моделіі 

органіізаціії оплати праціі. За допомогою їх грамотного впровадження можна 

досягти значного піідвищення трудової мотиваціії працюючих, що сприятиме 

суттєвому зростанню продуктивностіі праціі та ефективностіі роботи в ціілому. 

На дослііджуваному в роботіі піідприємствіі  встановлений єдиний 

порядок оформлення прийому, звіільнення іі переведення праціівникіів. У 

наказіі про обліікову поліітику піідприємства зазначено, якими документами 

оформлюється процес руху праціівникіів на піідприємствіі. Для правильної 

органіізаціії роботи кадрової служби та вііддіілу розрахункіів ііз праціівниками 

з оплати праціі органіізаціія праціі та її оплати здіійснюється на піідставіі: 

законодавчих та іінших нормативних актіів, генеральної угоди на державному 

ріівніі, колективних, трудових договоріів, правил внутріішнього розпорядку, 

штатного розпису, посадових іінструкціій тощо. 

Комуніікаціії – це пов'язуючий процес обмііну іінформаціією, який 

вбудований у всіі види управліінської дііяльностіі. Загальна модель 

комуніікаціійного процесу, на прикладіі ПП «Всесвііт Пріінт», представлена на 

рисунку 3.3. 
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Рис. 3.3 Графіічна модель комуніікаціійного процесу 

 

ПП «Всесвііт Пріінт» на даному рисунку представлений як приклад 

комуніікаціійного процесу: замовником іі віідправником є фіірма, вона посилає 

запит фіірміі віід якої запит (повіідомлення) поступає по комп'ютерніій мережіі, 

або факсом. Постачальник приймає повіідомлення іі віідправляє віідповіідь на 

запит (зворотний зв'язок). Основніі види комуніікаціій, з якими стикається ПП 

«Всесвііт Пріінт» приведеніі в табл. 3.7. 

Таблиця 3.7 

Комуніікаціії в органіізаціії 

Види комуніікаціії 

Характеристи

ка конкретних 

документіів 

Приклад використання 

іінформаціії при ріізних 

видах комуніікаціій 

Приклад 

застосування 

документіів при 

здіійсненніі ріізних 

видіів комуніікаціій 

 

 

 

Мііж органіізаціією іі 

зовніішніім 

середовищем 

Рекламний 

проспект 

Фіінансовий 

звііт 

Договіір 

Характеристика всіієї 

продукціії. 

ІІнформаціія про 

фіінансовий стан. 

Цііна, об'єм, кіількіість, 

термііни постачання. 

Направлений на 

споживача. 

Використовується 

державою. 

У постачальника, 

керіівника фіірми, 

головного бухгалтера 

 

Мііж ріівнями Наказ Указує про виконання 

певного об'єму робііт в 

певний терміін 

Використовується 

начальником 

діілянки для 

формування 

оперативного плану 
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Мііж ланками Накладна Кіількіість товару, їх 

цііна при отриманніі на 

фіірму 

Використовується 

при отриманніі 

матерііаліів 

постачальником 

Неформальніі Чутки ІІнформаціія зачііпає 

іінтереси тих, що 

працюють на фіірміі 

Надання вакансіій 

посадіі, звіільнення, 

піідвищення оплати 



 54 

Продовження табл. 3.7 

Мііж керіівником іі 

піідлеглим 

Наказ 

 

Наказ 

Про призначення на 

посаду 

Віідповіідно до тарифної 

заробіітної плати, 

піідвищення 

У вііддііліі кадріів 

 

У бухгалтеріії про 

призначення 

заробіітної плати 

 

Як ми бачимо з таблиціі, піідприємство стикається в своїй дііяльностіі 

практично зіі всііма видами комуніікаціій. Керіівництво піідприємства, 

управляючи такою складною органіізаціією повинно в своїй дііяльностіі 

враховувати їх види. 

Розглянемо абсолютне значення статей активу та пасиву, тобто, 

проведемо горизонтальний аналііз балансу. 

Таблиця 3.8 

Аналііз активіів ПП «Всесвііт Пріінт», тис. грн.  

 2013 2014 2015 2016 2017 

2014/ 

2013 

2015/ 

2014 

2016/ 

2015 

2017/ 

2016 

1. 

Необоротніі 

активи 12403,9 23213,1 13937 26082,1 45956,1 10809,1 -9276,1 12145,1 19874 

2. 

Оборотніі 

активи 37275,8 69210,5 41882,9 77764,6 102590 31934,7 -27328 35881,7 24825,2 

3. Разом 

активіів 49679,7 92423,6 55819,9 103847 148546 42743,9 -36604 48026,8 44699,2 

На віідмііну віід віідносних показникіів структури,  активи піідприємства 

в грошовому еквіівалентіі зміінювалися значно біільш високими темпами.  

Поріівнюючи темпи зростання оборотних та необоротних активіів, можна 

говорити про те, що у 2016 роціі ціі види активіів зросли майже однаково 

(близько 85-87%), але, в 2017 роціі зберіігся тіільки темп зростання 

необоротних активіів, в той час як оборотніі зростали біільш нііж вдвіічіі 

повіільнііше. 

Таблиця 3.9 

Аналііз оборотних активіів ПП «Всесвііт Пріінт», тис. грн.  

 2013 2014 2015 2016 2017 

2014/ 

2013 

2015/ 

2014 

2016/ 

2015 

2017/ 

2016 
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1. Запаси: 0 0       0 0 0 0 
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Продовження табл. 3.9 
 виробничіі 

запаси 302,689 534,979 340,1 601,1 1072,9 232,29 -194,88 261 471,8 

 готова 

продукціія 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 товари 16621,2 35052,2 18675,5 39384,5 54055,4 18431 -16377 20709 14670,9 

2. Дебііторська 

заборгованіість 

за товари, 

роботи 11918,7 21410,3 13391,8 24056,5 31004,5 9491,58 -8018,5 10664,7 6948 

3. Дебііторська 

заборгованіість 

за 

розрахунками 111,161 75,205 124,9 84,5 558 -35,956 49,695 -40,4 473,5 

4. ІІнша 

поточна 

заборгованіість 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

5. Поточніі 

фіінансовіі 

іінвестиціії 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

6. Грошовіі 

кошти 6232,76 4728,84 7003,1 5313,3 -4809,6 -1503,9 2274,26 -1689,8 -10123 

Разом 37275,8 69210,5 41882,9 77764,6 102590 31934,7 -27328 35881,7 24825,2 

 

В структуріі оборотних активіів найбіільше зростання торкнулося 

виробничих запасіів (78,5%) та дебііторської заборгованостіі за розрахунками, 

при їх незначному загальному обсязіі, а обсяг товарних запасіів зрііс на 37,3%. 

Значне зростання товарних запасіів пояснюється активіізаціією діілової та 

ринкової активностіі піідприємства, яка вимагає, віідповіідно, наявностіі біільш 

значних запасіів з метою забезпечення задоволення потреб кліієнтіів. 

Даліі, розглянемо обсяг пасивіів піідприємства та їх динамііку. 

Таблиця 3.10 

Аналііз пасивіів ПП «Всесвііт Пріінт», тис. грн.  

 2013 2014 2015 2016 2017 
2014/ 
2013 

2015/ 
2014 

2016/ 
2015 

2017/ 
2016 

1. 

Реальний 

власний 

капіітал -23500 -36166 -26405 -40636 -68950 -12666 9761,9 -14232 -28313 

2. 

Позиковіі 

засоби 73183 128596 82228,1 144490 217539 55412,8 

-

46368 62261,6 73048,8 

3. Разом 49683 92429,4 55823,6 103853 148589 42746,4 - 48029,7 44735,6 
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36606 

Звертає на себе увагу, що за дослііджуваний перііод віідбувалося 

зростання дефііциту реального власного капііталу за рахунок зростання 

непокритого збитку. В 2017 роціі непокритий збиток зрііс на 69,7%. 

Одночасно, швидко зростала іі кредиторська заборгованіість. Так, у 2016 

роціі її зростання склало 75,7%, а в 2017 роціі 50,6%. 

Зростання кредиторської заборгованостіі обумовлене активіізаціією 

діілової активностіі піідприємства. Причинний зв’язок полягає в тому, що всю 

продукціію піідприємство отримує на умовах комерціійного кредиту. 

Таблиця 3.11 

Аналііз кредиторської заборгованостіі ПП «Всесвііт Пріінт», тис. грн.  

 2013 2014 2015 2016 2017 

2014/ 

2013 

2015/ 

2014 

2016/ 

2015 

2017/ 

2016 

Кредиторська 

заборгованіість 

за товари, 

роботи 73096 127445 82130,3 143197 216420 54349,2 

-

45315 61066,5 73223,4 

ІІншіі поточніі 

зобов'язання 86,597 671,238 97,3 754,2 10,6 584,641 

-

573,94 656,9 -743,6 

Разом 73183 128495 82228,1 144377 216843 55312,1 

-

46267 62148,4 72466,2 

 

Отже, ПП «Всесвііт Пріінт» не має довгострокової заборгованостіі. 

Зростання кредиторської заборгованостіі за товари склало у 2017 роціі 51,1%. 

ІІншіі зобов’язання зменшилися на 98,6%, однак їх абсолютна величина 

та питома вага незначніі. 

Провіівши вертикальний та горизонтальний аналііз балансу ПП «Всесвііт 

Пріінт», перейдемо до аналіізу доходіів та рентабельностіі піідприємства. 

Таблиця 3.12 

Аналііз обсягу доходіів ПП «Всесвііт Пріінт», тис. грн.  

 2013 2014 2015 2016 2017 

2014/20

13 

2015/2

014 

2016/20

15 

2017/20

16 

Чистий 74484 140671 83689,9 158058 207374 66187,2 -56981 74367,6 49316 
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дохіід 
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Продовження табл. 3.12 

ІІншіі 

операціійніі 

доходи 3668,31 7425 4121,7 8342,7 13348,9 3756,69 

-

3303,3 4221 5006,2 

Дохіід віід 

участіі в 

капііталіі 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ІІншіі 

фіінансовіі 

доходи 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ІІншіі 

доходи 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Разом 78152,3 148096 87811,6 166400 220722 69943,9 -60285 78588,6 

54322,

2 

 

Обсяг чистих доходіів піідприємства за дослііджуваний  перііод значно 

зрііс, при чому зростання у 2016 та 2017 рр. віідповіідно на 88,9 та на 31,2% 

тіісно корелює з показниками зростання оборотних активіів. 

Результатом є те, що представленіі в табл. 3.13 показники рентабельностіі 

мають віід’ємне значення. 

Валова рентабельніість розрахована як віідношення валового прибутку до 

виручки віід реаліізаціії. 

Рентабельніість основної дііяльностіі розрахована як віідношення 

валового прибутку до собіівартостіі реаліізованої продукціії. 

Рентабельніість основного капііталу розрахована як віідношення чистого 

прибутку до суми основних фондіів піідприємства. 

Рентабельніість активіів розрахована як віідношення чистого прибутку до 

суми балансу. 

Рентабельніість операціійної дііяльностіі розрахована як віідношення 

фіінансових результатіів віід операціійної дііяльностіі до суми витрат 

піідприємства. 
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Таблиця 3.13 

Аналііз рентабельностіі ПП «Всесвііт Пріінт» 

 2013 2014 2015 2016 2017 

2014/ 

2013 

2015/ 

2014 

2016/ 

2015 

2017/ 

2016 

1.Валова 

рентабельніість -0,0089 0,0623 -0,01 0,07 0,02 0,0712 

-

0,0723 0,08 -0,05 

2. 

Рентабельніість 

основної 

дііяльностіі -0,0089 0,0712 -0,01 0,08 0,02 0,0801 

-

0,0812 0,09 -0,06 

3. 

Рентабельніість 

основного 

капііталу -0,1958 -0,1602 -0,22 -0,18 -0,34 0,0356 

-

0,0598 0,04 -0,16 

4. Перііод 

окупностіі 

власного 

капііталу 1,9402 2,1004 2,18 2,36 1,29 0,1602 0,0796 0,18 -1,07 

5. 

Спііввіідношення 

виручки та 

поточних  

пасивіів 0,9701 1,2638 1,09 1,42 1,17 0,2937 

-

0,1738 0,33 -0,25 

6. 

Рентабельніість 

активіів -0,178 -0,1246 -0,2 -0,14 -0,11 0,0534 

-

0,0754 0,06 0,03 

7. 

Рентабельніість 

операціійної 

дііяльностіі -0,1157 -0,089 -0,13 -0,1 -0,21 0,0267 -0,041 0,03 -0,11 

 

Наведеніі результати свіідчать про те, що за дослііджуваний перііод 

тіільки валова рентабельніість та рентабельніість основної дііяльностіі мають 

позитивне значення в 2016 та 2017 роках. 

Однак, навііть ціі показники мають тенденціію до зниження. 

Так, якщо у 2016 роціі валова рентабельніість складала 7%, то у 2017 

роціі – лише 2 %. 
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Рентабельніість основної дііяльностіі віідповіідно впала з 8 до 2%. 

Ситуаціія що склалася, продиктована високим ріівнем витрат 

піідприємства. 

Не зважаючи на негативніі показники рентабельностіі, показники діілової 

активностіі піідприємства мають достатньо високе значення (табл. 3.14). 

Таблиця 3.14 

Аналііз діілової активностіі ПП «Всесвііт Пріінт» 

 2013 2014 2015 2016 2017 

2014/ 

2013 

2015/ 

2014 

2016/ 

2015 

2017/ 

2016 

1. 

Фондовііддача 2,759 4,9662 3,1 5,58 11,97 2,2072 

-

1,8662 2,48 6,39 

2. Оборотніість 

засобіів в 

розрахунках (в 

оборотах) 7,0399 4,3432 7,91 4,88 7,64 -2,6967 3,5668 -3,03 2,76 

3. Оборотніість 

засобіів в 

розрахунках (в 

днях) 40,4861 65,6108 45,49 73,72 47,14 25,1247 

-

20,121 28,23 -26,58 

4. Оборотніість 

запасіів (в 

оборотах) 3,6134 2,1004 4,06 2,36 3,77 -1,513 1,9596 -1,7 1,41 

5. Оборотніість 

запасіів (в 

днях) 78,9519 135,761 88,71 152,54 95,5 56,8087 

-

47,051 63,83 -57,04 

6. Триваліість 

операціійного 

циклу (в днях) 119,438 201,371 134,2 226,26 142,64 81,9334 

-

67,171 92,06 -83,62 

7. Коефііціієнт 

погашення 

дебііторської 

заборгованостіі 0,0089 0,178 0,01 0,2 0,13 0,1691 -0,168 0,19 -0,07 

 

За дослііджуваний перііод значно, з 3,1 грн/грн. до 11,97 грн/грн. зросла 

фондовііддача. 
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Оборотніість запасіів скоротилася в 2017 роціі на 57,05 дніів, 

оборотніість запасіів в розрахунках зросла на 2,75 обороти. 

Зазначимо, що це зростання віідбулося піісля значного погііршення 

віідповіідних показникіів у 2016 роціі. Фактично, показники 2017 року 

повернулися на ріівень 2015 року. 

Даліі, в табл. 3.15 та 3.16 представимо показники лііквіідностіі, 

платоспроможностіі та фіінансової стіійкостіі піідприємства. 

Таблиця 3.15 

Аналііз фіінансової стіійкостіі  ПП «Всесвііт Пріінт» 

 2013 2014 2015 2016 2017 

2014/ 

2013 

2015/ 

2014 

2016/ 

2015 

2017/ 

2016 

1. Коефііціієнт 

фіінансової 

залежностіі -1,8779 -2,2784 -2,11 -2,56 -2,16 

-

0,4005 0,1684 -0,45 0,4 

2. Коефііціієнт 

структури 

довгострокових 

вкладень 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3. Коефііціієнт 

довгострокового 

залучення 

позикових 

коштіів 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4. Коефііціієнт 

структури 

залученого 

капііталу 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

5. Коефііціієнт 

концентраціії 

залученого 

капііталу 1,3083 1,2371 1,47 1,39 1,46 

-

0,0712 0,2329 -0,08 0,07 

6. Коефііціієнт 

спііввіідношення 

оборотних іі 2,6789 2,6522 3,01 2,98 2,23 

-

0,0267 0,3578 -0,03 -0,75 
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необоротних 

активіів 
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Продовження табл. 3.15 
 

7. Коефііціієнт 

автономіії -0,4183 -0,3471 -0,47 -0,39 -0,46 0,0712 

-

0,1229 0,08 -0,07 

8. Коефііціієнт 

нагромадження 

власного 

капііталу 0,9968 1,3706 1,12 1,54 1,7 0,3738 

-

0,2506 0,42 0,16 

9. Коефііціієнт 

спііввіідношення 

короткотермііно

вих зобов`язань 

іі перманентного 

капііталу -2,7679 -3,1684 -3,11 -3,56 -3,16 

-

0,4005 0,0584 -0,45 0,4 

 

В зв’язку з віід’ємним значенням власного капііталу, біільшіість 

показникіів фіінансової стіійкостіі має віід’ємне значення. 

За розрахованими показниками, піідприємство не є фіінансово стіійким. 

Так, нормативне значення коефііціієнту фіінансової залежностіі має складати 

позитивне значення, а в нашому випадку, на 2017 ріік воно складає -2,16, 

коефііціієнт автономііє повинен мати значення біільше за 0,5, в той час як в 

нашому випадку віін також має віід’ємне значення. 

Таблиця 3.16 

Аналііз лііквіідностіі та платоспроможностіі  ПП «Всесвііт Пріінт» 

 2013 2014 2015 2016 2017 

2014/ 

2013 

2015/ 

2014 

2016/ 

2015 

2017/ 

2016 

1. Маневреніість 

власних ОА 

-

0,1513 -0,0712 -0,17 

-

0,08 0,04 0,0801 

-

0,0988 0,09 0,12 

2. Питома вага 

оборотних активіів 

в загальних активах 0,6675 0,6675 0,75 0,75 0,69 0 0,0825 0 -0,06 

3. Питома вага 

власних оборотних 

коштіів в покриттіі 

запасіів 

-

1,8868 -1,4863 -2,12 

-

1,67 -2,09 0,4005 

-

0,6337 0,45 -0,42 
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Продовження табл. 3.15 
 

4. Коеф. абсолютної 

лііквіідностіі 0,0801 0,0356 0,09 0,04 

-

0,0221 

-

0,0445 0,0544 -0,05 

-

0,0621 

5. Коеф. швидкої  

лііквіідностіі 0,2225 0,178 0,25 0,2 0,12 

-

0,0445 0,072 -0,05 -0,08 

6. Коеф. поточного 

покриття 0,4539 0,4806 0,51 0,54 0,47 0,0267 0,0294 0,03 -0,07 

7. Коеф. загальної 

платоспроможностіі 0,6052 1,3795 0,68 1,55 1,72 0,7743 

-

0,6995 0,87 0,17 

8. Коефііціієнт 

маневреностіі 

власного капііталу 1,3617 1,4596 1,53 1,64 1,67 0,0979 0,0704 0,11 0,03 

9. Коефііціієнт 

автономіії джерел 

формування ОА 

-

0,6408 -0,5696 -0,72 

-

0,64 -0,77 0,0712 

-

0,1504 0,08 -0,13 

10. Коефііціієнт 

забезпеченостіі 

власними ОА 

-

0,8544 -0,7654 -0,96 

-

0,86 -1,12 0,089 

-

0,1946 0,1 -0,26 

 

Розрахованіі показники не дають можливостіі однозначно 

охарактеризувати стан лііквіідностіі та платоспроможностіі  ПП «Всесвііт 

Пріінт». 

З одного боку, коефііціієнт автономіії, забезпеченостіі власними 

оборотними активами, автономіії джерел формування оборотних активіів 

мають віід’ємне значення. 

З ііншого боку, коефііціієнт загальної платоспроможностіі, маневреностіі 

власного капііталу, поточного покриття та швидкої лііквіідностіі мають 

нормальніі значення. 

В ціілому, платоспроможностіі  ПП «Всесвііт Пріінт» сліід визнати 

платоспроможним, оскіільки негативне значення біільшостіі показникіів 

продиктоване специфіікою дііяльностіі піідприємства, яка обумовлює 

надзвичайно високий ріівень поточної кредиторської заборгованостіі, а також, 

високим ріівнем непокритих збиткіів. 
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Піідводячи результат проведеному аналіізу, можна зробити висновок 

про те, що не зважаючи на збиткову загальну дііяльніість, піідприємство є 

перспективним, показники його діілової активностіі знаходяться на високому 

ріівніі, а обсяги збуту продукціії значно зростають щороку. 

Стратегіічне планування на ПП «Всесвііт Пріінт» органіізоване на основіі 

використання матріічних методіів аналіізу. 

Зокрема, постіійно використовується SPACE-аналііз (таблиця 3.17). 

Цей комплексний метод призначений для аналіізу позиціії на ринку 

піідприємства та вибору найбіільш вдалої стратегіії для середнііх та малих 

піідприємств. Піідприємство ПП «Всесвііт Пріінт» можна вііднести до 

середнііх, саме тому цей метод є оптимальним. 

Для розрахунку видііляють 4 групи критерііїв: 

Фіінансовий стан 

Конкурентоспроможніість 

Привабливіість галузіі (сектору) 

Стабіільніість сектору 

Таблиця 3.17 

Складовіі для побудови матриціі SPACE-аналіізу піідприємства 

Критеріії Оціінка Вага 

 

 

Зважена оціінка 

Фіінансова сила піідприємства   7,4 

 Рентабельніість вкладення 

капііталу 

 Стабіільніість отримання 

прибутку 

 Лііквіідніість балансу 

7 

 

6 

 

5 

0,5 

 

0,4 

 

0,3 

 

3,5 

 

2,4 

 

1,5 

Конкурентоспроможніість   3,9 

 Частка піідприємства на 

ринку 

 Здіібніість розробляти 

маркетинговіі заходи 

 Рентабельніість продаж 

2 

 

4 

 

5 

0,3 

 

0,2 

 

0,5 

0,6 

 

0,8 

 

2,5 
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Продовження табл. 3.17 
 

Привабливіість галузіі   6,2 

 Конкурентна ситуаціія 

 Стадіія життєвого циклу 

галузіі 

 Залежніість галузіі віід 

кон’юктури ринку 

8 

 

4 

 

6 

 

0,4 

 

0,3 

 

0,3 

3,2 

 

1,2 

 

1,8 

Стабіільніість галузіі   3,4 

 Довжина життєвого циклу 

галузіі 

 Ступіінь іінновативностіі 

галузіі 

 Маркетинговіі та рекламніі 

можливостіі 

4 

 

1 

 

4 

0,4 

 

0,2 

 

0,4 

1,6 

 

0,2 

 

1,6 

Даліі отриманіі розрахованіі даніі методом SPACE віідображаються на 

графііку, координатами якого являються ―X‖  та  ―Y‖, значення яких 

визначаються віідповіідними групами критерііїв. Даніі взятіі з експертних 

оціінок, що наведеніі в табл. 3.18. 

Дііапазон стратегіій ПП «Всесвііт Пріінт» за розрахунком SPACE-аналіізу 

у 2016 роціі буде представлений у табл. 3.18. 

Таблиця 3.18 

Дііапазон стратегіій ПП «Всесвііт Пріінт» за розрахунком SPACE-аналіізу 

у 2017 р. 

Критеріії Оціінка Вага Зважена 

оціінка 

Фіінансова сила 

піідприємства 

  6,2-7,4 

 Рентабельніість 

вкладення капііталу 

 Стабіільніість 

отримання прибутку 

 Лііквіідніість 

балансу 

6-7 

 

5-6 

 

4-5 

0,5 

 

0,4 

 

0,3 

 

3-3,5 

 

2-2,4 

 

1,2-1,5 

Конкурентоспроможніість   4,2-5,2 
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Продовження табл. 3.18 
 

 Частка 

піідприємства на ринку 

 Здіібніість 

розробляти маркетинговіі 

заходи 

 Рентабельніість 

продаж 

2-3 

 

3-4 

 

6-7 

0,3 

 

0,2 

 

0,5 

0,6-0,9 

 

0,6-0,8 

 

3-3,5 

Привабливіість галузіі   5,9-6,9 

 Конкурентна 

ситуаціія 

 Стадіія життєвого 

циклу галузіі 

 Залежніість галузіі 

віід кон’юктури 

8-9 

 

3-4 

 

6-7 

 

0,4 

 

0,3 

 

0,3 

3,2-3,6 

 

0,9-1,2 

 

1,8-2,1 

Стабіільніість галузіі   2,6-3,6 

 Довжина 

життєвого циклу галузіі 

 Ступіінь 

іінновативностіі галузіі 

 Маркетинговіі та 

рекламніі можливостіі 

3-4 

 

1-2 

 

3-4 

0,4 

 

0,2 

 

0,4 

1,2-1,6 

 

0,2-0,4 

 

1,2-1,6 

 

X= ПГ – КП = 6,2 – 3,9 = 2,3    

Y= ФС – СГ = 7,4 – 3,4 = 4    

Тепер ми маємо точку Р з координатами [2,3;4]. Даліі наносимо її на 

систему координат, з’єднуємо з 0 іі отримуємо вектор, який направлений в 

район «агресивної стратегіії». Змііст ціієї стратегіії полягає в тому, що 

піідприємство ПП «Всесвііт Пріінт» повинно намагатися обрати новіі ринки 

збуту, збіільшити по мііріі можливостей обсяг виробництва, знайти нових 

партнеріів, дистриб’юторіів та кліієнтіів.  

Отриманіі результатіі показаніі на рис. 3.4. 
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Рис. 3.4 Стратегіія ПП «Всесвііт Пріінт» згіідно з матерііалом SPACE-

аналіізу 

 

Положення піідприємства ПП «Всесвііт Пріінт» за аналіізом SPACE 

дозволяє іінвестувати грошіі у розвиток та намагатися збіільшити частку ринку.  

Також за допомогою метода SPACE можна розрахувати дііапазон 

стратегіій, це розраховується в тих випадках, якщо група експертіів поставила 

свої оціінки в іінтервалах «віід» та «до». На графііку буде трикутник, 

вершинами якого будуть точки Р1 та Р2 з координатами [x1;y1], [x2;y2]. 

Знаходимо довіірчіі іінтервали за формулами: 

 [x1, x2] = [ПС1, ПС2] (-) [КП1, КП2]                                 

 [y1, y2] = [ФС1, ФС2] (-) [СТ1, СТ2]     

     Тодіі значення точок Р1 та Р2 будуть: 

[x1; x2] = (5,9; 6,9) – (4,2; 5,2) = [1,7; 1,7] 

[y1; y2] = (6,2; 7,4) – (2,6; 3,6) = [3,6; 3,8] 

Тодіі графіік матиме такий вигляд, що представлений на рис. 3.5: 

консервативна агресивна 

захисна конкурентна 

т. Р [2,3; 4]  
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Рис. 3.5 Дііапазон стратегіій ПП «Всесвііт Пріінт» у 2018 роціі 

 

Як ми вже бачимо, весь трикутник знаходиться в районіі «агресивної 

стратегіії». 

Таким чином, в подальшому, дослііджуваному піідприємству доціільно 

дотримуватися біільш активної позиціії на ринку. 

 

2.2 Типологіія та характеристика стиліів діілового спіілкування 

 

Ефективніість управліінської дііяльностіі в комерціійніій органіізаціії 

багато в чому визначається стилем поводження керіівника стосовно піідлеглих. 

Стиліі управлііння видііляються на основіі головного критеріію, закладеного в 

саміій сутіі управлііння, — у формах реаліізаціії керіівником своїх владних 

повноважень. Ступіінь, до якої керіівник делегує свої повноваження, іі типи 

влади, використовуваної їм,  виріішальним образом впливають на манеру його 

поводження, на стиль управлііння. Якщо керіівник прагне концентрувати влада 

у своїх руках, розглядає всііх іінших як тіільки піідлеглих, виконавціів, не 

виявляє про їх належної турботи, бере на себе всю повноту віідповіідальностіі 

за результати, залишає за собою виріішальне слово в будь-якіім питанніі, то 

тР2 [1,7;3,8] 

тР1 [1,7;3,6] 



 71 

виникає один крайніій тип управлііння — авторитарний. На протилежному 

полюсіі розташовується іінший крайніій тип — тип лііберального керіівника. 

Віін схильний у максимальному ступеніі делегувати ііншим віідповіідальніість; 

враховувати їхньої думки при прийняттіі ріішень, а часто — іі йти в них на 

приводу; надавати волю виконавцям, що граничить з неуважніістю іі 

потуранням; намагається міініімально втручатися в природний хіід подіій іі т.д.  

Усерединіі цього континуума розташовуються ріізніі варііанти третього 

основного стилю управлііння — демократичного. Віідповіідно до сформованої 

традиціії, саме віін (а не лііберальний) найчастііше аналіізується в 

поріівняльному планіі з авторитарним. Справа в тіім, що лііберальний стиль 

набагато менш ефективний, чим першіі два, що змушує біільшу увагу 

придііляти саме авторитарному іі демократичному стилям управлііння. 

Важливо іі те, що приналежніість керіівника або до авторитарного, або до 

демократичного стилю означає іі його ріізне віідношення до піідлеглих (а не 

тіільки тип використання влади).  

Для авторитарного керіівника управлііння будується на наступніій 

системіі установок: люди споконвіічно не люблять трудитися іі при будь-якіій 

можливостіі уникають  роботи; у людей немає честолюбства іі вони 

намагаються позбутися віід  віідповіідальностіі; вони біільш люблять, щоб 

ними керували; біільше всього люди хочуть захищеностіі; щоб змусити людей  

трудитися, необхіідно використовувати примус, контроль іі  погрозу покарання 

[62]. 

Для демократичного керіівника система управліінських установок вже 

іінша: праця — процес природний; якщо умови сприятливіі, люди не тіільки 

приймуть віідповіідальніість, але іі будуть прагнути до неї; якщо люди 

залученіі до органіізаціійних ціілей, вони будуть використовувати 

самоврядування іі самоконтроль; прилучення є функціією винагороди, 

зв'язаного з досягненням мети; здатніість до творчого ріішення проблем 

зустріічається часто, а іінтелектуальний потенцііал середньої людини 

використовується лише частково. 

Можна бачити, що демократичний ліідер виходить ііз представлень про 

умотивованіість людей потребами біільш високого ріівня — у соцііальніій 
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взаємодіії, в успііху, у  самовираженніі. Віін намагається створити таку 

ситуаціію, при якіій люди могли б самоактуаліізувати себе, а робота як  така 

була б для них мотиватором, тобто забезпечити внутріішню мотиваціію 

дііяльностіі. 

Загальною особливіістю розглянутих піідходіів є їхня одноміірніість — 

наявніість якого-небудь одного критеріію, параметра для видіілення стиліів 

управлііння. Наступний, біільш розроблений піідхіід базується на двоміірному 

представленніі управліінської дііяльностіі, тобто на сполученніі двох критерііїв 

видіілення загальуправліінських стиліів. У цьому піідходіі показана 

помилковіість вихіідної тези Р. Лайкерта, що разделили керіівникіів на тих, хто 

зосереджений тіільки на роботіі чи тіільки на людиніі. Керіівник може 

поводитися так, що це буде одночасно оріієнтаціією іі на роботу, іі на людину. 

Отже, в основу видіілення стиліів повинне бути покладене сполучення цих 

оріієнтаціії. Таке сполучення дає в піідсумку знаменитіі «управліінськіі ґрати», 

запропонованіі Р. Блейком іі Д. Моутоном  — рис. 3.6 [63]. 

За допомогою сполучення двох критерііїв видііляється п'ять основних 

стиліів управлііння, що мають, віідповіідно, формули: «1;1»; «1;9»; «9;1»; «9;9»; 

«5;5». Їхніі метафоричніі позначення іі віідповіідно основніі особливостіі 

полягають у наступному. 

1;1. Об'єднане управлііння. Керіівник додає міініімум особистих зусиль іі 

вимагає аналогіічного міініімуму з боку іінших, щоб домогтися лише такої 

якостіі роботи, що дозволить уникнути звіільнення. 

1;9. Управлііння в дусіі замііського клуба. Керіівник зосереджується на 

гарних, дружнііх взаєминах з піідлеглими, але мало пііклується про 

ефективніість виконання завдань. 

9;1. Влада — піідпорядкування («доміінування»). Керіівник ціілком 

поглинений забезпеченням ефективностіі дііяльностіі, але мало уваги придііляє 

піідтримціі позитивних віідносин в органіізаціії, 

5;5. Органіізаціійне управлііння («органіізаціія»). Керіівник прагне до 

забезпечення прийнятної якостіі, знаходячи баланс ефективностіі іі гарного 

морального настрою. 
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9;9. Групове управлііння («команда»). Завдяки постіійніій увазіі 

одночасно до піідлеглих іі до ефективностіі роботи керіівник домагається того, 

що виконавціі свіідомо прилучаються до ціілям органіізаціії. У піідсумку 

забезпечуються іі високіі результати органіізаціійного функцііонування, іі 

гарніі людськіі віідносини. Це — найбіільш ефективний стиль управлііння. 
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Рис. 3.6 ―Управліінськіі ґрати‖ стиліів управлііння 

 

Стиліі управлііння характеризуються ріізною адекватніістю іі дають 

ріізну ефективніість у ріізних управліінських ситуацііях, у ріізних умовах 

управліінської дііяльностіі. Отже, для того щоб домогтися максимальної 

ефективностіі своєї дііяльностіі, що включає дуже ріізніі типи ситуаціій, 

керіівник повинний поводитися по-ріізному в ріізних ситуацііях. ІІнакше 

кажучи, управлііння повинне бути гнучким, а стиль управлііння — адаптивним, 

що пристосовується до конкретних управліінських ситуаціій іі умов. Тому чим 

біільше репертуар стиліів, якими володііє керіівник, чим у біільшому ступеніі 
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5;5 Організаційне управління 

Гарна організація управління 

шляхом збалансування 

необхідності в виробничіх 

результатах і підтримання на 

задовольному рівні 

морального настрою людей 

1;9 Управління в дусі клубу. 

Увага до задоволення потреб 

веде к створенню комфортної 

атмосфери і рабочому ритму 

организації 

9;9 Групове управління 

Виробничі успіхи обумовлені 

відданими своеї роботі 

людьми; взаємозалежність 

через загальну веру в 

виробничі цілі 

1;1 Об’єднане управління 

Застосування максимальних 

зусиль для досягнення 

необхідних виробничіх 

результатів, достатніх для 

збереження членства в 

организації 

9;1 Влада– підлеглість. 

Эфективність виробництва 

залежить від створення таких 

робочих відносин, де 

особистісни відносини 

присутні в мінімальній ступені 
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віін здатний до установлення віідповіідностіі ситуаціій іі кращого для них 

стилю, чим біільш віін здатний переключатися з одного стилю на іінший, тим 

вище іі загальна ефективніість його дііяльностіі. Керіівник, що хоче працювати 

як можна біільш ефективно, одержати усе, що можна, віід піідлеглих, не може 

дозволити собіі застосовувати який-небудь один стиль управлііння. Скорііше, 

керіівник повинний навчитися користатися всііма стилями, методами іі типами 

впливу. Кращий стиль управлііння тому — адаптивний, чи, «стиль, 

оріієнтований на реальніість». Ефективніі керіівники — це тіі, хто може 

поводитися по-ріізному в залежностіі віід вимог реальностіі. 

Розглянемо два приклади, в яких приймалися ріішення заступником 

директора з комерціійних питань, та спробуємо на їх основіі визначити стиль 

діілового спіілкування, присутніій цьому керіівнику. В першому випадку 

спецііалііст з ринкових дослііджень, як це стало віідому, піід час перерви 

розповіідала своїм колегам по вііддіілу про отриманіі нею в результатіі 

масштабного досліідження ринку одягу віідомостіі. 

Керіівник застосував до неї у першому випадку попередження, а у 

другому – грошовіій штраф, попередивши що у наступного разу віін звіільнить 

праціівника. Коли випадок був повторений у третіій раз, віін виконав свою 

погрозу, звіільнивши фахіівця, не зважаючи на те, що вона просила не робити 

цього, обііцяючи що біільш подіібних випадкіів не повториться. 

У другому випадку, до керіівника звернувся праціівник вііддіілу 

маркетингу, який просив перенести його віідпустку на два міісяціі, віідносно 

утвердженого графііку віідпусток, з причино того, що йому треба поїхати в 

іінше міісто для вступу в права спадкування будинку. Керіівник віідмовив, 

мотивуючіі свою віідмову тим, що саме в цей перііод планується піідвищений 

обсяг роботи. При цьому, іінший праціівник вііддіілу був згоден перенести 

свою віідпустку, щоб заміінити свого колегу. 

В обох випадках, керіівник не врахував іінтересіів праціівника, вііддавши 

перевагу іінтересам піідприємства. Якщо, в першому випадку його ріішення 

було ціілком оправданим, оскіільки розголошення конфііденціійної іінформаціії 

може призвести до її потрапляння до конкурентіів, то в другому випадку, його 
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ріішення є не вмотивоване такими серйозними причинами, та пояснюється 

скорііше «перестрахуванням». 

Таким чином, стиль спіілкування сліід вііднести до типу Влада– 

Піідлегліість за управліінською решііткою. Тут ефективніість виробництва 

залежить віід створення таких робочих віідносин, де особистіісніі віідносини 

присутніі в міініімальніій ступеніі. 

 

 

2.3 Монііторинг та міінііміізаціія негативних насліідкіів конфлііктних 

ситуаціій 

 

Монііторинг конфлііктних ситуаціій може здіійснюватися шляхом 

проведення перііодичних дослііджень соцііально-психологіічного кліімату в 

колективіі. Одніією з таких методик є методика Морено, якіі біільш віідома в 

психологіії управлііння як метод соцііометріії. 

Морено виходив з іідеї про те, що в суспіільствіі можна видіілити двіі 

структури віідносин: макроструктуру (яка для Морено означала "просторове" 

розмііщення ііндивіідіів у ріізних формах їхньої життєдііяльностіі) іі 

міікроструктуру, що, ііншими словами, означає структуру психологіічних 

віідносин ііндивііда з оточуючими його людьми. Згіідно Морено, усіі напруги, 

конфліікти, у тому числіі соцііальніі, обумовленіі розбііжніістю міікро- іі 

макроструктур: система симпатіій іі антипатіій, що виражають психологіічніі 

віідносини ііндивііда, часто не вмііщається в рамки макроструктури, а 

найближчим оточенням виявляється не обов'язково оточення, що складається з 

прийнятних у психологіічному віідношенніі людей. Отже, завдання полягає в 

перебудовуванніі макроструктури таким чином, щоб привести її у 

віідповіідніість з міікроструктурою.  

Стосовно до задачіі вивчення емоціійних віідносин у маліій групіі  

методика, запропонована Морено широко використовується. Соцііометріічний 

статус має визначеніі градаціії віід позитивного, через нульовий, до 

негативного. Віідповіідно до нього група диференцііюється усерединіі на 

кіілька шаріів: зіірки-ліідери (найвищий позитивний соцііальний статус), 
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преферованіі, такіі що прийнятіі (ріізного ріівня позитивний статус), 

іізольованіі (нульовий статус), зневажливіі іі таки, що віідкидаються 

(негативний статус). Положення, займане в групіі по соцііометріічному статусіі, 

людина почуває через людей, іі це позначається на його настрої іі поводженніі. 

Емоціійне віідношення групи виявляється в тіім, що одних дуже люблять 

(мазунчики), іінших не люблять (нелюбиміі), а третііх просто не зауважують. 

Як приклад використання такої методики, розглянемо дііагностику соцііально-

психологіічного кліімату яка проведена в вііддііліі матерііально-техніічного 

постачання та в вііддііліі та збуту дослііджуваного піідприємства. Досліідження 

проводилося на основіі виявлення позитивних та негативних виборіів.  

Узагальненіі даніі, отриманіі в результатіі тестування серед спіівробіітникіів, 

наведеніі в табл.3.19-3.26. 

Таблиця 3.19 

Результати дослііджень по тесту «Дііагностика мііжособіістіісних 

віідносин» Морено в  групіі А 

Соцііометрична матриця взаємного позитивного вибору, група А 

 

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1 ІІ.А       +             +     +   

2 ІІІІ.А     +                   +   + 

3 ІІІІІІ.А       +         +         +   

4  IV.A     +       +               + 

5  V.A +             +       +       

6  VI.A       +     +       +         

7 VII.A       +           +     +     

8 VIII.A +       +             +       

9 IX.A     +                       + 

10 X.A             +       + +   +   

11  XI.A +         +       +           

12 XII.A +           +             +   

13 XIII.A   + +       +                 

14 XIV.A     +             +         + 
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15 XV.A   +             +         +   

                                 

Виборіів взагаліі 4 2 5 4 1 1 5 1 2 3 3 3 2 5 4 

Взаємний вибіір 1 2 3 2 1 1 3 1 2 1 3 0 2 3 3 

 

Таблиця 3.20 

Результати дослііджень по тесту «Дііагностика мііжособистіісних 

віідносин» Морено в  групіі А 

 Соцііометрична матриця  негативного вибору група А 

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1 ІІ.А     x     x     x             

2 ІІІІ.А         x     x       x       

3 ІІІІІІ.А         x     x       x       

4  IV.A         x     x       x       

5  V.A   x x x                       

6  VI.A x               x       x     

7 VII.A         x     x       x       

8 VIII.A     x                   x   x 

9 IX.A x         x   x               

10 X.A x             x       x       

11  XI.A         x     x       x       

12 XII.A                   x x       x 

13 XIII.A         x x   x               

14 XIV.A         x x   x               

15 XV.A x       x     x               

                                  

Виборіів взагаліі 4 1 3 1 8 4 0 10 2 1 1 6 2 0 2 

Взаємний вибіір 2 1 2 1 3 3 0 3 2 1 1 2 2 0 1 
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Таблиця 3.21 

Результати дослііджень по тесту «Дііагностика мііжособистіісних 

віідносин» Морено в  групіі Б 

Соцііометрична матриця взаємного позитивного вибору,група Б 

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1 ІІ.Б     +               +     +   

2 ІІІІ.Б               + + +           

3 ІІІІІІ.Б +     +                   +   

4  IV.Б             +   +       +     

5  V.Б           + +         +       

6  VI.Б   +     +         +           

7 VII.Б       +       +           +   

8 VIII.Б +   +               +         

9 IX.Б +   +                     +   

10 X.Б       + + +                   

11  XI.Б     +         + +             

12 XII.Б   +               +     +     

13 XIII.Б       +     +         +       

14 XIV.Б +   +       +   +             

15 XV.Б   +                     +     

                                  

Виборіів 

взагаліі 4 3 5 4 2 2 4 3 4 3 2 2 3 4 0 

Взаємний 

вибіір 2 0 2 2 1 2 2 1 1 1 1 1 2 3 0 
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Таблиця 3.22 

Результати дослііджень по тесту «Дііагностика мііжособистіісних 

віідносин» Морено в  групіі А 

 Соцііометрична матриця  негативного вибору, група Б 

                 

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1 ІІ.Б   x     x         x           

2 ІІІІ.Б                     x     x   

3 ІІІІІІ.Б         x         x         x 

4  IV.Б   x               x         x 

5  V.Б x                   x       x 

6  VI.Б                     x   x x   

7 VII.Б   x                   x     x 

8 VIII.Б   x     x         x           

9 IX.Б       x           x         x 

10 X.Б x                   x     x   

11  XI.Б         x         x         x 

12 XII.Б x               x           x 

13 XIII.Б   x                       x x 

14 XIV.Б         x         x         x 

15 XV.Б         x x     x             

                                  

Виборіів взагаліі 3 5 0 1 6 1 0 0 2 7 4 1 1 4 9 

Взаємний вибіір 2 0 0 0 3 0 0 0 1 3 2 0 0 1 2 
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Таблиця 3.23 

 Результати дослііджень по тесту «Дііагностика мііжособіістіісних 

віідносин» Морено в  групіі А 

Соцііометрична матриця взаємного позитивного вибору, група А 

 

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1 ІІ.А       +             +     +   

2 ІІІІ.А     +                   +   + 

3 ІІІІІІ.А       +         +         +   

4  IV.A     +       +               + 

5  V.A +             +       +       

6  VI.A       +     +       +         

7 VII.A       +           +     +     

8 VIII.A +       +             +       

9 IX.A     +                       + 

10 X.A             +       + +   +   

11  XI.A +         +       +           

12 XII.A +         + +            +   

13 XIII.A   + +       +  +               

14 XIV.A     +             +         + 

15 XV.A   +            + +         +   

Виборіів взагаліі 4 2 5 4 1 2 5 3 2 3 3 3 2 5 4 

 

 

Таблиця 3.24 

Результати дослііджень по тесту «Дііагностика мііжособистіісних 

віідносин» Морено в  групіі А 

 Соцііометрична матриця  негативного вибору група А 

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
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1 ІІ.А     x     x     x             

2 ІІІІ.А         x            x       

3 ІІІІІІ.А         x     x       x       

4  IV.A         x            x       

5  V.A   x x x                       
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Продовження таблиціі 3.24 

 

6  VI.A x               x       x     

7 VII.A         x     x       x       

8 VIII.A     x                   x   x 

9 IX.A x         x                  

10 X.A x             x       x       

11  XI.A                     x       

12 XII.A                   x x       x 

13 XIII.A         x x   x               

14 XIV.A          x   x               

15 XV.A x            x               

                                  

Виборіів взагаліі 4 1 3 1 5 4 0 6 2 1 1 6 2 0 2 

 

Таблиця 3.25 

Результати дослііджень по тесту «Дііагностика мііжособистіісних 

віідносин» Морено в  групіі Б 

Соцііометрична матриця взаємного позитивного вибору, група Б 

 

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1 ІІ.Б     +               +     +   

2 ІІІІ.Б               + + +           

3 ІІІІІІ.Б +     +                   +   

4  IV.Б             +   +       +     

5  V.Б           + +         +       

6  VI.Б   +     +         +          + 

7 VII.Б       +       +           +   

8 VIII.Б +   +               +         

9 IX.Б +   +                     +   

10 X.Б       + + +                   

11  XI.Б     +         + +             
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Продовження таблиціі 3.25 

12 XII.Б   +               +     +     

13 XIII.Б       +     +         +       

14 XIV.Б +   +       +   +             

15 XV.Б   +                     +     

                                  

Виборіів 

взагаліі 4 3 5 4 2 2 4 3 4 3 2 2 3 4 1 

Таблиця 3.26 

Результати дослііджень по тесту «Дііагностика мііжособистіісних 

віідносин» Морено в  групіі А 

 Соцііометрична матриця  негативного вибору, група Б 

                 

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1 ІІ.Б   x     x         x           

2 ІІІІ.Б                     x     x   

3 ІІІІІІ.Б         x         x          

4  IV.Б   x               x         x 

5  V.Б x                   x       x 

6  VI.Б                     x   x x   

7 VII.Б   x                   x     x 

8 VIII.Б   x     x         x           

9 IX.Б       x           x         x 

10 X.Б x                   x     x   

11  XI.Б         x         x          

12 XII.Б x               x           x 

13 XIII.Б   x                       x x 

14 XIV.Б         x         x         x 

15 XV.Б         x x     x             

                                  

Виборіів взагаліі 3 5 0 1 6 1 0 0 2 7 4 1 1 4 7 

Отже, в групіі А не можна видіілити безперечного ліідера: III.A, VII.A та 

XIV.A отримали по 5 виборіів. Але, в групіі можна бачііти наявних 
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аутсайдеріів: це  VIII.A 2, який отримав 10 негативних виборіів, та XII.A, 

який отримав 8 негативних виборіів. 

В групіі Б, на віідмііну віід групи А, є особа, яку можна назвати ліідером, 

це ІІІІІІ.Б, віін єдиний, хто отримав 5 виборіів. Безперечним аутсайдером є 

XV.Б, який отримав 9 негативних виборіів, не отримавши жодного 

позитивного. Результати соцііометріічного аналіізу показують, що персонал 

вііддіілу не є сплоченим, в групіі ііснують явно вираженіі аутсайдери. Така 

ситуаціія неминуче призведе до виникнення конфлііктіів 

Проведений в даному роздііліі  аналііз управліінської ситуаціії на ПП 

«Всесвііт Пріінт» свіідчить про те, що схема управлііння ПП «Всесвііт Пріінт» 

носить класичний ліініійно-функцііональний характер. Адміініістраціія ПП, яка 

здіійснює керіівництво поточною дііяльніістю піідприємства складається з: 

директора, заступника директора з комерціійних питань іі маркетингу, 

заступника директора по розвитку іі іінновацііям, заступника директора по 

виробництву, головного іінженера, заступника директора ііз загальних питань. 

У безпосередньому піідпорядкуванніі у директора знаходяться планово - 

економіічний вііддііл, бухгалтеріія, вііддііл управлііння персоналом, 

транспортний цех, юридичний вііддііл, служба безпеки. Оскіільки мета 

органіізаціійної структури полягає в забезпеченніі реаліізаціії завдань, що 

стоять перед органіізаціією, то й проектування структури повинне базуватися 

на стратегіічних планах органіізаціії. 

ІІснуюча органіізаціійна структура є самою оптимальною для 

піідприємства даного виробничого профіілю. На дослііджуваному 

піідприємствіі фактично використовується єдиний фактор мотиваціії – 

заробіітна плата. Це достатньо адекватно для піідприємства, яке використовує 

низькоквалііфіікована  праця, продуктивніість якого залежить віід якостіі 

устаткування а не обслуговуючого персоналу. 

Основою органіізаціії оплати праціі є тарифна система, яка являє собою 

сукупніість нормативних матерііаліів, за допомогою яких встановлюється 

ріівень заробіітної плати праціівникіів піідприємства залежно віід їхньої 

квалііфіікаціії, складностіі робііт, умов праціі. Тарифна система оплати праціі 

включає: тарифніі сіітки, тарифніі ставки, надбавки іі доплати до тарифних 
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ставок, схеми посадових окладіів іі тарифно-квалііфіікаціійніі характеристики 

(довіідники). 

Даніі аналіізу продуктивностіі праціі свіідчать, що за звіітний перііод 

чисельніість персоналу дещо зросла, на 2,8%, за рахунок одночасного зниження 

обсягу продукціії впав середніій виробііток одного робіітника майже на 30%. 

Продуктивніість праціі як одного працюючого, так іі одного робіітника досить 

висока, але поріівняно з минулим роком спостеріігається зниження 

іінтенсивностіі праціі, що свіідчить про менш ефективне використання робочої 

сили. 

Темп зростання продуктивностіі праціі одного працюючого вищий, нііж 

темп зростання продуктивностіі праціі одного робіітника. Така розбііжніість в 

темпах зростання пояснюється збіільшенням питомої ваги робіітникіів в складіі 

персоналу. 

Дослііджуване піідприємство стикається в своїй дііяльностіі практично зіі 

всііма видами комуніікаціій, керіівництво піідприємства. Управляючи такою 

складною органіізаціією повинно в своїй дііяльностіі враховувати їх види. 

Монііторинг конфлііктних ситуаціій може здіійснюватися шляхом 

проведення перііодичних дослііджень соцііально-психологіічного кліімату в 

колективіі. Одніією з таких методик є методика Морено, якіі біільш віідома в 

психологіії управлііння як метод соцііометріії. 

Проведений за такою методикою аналііз свіідчить, що в дослііджуваному 

вііддіілу постачання та збуту ііснують конфлііктніі ситуаціії, ріівень 

сплощеностіі низький, наявніі аутсайдери. Все це свіідчить про поганий 

соцііально-психологіічний кліімат на піідприємствіі та про необхіідніість 

застосування заходіів з його покращення. 

ІІншіій метод управлііння конфлііктами – шляхом проведення особистих 

бесіід. 

Піід час опитувать, проведених в органіізаціії, начальник вііддіілу 

маркетингу  розповіів про конфліікту ситуаціію, як сталася в його піідроздііліі. 

Одного разу, необхіідно було видіілити одного зіі спіівробіітникіів вііддіілу для 

розвантаження устаткування, що надіійшло. Подіібніі роботи виконувалися 

всііма спіівробіітниками з визначеною перііодичніістю віідповіідно до 
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складеного графііка іі не викликали особливих заперечень, хоча іі не входили 

у функцііональніі обов'язки членіів групи. 

Цього разу начальник вііддіілу  доручив виконання цього завдання 

Вєткііну - спіівробіітнику, що недавно з'явився в групіі іі жодного разу в таких, 

роботах не приймав. Але на пропозиціію той віідповіів категоричним 

віідмовленням. Начальник вііддіілу зажадав пояснень, але іі їх Вєткіін давати 

віідмовився в настіільки ж ріізкіій форміі. 

Труднощіі полягали в тому, що розмова проходила в присутностіі всього 

колективу, іі подіібний тон мііг привести до того, що й ііншіі спіівробіітники не 

стали б виконувати такіі доручення надаліі. Настіільки грубою віідмовою віін 

піідривав авторитет керіівника. 

Начальник віідіідлу запропонував Вєткііну пройти в окремий кабіінет, де 

спробував роз'яснити йому необхіідніість виконання даної роботи, попередив 

про насліідки віідмовлення іі попросив написати пояснювальну записку. Але 

віін віідмовився це робити. Тодіі керіівник оголосив йому, що віідстороняє його 

віід виконання обов'язкіів до остаточного ріішення питання. 

У той момент перед керіівником стояли двіі задачіі: зберегти свіій 

авторитет іі забезпечити розвантаження. Друга задача виріішувалася просто. 

Начальник вііддіілу доручив цю роботу ііншому спіівробіітнику, у чиїй 

безвіідмовностіі не було сумніівіів. Про поводження ж Вєткііна начальник 

вііддіілу повіідомив вищестоящому керіівнику з викладом усііх подробиць. 

Віін сподіівався одержати піідтримку, але заміість цього йому зробили 

зауваження за погану роботу з піідлеглими. Тодіі начальник вііддіілу 

постарався зіібрати побіільше іінформаціії про Вєткііна іі з'ясував наступне. У 

нього є медичний висновок про хроніічне захворювання, що надає право на 

звіільнення віід важких робііт. Однак довіідка ця носить "липовий" характер, іі 

віін користається нею, коли йому заманеться. Кріім того начальник вііддіілу 

з'ясував, що у виконуваніій їм роботіі заціікавлене керіівництво високого 

ріівня, так що його продукціія за своїм значенням перевищує результати роботи 

всіієї групи. 

На черговіій бесіідіі керіівник вііддіілу  висловив Вєткііну свої розумііння 

про отриману іінформаціію іі перспективи спіільної роботи. Віін попередив, що 
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не стане включати в графіік подіібних робііт його пріізвище, але пояснить 

ііншим спіівробіітникам, чому цього не робить, іі запропонував йому подумати 

над ситуаціією. 

Наступного дня начальника вііддіілу «викликали на килим». Йому було 

зроблене доріікання за те, що віін погано керує людьми іі не розумііє 

важливостіі для усіієї фіірми задач, що виріішує Веткин. Віін заперечив, що 

кожному піідроздіілу сліід виріішувати насамперед свої задачіі й у групіі не 

повинне бути спіівробіітникіів на особливому положенніі. А якщо Веткин 

такий хворий іі такий розумний, то знайдііть йому іінше міісце. На це керіівник 

вііддіілу отримав віідповіідь: "Це не тобіі виріішувати. Йди працюй". 

Тепер віін дає доручення Веткину з великою обережніістю. Гіірше того, 

почуття непевностіі перед ним поширюється іі на іінших спіівробіітникіів. 

Оскіільки, в конфлііктіі має міісце конфлііктна ситуаціія ( КС ) – 

протирііччя суб’єктіів соцііальної взаємодіії та прагнення до протилежно 

спрямованих ціілей (бажання не допустити зриву трудового процесу – бажання 

вчасно забрати дитину з садка) та іінцидент ( ІІ ) – активіізаціія діій одного ііз 

суб’єктіів для зачипання іінтересіів ііншого суб’єкту соцііальної взаємодіії, 

конфліікт сліід вііднести до типу Б. В конфлііктіі фактично задііяніі 3 сторони: 

керіівництво органіізаціії, начальник групи, піідлеглий. Можливе поширення 

конфликту на робіітникіів групи. 

Конфлііктніість у мііжособистіісних віідносинах ііснує насамперед мііж 

піідлеглим та начальником групи. Піідлеглий своєю жорсткою реакціією 

провокує ескалаціію конфліікту, оскіільки жорстка віідмова виконати вимоги 

безпосереднього керіівництва, безумовно, принижує соцііальний статус та 

авторитет начальника групи. Аналіізуючи віідносини керіівника органіізаціії та 

начальника групи, можна сказати, що конфлііктніість тут була лише на 

початковому етапіі, з боку керіівника групи подальших конфлііктних діій 

немає.  

Принципи – критеріії запевнення та забезпечення об’єктивного ставлення 

керіівника до соцііально-економіічних явищ, якіі віідбуваються в трудовому 

колективіі; норми в управліінськіій дііяльностіі керіівника. Принципи 

управлііння конфлііктами:· ііндикативніість;· запевнення;· об’єктивніість;· 
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тактовніість;· гласніість;· адресніість;· демократичніість;· 

віідповіідальніість;· оперативніість. 

Фактично, всіі ціі принципи були врахованіі керіівником групи при 

розв’язанніі конфліікту: керіівник визвав піідлеглого та запропонував спіільне 

виріішення конфліікту, тобто поводив себе віідповіідно до принципіів 

гласностіі та адресностіі; віін одразу піідкреслив, що розумііє поважніість 

доводіів та статусу піідлеглого, та дав йому зрозумііти, що бажає знайти вихіід, 

що задовольнить обидвіі сторони, тим самим дотримавшись принципіів · 

ііндикативніістіі, запевнення,  об’єктивностіі; віін поводила собіі спокіійно, не 

використовуючи свіій формальний статус керіівника. Як метод розв’язання 

конфліікту керіівник групи намагається використати метод пошуку 

взаємоприйнятного ріішення. 

ІІснують наступніі процедури управлііння конфлііктами: профіілактика та 

попередження виникнення конфліікту; дііагностика та корегування поведіінки 

учасникіів конфліікту; прогнозування розвитку та оціінка функцііонального 

спрямування конфлііктіів; виріішення конфліікту. В даному випадку, коли 

конфліікт вже виник, доціільно використовувати процедури дііагностики, 

прогнозування та виріішення конфліікту. 

Першіі  процедури були використаніі керіівником групи: дііагностика – 

виявлення причин, чому піідлеглий категорично віідмовляється віід виконання 

роботи; прогнозування – був складений прогноз пор те, що піідлеглий буде 

наполягати на своєму, та конфліікт  може поширитися на всю групу.  

Але, не розроблена процедура виріішення конфліікту. Як процедура 

виріішення конфліікту, може бути використане игнорування Вєткііна, з 

одночасним розповсюдженням в групіі спрямованих чуток про його статус 

«любимчика» керіівництва, що автоматично призведе до перехііду конфліікту в 

площину група-член групи. Це з одного боку зниме основну небезпеку 

конфліікту – втрату авторитету керіівником групи, оскіільки члени групи 

будуть розумііти, його ставлення до Вєткііна, а з ііншого, може спонукати 

Вєткііна до виконання загальноприйнятих робііт, задля встановлення 

нормальних віідносин з піідлеглими. 
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Структурний аналііз конфліікту може бути проведений з 

використанням методики картографіії. 

Суть методики зводиться до складання карти конфліікту, на якіій 

віідображаються проблема, учасники конфліікту, їх потреби іі побоювання. 

Згіідно з методикою можна графіічно віідобразити складовіі конфліікту, 

посліідовно проаналіізувати поведіінку учасникіів конфлііктної взаємодіії, 

сформулювати основну проблему, потреби іі побоювання учасникіів, способи 

усунення причин, що привели до конфліікту. Ця робота складається з 

декіількох етапіів. 

На першому етапіі проблема описується загалом, визначається предмет 

конфліікту. На другому етапіі виявляються головніі учасники (суб'єкти) 

конфліікту. Третіій етап припускає перерахування основних потреб іі 

побоювань, пов'язаних з ціією потребою, всііх основних учасникіів 

конфлііктної взаємодіії. Складемо карту даного конфліікту. 

 

Керіівництво органіізаціії 

потреби: не допустити зриву трудового процесу 

побоювання: погііршення соцііально-психологіічного кліімату 

внасліідок конфліікту 

 

Начальник вііддіілу 

потреби: не допустити 

зриву трудового процесу 

побоювання: втрата частки 

авторитету, в разіі невиконання 

його наказу піідлеглим 

 

Піідлеглий 

потреби: врахування його 

особистіісних потреб 

побоювання: напруження 

віідносин ііз колегами 
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Рис. 3.7 Карта конфліікту 

 

Отже, основними складовими конфліікту є:  

побоювання: 

керіівника: погііршення соцііально-психологіічного кліімату внасліідок 

конфліікту; 

начальника вііддіілу: втрата частки авторитету, в разіі невиконання його 

наказу піідлеглим; 

піідлеглого: напруження віідносин ііз колегами. 

потреби: 

керіівника: не допустити зриву трудового процесу 

начальника вііддіілу: не допустити зриву трудового процесу 

піідлеглого: врахування її особистіісних потреб. 

Стратегіія поведіінки в конфлііктіі - оріієнтаціія особистостіі (групи) 

стосовно конфліікту, установка на визначеніі форми поведіінки в ситуаціії 

конфліікту. Видііляють 5 основних стратегіій поведіінки в конфлііктіі: 

суперництво, спіівробіітництво, компромііс, пристосування іі уникнення. 

Віідносно стосункіів піідлеглого та начальника вііддіілу, можна сказати, 

що вони обидвіі використовували стратегіію суперництва, але у піідлиглого 

вона була виражена біільш ярко. Суперництво (конкуренціія) полягає в 

нав'язуванніі ііншіій стороніі кращого для себе ріішення. Керіівник органіізаціії 

загострив конфліікт. 

Говорячи про використаніі тактичніі прийоми, сліід віідміітити, що їх 

свіідомо використовувала лише керіівник групи, використавши піід час 

переговоріів прийом створення позитивних особистих віідносин: сприяння 

неформальним обговоренням; прояв заціікавленостіі в успіішному завершенніі 

переговоріів; демонстраціія взаємозалежностіі; прагнення не втратити «свого 

обличчя». Найбіільш прийнятним в даному випадку іі на даної стадіії розвитку 

конфліікту заходом впливу іі методом виріішення може бути метод 

переговоріів, або переведення конфліікту в площину група-член групи.  
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III РОЗДІІЛ. ПРІІОРИТЕТНІІ НАПРЯМИ ТА ЗАХОДИ ЩОДО 

МІІНІІМІІЗАЦІІЇ ВПЛИВУ КОНФЛІІКТІІВ НА ПІІДПРИЄМСТВІІ ПП 

«ВСЕСВІІТ ПРІІНТ» 

 

 

 

3.1 Шляхи подолання конфлііктної ситуаціії 

 

Конфліікти значно впливають на виробничіій процес в органіізаціії. 

Віідоме висловлювання Генріі Форда: ―Якщо б навчитися виріішувати 

конфліікти, це дозволило би знизити собіівартіість автомобіілю біільше, нііж 25 

рокіів техніічних нововведень‖. 

Однак біільшіість конфлііктіів потребують не виріішення, а грамотного 

управлііння. Конфліікти здатніі приносити користь. Позиціія вичіікування для 

керіівника в умовах протирііччя не завжди виправдана. Керіівник повинен 

займати активну позиціію щодо управлііння конфлііктами ріізних ріівніів. 

Саме керіівник у своїй дііяльностіі повинен чіітко визначати: якіій 

конфліікт необхіідно попередити або віідразу виріішити, а якіій необхіідно 

контролювати або навііть іінііцііювати. 

Роль конфліікту у виробничих умовах, в основному, залежить віід того, 

наскіільки ефективно ним управляють. 

Управлііння конфлііктами – це ціілеспрямований, обумовлений 

об’єктивними причинами, вплив на динамііку взаємовіідносин суперечливого 

характеру в іінтересах конструктивного перетворення соцііальної органіізаціії, 

де виникають передумови або сам конфліікт. 

Стимулювання конфліікту – це вид дііяльностіі суб'єкта управлііння, 

спрямований на провокаціію, виклик конфліікту. 
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Стимулювання виправдане стосовно конструктивних конфлііктіів. 

Засоби стимулювання конфлііктіів можуть бути ріізними: винесення 

проблемного питання для обговорення на зборах, нарадіі, семіінаріі т.п.; 

критика на нарадіі ситуаціії, яка мала міісце; виступ ііз критичним матерііалом 

у засобах масової іінформаціії іі т.д. Але при стимулюванніі того чи ііншого 

конфліікту керіівник повинен бути готовим до конструктивного управлііння 

ним. Це необхіідна умова в управліінніі конфлііктами, порушення його, як 

правило, призводить до сумних насліідкіів. 

Змііст управлііння полягає в строгіій віідповіідностіі виконання 

зазначених процедур з урахуванням динамііки розвитку конфліікту (таблиця 

2.1). 

Таблиця 2.1 

Змііст управлііння конфлііктами[13] 

№ 

п/п Етап конфліікту 

Вид дііяльностіі (процедура) 

1. Виникнення конфлііктної ситуаціії Профіілактика  

Попередження  

Прогнозування 

2. Усвіідомлення конфлііктної ситуаціії хоча б одним з учасникіів 

соцііальної взаємодіії 

Попередження  

(стимулювання)  

Прогнозування 

3. Початок віідкритої конфлііктної взаємодіії Дііагностика іі корегування 

(регулювання)  

Прогнозування 

4. Розвиток віідкритого конфліікту Дііагностика іі корегування 

(регулювання)  

Прогнозування 

5. Розв’язання конфліікту Виріішення  

 

Регулювання конфліікту – це вид дііяльностіі суб'єкту управлііння, 

спрямований на ослаблення й обмеження конфліікту, забезпечення його 

розвитку у біік розв’язання. 

Регулювання як складний процес припускає ряд етапіів, що важливо 

враховувати в управліінськіій дііяльностіі. 

I етап. Визнання реальностіі конфліікту конфлііктуючими сторонами. 
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II етап. Легиміітизаціія конфліікту, тобто досягнення угоди мііж 

конфлііктуючими сторонами по визнанню іі дотриманню встановлених норм іі 

правил конфлііктної взаємодіії. 

III етап. ІІнституаліізаціія конфліікту, тобто створення віідповіідних 

органіів, робочих груп по регулюванню конфлііктної взаємодіії. 

Необхіідними елементами системи управлііння конфлііктами є[11]: 

1) цііліі – напрямки управліінського впливу; 

2) принципи – критеріії запевнення та забезпечення об’єктивного 

ставлення керіівника до соцііально-економіічних явищ, якіі віідбуваються в 

трудовому колективіі; норми в управліінськіій дііяльностіі керіівника; 

3) органіізаціійна структура, яка включає наступніі елементи: об’єкт 

(явище суперечливої взаємодіії); суб’єкт (учасники взаємодіії); іінформаціія 

(основа для прийняття управліінського ріішення – віідомостіі для аналіізу 

явища та особливостей поведіінки його учасникіів); іінструменти ( засоби 

управліінського впливу); 

4) процедури (функціії) – програми управліінського впливу. 

Принципи управлііння конфлііктами: 

· ііндикативніість; 

· запевнення; 

· об’єктивніість; 

· тактовніість; 

· гласніість; 

· адресніість; 

· демократичніість; 

· віідповіідальніість; 

· оперативніість 

Програми управліінських діій визначаються у віідповіідностіі до 

технологіії здіійснення процедур (функціій) управлііння конфлііктами. 

Управлііння конфлііктами як складний процес включає конкретніі види 

дііяльностіі – процедури. 
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Правила поводження з конфлііктами в органіізаціії визначають 

закономіірностіі спііввіідношення конкретних явищ в процесіі управлііння 

конфлііктами та конкретніі практичніі рекомендаціії щодо регулюючого 

конструктивного впливу на динамііку конфлііктної взаємодіії. 

Менеджер повинен не усувати конфліікт, а керувати ним іі ефективно 

використовувати. Психологами розроблено іі рекомендовано до застосування в 

практичніій дііяльностіі загальніі правила поводження з конфлііктами в 

органіізаціії: 

1. Своєчасна фііксаціія наявностіі конфліікту іі правильна оціінка ступеня 

його розвитку. Рацііоналіізаціія поведіінки учасникіів на будь-якому етапіі 

конфлііктної взаємодіії буде сприяти піідвищенню ріівня конструктивностіі, 

розв’язанню конфліікту з усуненням джерела конфлііктної ситуаціії та 

віідновленню нормальних віідносин мііж людьми. 

2. З’ясування прихованих та явних причин конфліікту для виявлення 

предмета розбііжностей, претензіій. Важливо встановити головну причину 

конфліікту, яку саміі учасники часом не можуть чи не зважуються чіітко 

сформулювати. 

3. Визначення проблеми в категорііях ціілей, а не ріішень, на основіі 

аналіізу не тіільки ріізних позиціій, але й іінтересіів, що стоять за ними. 

4. Концентраціія уваги на іінтересах, а не на позицііях. Позиціією 

вважається те, про що заявляє, на чому наполягає учасник, модель його 

ріішення. А іінтереси спонукають прийняти конкретне ріішення на основіі 

бажання й турботи, якіі визначають ключ до виріішення проблеми. 

5. Розмежування мііж учасниками й проблемами конфліікту. Корисно 

уявити себе на міісціі опонента. Віідоміі американськіі фахіівціі з управлііння 

конфлііктами Р. Фіішер іі У. Юріі справедливо стверджують: «Ваша проблема 

— не вина іінших». Важливо бути жорсткими стосовно проблеми іі м’якими 

стосовно людей. 

6. Справедливе й неупереджене ставлення до іінііцііатора конфліікту. 

Невдоволення й претензіії, як правило, породжують іістотну проблему, що 

обтяжує людину, завдає їй занепокоєння й незручностей. 
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7. Звуження предмета конфліікту, прагнення до скорочення  

кіількостіі претензіій. 

8. Дотримання правил «емоціійної витримки». Усвіідомлення й контроль 

своїх почуттіів. Урахування емоціійного стану та ііндивіідуальних 

особливостей учасникіів конфліікту перешкоджає переростанню реаліістичних 

конфлііктіів у нереаліістичніі. 

Соцііальна органіізаціія будь-якого ріівня, що здіійснює ріізніі види 

дііяльностіі, не може ііснувати, жодного разу не стикнувшись з проблемою 

розв’язання конфлііктіів. Як правило, будь-який конфліікт сприймається як 

щось ненормальне, як збіій у роботіі органіізаціії, як перешкода для реаліізаціії 

її стратегіічних ціілей. Таке сприйняття ціілком обґрунтоване, тому що будь-

який конфліікт несе в собіі заряд величезної руйніівної сили: порушується 

процес нормального функцііонування органіізаціії, руйнуються віідносини мііж 

людьми, неріідко з метою розв’язання конфліікту приходиться звіільняти 

частину спіівробіітникіів[22]. 

З ііншого боку, віідсутніість конфлііктіів в органіізаціії є свіідченням 

застою, стагнаціії, а конфліікт є показником розвитку органіізаціії, фактором її 

динаміічної стабіільностіі. 

Об'єктивний ріівень конфліікту іі його сприйняття повинніі бути 

адекватними, іінакше можуть виникати: 

· псевдоконфліікти (реально не ііснуючіі); 

· переоціінка чи недооціінка значимостіі конфліікту;  

· несприйняття, іігнорування ііснуючого конфліікту. 

Конфліікт в органіізаціії практично завжди видимий, тому що має певніі 

зовніішніі прояви: 

· високий ріівень напруженостіі в колективіі;  

· зниження працездатностіі;  

· погііршення виробничих іі фіінансових показникіів; змііна взаємин з 

постачальниками іі покупцями й іін. 

За статистичними даними мііжнародної виробничої практики, конфліікт 

віідноситься до дуже серйозної проблеми в дііяльностіі керіівникіів ріізних 
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ріівніів. Реальніі цифри свіідчать про то, що управліінціі піідприємств 

витрачають до ¼ іі навііть свого робочого часу на врегулювання ріізного роду 

конфлііктіів та їх насліідкіів. Ця цифра збіільшується до 30% для керіівникіів 

нижчої ланки. Віідомий ніімецький вчений Р.Ньюхаузер повіідомляє, що 

управліінціі проводять віід 25 до 60% свого робочого дня за виріішенням 

конфлііктіів або суперечок, якіі обумовленіі проблемами взаємовіідносин 

людей. 

Методи управлііння конфлііктами - це прийоми іі способи, якіі 

дозволяють здіійснити контроль за розвитком конфліікту та ціілеспрямовано 

впливати на його насліідки. До них ми пропонуємо віідносити: 

1. Внутріішньоособистіісніі методи передбачають корекціію поведіінки 

особистостіі для того, щоб її поведіінка не викликала негативної реакціії 

оточуючих (застосовується для попередження конфлііктіів). 

2. Структурніі методи – методи по профіілактиціі та усуненню 

органіізаціійних конфлііктіів, якіі виникають з причин невіірного розподіілу 

повноважень, нерацііональної органіізаціії праціі, неефективної системи 

стимулювання тощо. 

3. Персональніі методи визначають форму активної протидіії керіівника 

конфлііктам (використання влади, санкціій, заохочення, покарання, ііншіі 

адміініістративніі методи впливу – звіільнення, перемііщення робіітникіів 

всерединіі органіізаціії...). 

4. Мііжособистіісніі методи – це методи, в яких приймають участь як 

міініімум двіі сторони іі кожна з них обирає конкретну форму поведіінки 

(протиборство, спіівробіітництво, ухилення, поступки, компромііс) для 

збереження своїх іінтересіів з урахуванням подальшої можливостіі взаємодіії з 

опонентом. 

5. Переговори – сукупніість тактичних прийоміів, якіі спрямованіі на 

пошук взаємовигіідних ріішень для конфлііктантіів (унііверсальних метод 

виріішення конфлііктіів практично будь-якої ступеніі складностіі). 

6. Агресивніі діії – застосовуються ріідко, у випадках, коли вичерпаніі 

можливостіі всііх іінших методіів. 
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3.2 Можливіі напрямки покращення системи діілового 

спіілкування 

 

В межах дипломної роботи складно надати пропозиціії з покращення 

системи діілового спіілкування на піідприємствіі у всііх його аспектах, тому 

зупинимося на такому напрямку, як органіізаціія проведення ефективних нарад. 

Діілова нарада — це поширена форма управлііння для вироблення оптимальних 

ріішень, що дозволяє використовувати колективний розум іі знання для 

виріішення складних актуальних проблем, органіізувати обміін іінформаціією, 

думками й накопиченим досвіідом мііж окремими праціівниками, 

структурними піідроздіілами піідприємства. 

На діілових нарадах виріішуються такіі питання: розвиток, змііцнення 

поліітики піідприємства іі втіілення її в життя; іінтеграціія заходіів усііх 

вііддііліів іі служб з урахуванням загальних ціілей органіізаціії; виявлення та 

розрахунок колективних результатіів; колективне виріішення проблем з 

урахуванням навчального ефекту.  

На нарадіі приймається управліінське ріішення за принципом 

колективіізму, який передбачає взаємодопомогу, що піідвищує ііндивіідуальну 

й колективну віідповіідальніість праціівникіів у виробничих умовах. Наради 

дають можливіість керіівниковіі одержувати необхіідну іінформаціію для 

здіійснення управліінської дііяльностіі, швидше доводити конкретніі завдання 

до безпосереднііх виконавціів. Нарада дає керіівниковіі додатковіі можливостіі 

для оціінювання спіівробіітникіів: їхнііх професіійних здіібностей за міірою 

використання в трудовіій дііяльностіі; їхньої готовностіі розвивати ціікавіі іідеї, 

виявляти іінііцііативу у виріішенніі поставлених завдань; їхнього умііння 

захищати власну думку. 

Наради дають можливіість піідлеглим здобувати вмііння виріішувати 

важкіі питання; вивчати стиль роботи менеджера; біільше втягуватися у 

виробничіі процеси; активіізувати ііндивіідуальний пошук для розв’язання 

проблем. Спіівробіітник має на нарадіі можливіість, яка з’являється в нього 

ріідко: розвивати перед керіівником власніі думки, виявити свої здіібностіі у 
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віідкритіій дискусіії та розвивати конструктивніі думки в галузях, що 

виходять за рамки обов’язкіів. 

Для біільш точного й повного розумііння необхіідностіі проведення 

діілових нарад, визначення їх ціілеспрямованостіі, потріібно визначити 

класифіікаціійніі ознаки та види нарад: за призначенням: наради, на яких 

приймаються ріішення; наради, що роз’ясняють іі уточнюють завдання з 

реаліізаціії ранііше прийнятих ріішень; наради, що піідводять піідсумки 

виконання ріішень іі оціінку результатіів; оперативніі наради; за масштабами 

залучення учасникіів: мііжнародніі; республііканськіі; галузевіі; регііональніі; 

обласніі; мііськіі; районніі; внутріішніі (в органіізаціії чи в її окремих 

піідроздіілах); за міісцем проведення щодо органіізаціії, яка влаштовує: 

міісцевіі; виїзніі; за перііодичніістю проведення: разовіі; регулярніі 

(щотижневіі, щоміісячніі, щоквартальніі, щоріічніі); перііодичніі (якіі дііють 

постіійно, але без установленої регулярностіі); за кіількіістю учасникіів: у 

вузькому складіі (5—7 чоловіік),  

у розширеному складіі (до 20 чоловіік), представницькіі (біільше 20 чоловіік); 

за ступенем стабіільностіі складу учасникіів: ііз фііксованим складом; ііз 

фііксованим складом іі запрошеними за необхіідніістю додатково; ііз 

запрошеними за списком, складеним конкретно для кожного засіідання; 

комбіінованіі. 

Дііловіі наради можуть також класифіікуватися за тематикою 

розглянутих питань, за формою проведення, за основним завданням наради. 

Для досягнення ціілей наради необхіідно досконально піідготувати й чіітко 

органіізувати їх проведення з урахуванням сукупностіі обов’язкових елементіів. 

Піідготовка наради починається з визначення необхіідностіі й 

доціільностіі проведення діілової наради. Піід час обґрунтування необхіідностіі 

наради менеджер повинен сформулювати завдання, що вимагають 

оптимального та своєчасного виріішення. Нарада має сенс, якщо є 

необхіідніість в обміініі іінформаціією; виявленніі думок іі альтернатив; 

аналіізіі складних (нестандартних) ситуаціій; ухваленніі ріішення щодо 

комплексних питань. Менеджер повинен проаналіізувати всіі альтернативи 
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проведення наради: ріішення вищого керіівника; можливіість виріішення 

питання по телефону; селекторну нараду; можливіість об’єднання з ііншими 

(плановими) нарадами. ІІ якщо піісля цього менеджер переконається в 

корисностіі наради, її можна проводити. В ііншому випадку віід наради 

необхіідно віідмовитися. Піісля того, як прийнято ріішення про необхіідніість 

проведення наради, визначають порядок денний іі склад її учасникіів. 

Піід час піідготовки порядку денного необхіідно визначити: 1) тему 

віідповіідної наради та змііст обговорюваних проблем; 2) умови, якіі повинен 

задовольняти кіінцевий результат наради, для визначення мети наради; 3) хто іі 

яку піідготовчу роботу повинен проводити (доціільно створити робочу групу 

для формування порядку денного, проведення попереднііх нарад у 

піідроздіілах). 

Основніі помилки, яких припускаються піід час формування порядку 

денного: віідсутніість головної теми наради (не дозволяє забезпечити їх точне 

розмежування та віідповіідне аналіітичне забезпечення); учасникам попередньо 

не роз’яснено суть обговорюваної проблеми; включення до порядку денного 

питань, ріізних за обсягом іі зміістом, у результатіі чого нарада перетворюється 

на обговорення чи навііть на лайку мііж окремими її учасниками; збіільшується 

кіількіість учасникіів, поставлених у позиціію пасивних слухачіів; віідступ віід 

порядку денного, розгляд побіічних тем, що виникли стихіійно, чи якої-небудь 

«віічної» проблеми (наприклад, питання постачання іі т. п.). 

Піід час виріішення питання про склад учасникіів потріібно особливо 

уважно піідіійти до формування списку за кіількіісним іі якіісним складом. До 

участіі в нарадіі необхіідно залучити посадових осііб, якіі найбіільш 

компетентніі в обговорюваніій проблеміі, а ними, як показує практика, не 

завжди є керіівники піідроздііліів. Що стосується кіількостіі учасникіів нарад, 

то не сліід запрошувати стіільки осііб, скіільки стіільціів у заліі засіідань 

(запрошення для масовостіі). Оптимальний варііант — віідповіідніість 

кіількостіі учасникіів наради до кіількостіі тих, хто активно бере участь в 

обговоренніі питання. Основний критеріій добору учасникіів майбутньої 

діілової наради — це компетентніість саме в питаннях порядку денного. 
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Треба визначити день іі час проведення. Для наради рекомендується 

віідводити певний день тижня, що дозволяє учасникам наради правильно 

спланувати свіій робочий час іі піідготуватися до неї. Найкращий день для 

наради — середа чи четвер, тому що тижнева крива працездатностіі має 

поміітний спад у понедіілок іі в п’ятницю. ІІз теоріії бііоритміів віідомо, що в 

людини протягом робочого дня спостеріігаються два пііки піідвищеної 

працездатностіі: перший — з 11 до 12 години; другий — мііж 16 іі 18 годинами. 

Оскіільки будь-яка нарада порушує ритм трудової дііяльностіі, проводити її в 

першіій половиніі робочого дня (перший піік) недоціільно. 

Помилки, яких найчастііше припускаються піід час визначення 

тривалостіі наради: не регламентується триваліість наради;не дотримується 

встановлена триваліість наради; наради плануються занадто довгими; не 

робляться перерви; не обмежується час на доповіідіі й виступи; невмііння 

коротко та ясно викладати свої думки. 

Як правило, міісцем проведення значної частини (біільше нііж 70 %) 

діілових нарад є кабіінет керіівника органіізаціії. Однак засіідання краще 

скликати в спецііально обладнаних для ціієї мети примііщеннях. В основному 

запрошеніі на нараду сіідають за стііл, що має прямокутну форму. Це вкрай 

незручно іі керіівниковіі, іі учасникам наради. Віідома іінша, біільш зручна 

форма столу — трапеціієподіібна. 

За таким столом нііхто ніікому не заважає, кожен учасник добре бачить 

усііх іінших, а голова й секретар-стенографііст добре бачить кожного учасника 

діілової наради. Примііщення повинно мати гарну звукоіізоляціію, нормальну 

температуру й віідносну вологіість повіітря, зручніі для роботи мебліі, 

вентиляціію іі т. іін. 

Піідготовка учасникіів наради — останніій етап піідготовчої роботи в 

процедуріі органіізаціії діілових нарад, коли передбачається попереднє 

ознайомлення всііх учасникіів ііз порядком денним, необхіідними матерііалами. 

Кожний повинен знати заздалегіідь тематику й завдання наради. 

Кожен керіівник повинен правильно визначити процедуру проведення 

наради залежно віід поставленої мети. Але навііть коли її вдало сформульовано, 
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завжди ііснує прихований ріівень ціілей, про якіі, як правило, не говорять, 

але з якими необхіідно рахуватися. 

Прихованіі мотиви спонукають учасникіів наради до 

обструкцііоніістської тактики. Вони можуть намагатися ііз самого початку 

внести плутанину у визначення ціілей наради. ІІнший надіійний спосііб 

заблокувати дискусіію — піідняти новіі, складніі за своїм характером побіічніі 

питання, причому робити це повсякчас, коли нарада піідходить до чііткого 

формулювання ціілей. ІІще одна руйніівна сила — вимога подіібних пояснень 

віід промовця, який ііз метою простоти викладу говорить узагальнено. Така 

тактика надає проблеміі настіільки складного й нерозв’язного характеру, що 

віідразу надходить пропозиціія про додаткове обговорення, а цього достатньо, 

щоб віідкласти її в довгу шухляду. 

Оптимальна триваліість спіільної розумової дііяльностіі великої 

кіількостіі людей складає всього 40—45 хвилин. Через 40—60 хвилин піісля 

початку наради в його учасникіів послаблюється увага: починається галас, 

зайвіі рухи, розмови. Якщо й даліі продовжувати нараду без перерви, то в 

біільшостіі учасникіів настає втома. Піісля 30—40-хвилинної перерви в 

присутнііх полііпшується самопочуття, віідновлюється їхніій нормальний стан, 

іі обговорення проблем можна продовжити. 

Піісля 90 хвилин роботи увага й іінтерес до обговорюваних проблем 

зникають. Даний етап наради фахіівціі називають перііодом негативної 

активностіі. У цей момент людина стає некерованою, до усього ставиться 

знервовано й недовіірливо. Ріішення, прийнятіі в такий час, зазвичай 

віідріізняються екстреміізмом. Якщо ж нарада продовжується без перерви 2 

години, то біільше 90 % її учасникіів згодніі на будь-яке ріішення, аби тіільки 

все швидше закіінчилося. 

Таким чином, оптимальна триваліість наради — не біільш 1 години. 

Якщо обставини вимагають біільш тривалої роботи, то піісля 40 хвилин 

засіідання необхіідно оголошувати 10—15-хвилинну перерву. 

Протокол наради — це первинний офііціійний документ, на піідставіі 

якого керіівник має право вимагати віід спіівробіітникіів виконання доручених 
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їм завдань. Секретар зборіів фііксує у протоколіі найважливіішіі моменти: 

досягнення мети наради; виріішення; виконавціів іі термііни. 

Завершальний етап органіізаціії та проведення наради — це ухвалення 

ріішення й узгодження умов його реаліізаціії. Ріішення на нарадіі приймається 

всііма разом іі кожним окремо. Віід того, наскіільки учасниковіі наради вдалося 

включити свої іідеї й коментаріі в загальне ріішення, залежить його 

ефективніість. 

Ріішення можуть прийматися двома шляхами: 1) спецііально обрана 

коміісіія з піідготовки ріішення заздалегіідь складає його проект. Проект 

зачитується. Учасники наради вносять свої корективи та приймають його за 

результатами голосування; 2) голова зборіів піідводить піідсумки обговорення 

та формулює ріішення. Піісля ухвалення ріішення визначається особа (група 

осііб), що здіійснює його виконання іі контроль за виконанням. 

Алгоритм професіійних переговоріів являє собою процес, що складається 

з чотирьох посліідовних етапіів. 

I етап 

Піідготовка переговоріів 

II етап 

Проведення переговоріів 

III етап 

Виріішення проблеми (завершення переговоріів) 

IV етап 

Аналііз піідсумкіів діілових переговоріів 

Ріівень осііб, якіі беруть участь у переговорах, іі їхня компетентніість є 

виріішальним чинником піід час обговорення принципових питань. До початку 

переговоріів корисно з’ясувати органіізаціійну структуру фіірми, положення й 

компетентніість представникіів на переговорах. 

Усіі види дііяльностіі піідготовчого етапу ведення переговоріів можна 

об’єднати в чотири групи:  

Першу групу дііяльностіі пов’язано з іінііцііативою проведення та 

складання плану переговоріів. Вона передбачає:  попередніій аналііз учасникіів 
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переговоріів, теми й ситуаціії;  визначення завдань переговоріів для 

утримання іінііцііативи в їх проведенніі; вибіір стратегіії й тактики ведення 

переговоріів; піідготовку докладного плану проведення переговоріів ііз чііткою 

програмою діій для забезпечення взаємозв’язку мііж видами дііяльностіі, 

обсягами робііт, кіількіістю та якіістю необхіідної іінформаціії; визначення 

тимчасових рамок, витрат на піідготовку й реаліізаціію планіів ііз залученням 

віідповіідних праціівникіів. 

Другу групу дііяльностіі пов’язано з оперативною піідготовкою 

переговоріів. Вона передбачає: збирання матерііаліів, куди входить: пошук 

можливих джерел іінформаціії (щодо особистих контактіів, аналіітичних 

дослііджень, публіікаціій іі т. д.); визначення попереднііх критерііїв добору 

матерііаліів; формування матерііаліів та іінформаціії, якіі може бути 

використано в піідготовціі переговоріів; добіір іі систематизаціію матерііаліів, 

що мають іістотне значення для піідготовки та проведення переговоріів;   

аналііз зіібраного матерііалу, що дозволить визначити взаємозв’язок явищ, 

створити визначену систему, зробити висновки, піідіібрати аргументаціію та 

звести усе докупи; піідготовку робочого плану переговоріів, де зіібраний 

матерііал, іідеї й мііркування, висунутіі завдання та вимоги (тобто стратегіія й 

тактика) компонуються в єдине логіічне цііле, що складає остаточний варііант 

структури ведення переговоріів.  

Третю групу дііяльностіі пов’язано з процесом редагування. Вона 

включає: контроль піідготовки переговоріів, що передбачає шлііфування й 

наступне доопрацювання діілової бесііди, у першу чергу, заключних положень; 

представлення остаточної форми ведення переговоріів, що передбачає, перш за 

все, стисліість іі чііткіість представлених пропозиціій та висновкіів. 

Четверту групу дііяльностіі пов’язано з обробкою процесу ведення 

переговоріів. Вона включає: уявну репетиціію; усну репетиціію; репетиціію 

ведення переговоріів у форміі дііалогу зіі спііврозмовником. 

Другий етап загального алгоритму професіійних переговоріів являє 

собою власне процес ведення переговоріів. Віін складається з п’яти фаз, 

завдання яких формують іі віідповіідніі принципи. 
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Перша фаза — початок ведення переговоріів. Завданнями даної фази є: 

установлення контакту з партнерами; створення приємної атмосфери для 

ведення переговоріів; залучення уваги; пробудження іінтересу;  

«перехоплення», у разіі потреби, іінііцііативи в процесіі переговоріів.  

Для створення сприятливого кліімату на початку переговорного процесу 

необхіідно не випускати з виду деякіі важливіі дріібниціі, зокрема, варто 

користуватися ясними, стиснутими та зміістовними вступними словами й 

поясненнями; звертатися до спііврозмовникіів за іім’ям; мати віідповіідний 

зовніішніій вигляд; виявляти повагу до особистостіі партнера тощо. 

Друга фаза — передавання іінформаціії. Вона має виконувати такіі 

завдання: збирання спецііальної іінформаціії щодо проблем, вимог іі побажань 

партнера та його органіізаціії (фіірми); виявлення мотивіів іі ціілей партнера; 

передавання запланованої іінформаціії;  формування основ для аргументаціії чи 

попередньої перевіірки правильностіі вузлових пунктіів власної аргументаціії; 

аналііз іі перевіірку позиціії партнера; попереднє визначення напрямкіів 

наступної дііяльностіі, що в остаточному піідсумку спростить останню фазу — 

прийняття ріішень. 

Третя фаза — аргументування. На ціій фазіі формується попередня 

думка, визначається позиціія щодо даної проблеми, яка влаштовує обидвіі 

сторони. Тут можна спробувати зміінити, в разіі потреби, вже сформовану 

думку (позиціію), закрііпити те, що вже сформувалося чи зміінилося, на нову 

думку. На цьому етапіі можна усунути чи пом’якшити суперечностіі, що 

позначилися до переговоріів чи виникли у процесіі їх проведення, критично 

перевіірити власніі положення й факти, викладеніі партнером. 

Розріізняють такіі види аргументування: 1) доказову аргументаціію — 

необхіідніість перевіірки, чи точними є власніі зведення, чи правильними є 

власніі висновки, чи немає у власніій аргументаціії суперечностей, чи можна 

навести придатніі приклади й поріівняння; 2) контраргументаціію — 

необхіідніість перевіірки, чи не з’являються суперечностіі; чи немає фактіів або 

пропозиціій партнера, якіі можна заперечити; чи не наведено невдалий приклад 

(поріівняння); чи не зробив партнер помилкового висновку; чи не занадто 
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просто представив партнер проблему іі чи не випливає з цього необхіідніість 

показати ііншу сторону; чи не дав партнер неправильну оціінку та іін. 

Четверта фаза — спростування аргументіів партнера. Найважливіішими 

завданнями даної фази є: розмежування окремих заперечень щодо суб’єктіів, 

об’єктіів, міісця, часу іі насліідкіів; прийнятне пояснення висловлених чи 

невисловлених заперечень, зауважень, сумніівіів; нейтраліізаціія зауважень 

партнера, якщо для цього є можливостіі, спростування заперечень партнера. 

Піід час виріішення зазначених завдань варто дотримуватися логіічної 

структури спростування зауважень іі аргументіів партнера, зокрема, 

локаліізувати кожне зауваження чи аргумент; проводити аналііз зауважень; 

виявляти справжніі причини; вибирати тактику спростування; вибирати метод 

спростування; проводити оперативне спростування зауважень. 

П’ята фаза — прийняття ріішень. До основних завдань даної фази можна 

вііднести: досягнення основної, чи, у найгііршому випадку, запасної 

(альтернативної) мети; забезпечення сприятливої атмосфери наприкіінціі 

переговоріів; стимулювання партнера до виконання наміічених діій; складання 

всеосяжного резюме переговоріів, зрозуміілого для всііх учасникіів, ііз чіітко 

видііленим основним висновком; піідписання угоди за результатами 

переговоріів. 

Діілова частина переговоріів завершується перетворенням іінтересіів 

партнера на остаточне ріішення (приймається на основіі компроміісу).  Якщо 

перебііг переговоріів був позитивним, то на завершальніій стадіії необхіідно 

резюмувати, коротко повторити основніі положення, що розглядалися в 

процесіі переговоріів, іі, що особливо важливо, характеристику тих позитивних 

моментіів, за якими досягнуто згоди сторіін. Це дозволить досягти впевненостіі 

в тому, що всіі учасники переговоріів чіітко уявляють суть основних положень 

майбутньої угоди, в усііх складається переконання в тому, що у процесіі 

переговоріів досягнуто певного прогресу. Доціільно обговорити перспективу 

нових зустріічей. 

У разіі негативного результату переговоріів необхіідно зберегти 

суб’єктивний контакт ііз партнером за переговорами. У даному випадку 
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акцентується увага не на предметіі переговоріів, а на особистіісних аспектах, 

що дозволяють зберегти дііловіі контакти в майбутньому. Отже, варто 

віідмовитися віід піідведення піідсумкіів за тими роздіілами, де не було 

досягнуто позитивних результатіів. Бажано знайти таку тему, що становить 

іінтерес для обох сторіін, допоможе розрядити ситуаціію та створити дружню, 

невимушену атмосферу прощання. 

Протокольніі заходи є невіід’ємною складовою переговоріів, вони несуть 

значне навантаження у виріішенніі поставлених на переговорах завдань іі 

можуть або сприяти успііху, або, навпаки, бути причиною невдачіі. Дііловий 

протокол охоплює широке поле своєї дііяльностіі: це органіізаціія зустріічей іі 

обслуговування переговоріів, ведення записіів бесіід, забезпечення сувеніірами, 

форма одягу, культурна програма іі т. п. Для виріішення цих питань доціільно 

створити в органіізаціії протокольну групу (ііз 2—3 чол.), яка буде займатися 

протокольними формальностями. 

Аналііз піідсумкіів діілових переговоріів. Переговори можна вважати 

завершеними, якщо ретельно й віідповіідально проаналіізовано їхніі 

результати, прийнято необхіідніі заходи для їх реаліізаціії, зроблено 

віідповіідніі висновки для піідготовки наступних переговоріів. 

Аналііз піідсумкіів діілових переговоріів повинен проходити за такими 

трьома напрямами: 1) аналііз віідразу піісля завершення переговоріів. Такий 

аналііз допомагає оціінити перебііг іі результати переговоріів, обміінятися 

враженнями та визначити першочерговіі заходи, пов’язаніі з піідсумками 

переговоріів (призначити виконавціів іі визначити термііни виконання 

досягнутої угоди);  2) аналііз на найвищому ріівніі — керіівника органіізаціії. 

Цей аналііз результатіів переговоріів має такіі цііліі: обговорення звііту про 

результати переговоріів іі з’ясування віідхилення віід ранііше встановлених 

директив; оціінка іінформаціії про вже прийнятіі заходи й віідповіідальніість; 

визначення обґрунтованостіі пропозиціій, пов’язаних ііз продовженням 

переговоріів; одержання додаткової іінформаціії про партнера з переговоріів;  

3) ііндивіідуальний аналііз діілових переговоріів — це з’ясування 

віідповіідального ставлення кожного учасника до своїх завдань іі органіізаціії в 
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ціілому. Це критичний самоаналііз ііз метою контролю й одержання урокіів 

ііз переговоріів. 

Кокус — це окрема закрита нарада, на час якої сторона, що бере участь у 

переговорах, виходить на короткий час ііз загальної сесіії переговоріів ііз 

ціілями, досягнення яких буде сприяти процесу загальних переговоріів. Дещо 

нагадуючи тайм-аут спортивної команди, даний вид наради має суворіі часовіі 

рамки, визначеніі процедурною угодою (як правило, триваліість кокуса не 

перевищує 30 хв.). 

Мета й функціії кокуса полягають у тому, щоб: команда на деякий час 

вийшла ііз загальних переговоріів для закритої окремої наради; ііще раз 

застосувати методику та процеси горизонтальних переговоріів усерединіі 

команди, а за необхіідностіі й вертикальних переговоріів (тобто ііз залученням 

вищого керіівництва, заціікавленого в позитивному для учасникіів команди 

завершенніі переговоріів); обмііркувати, проаналіізувати (повторно 

проаналіізувати) та оціінити (переоціінити) іінтереси, стратегіію, тактику, 

пропозиціії, контрпропозиціії, перспективи досягнення домовленостіі й 

насліідки віідсутностіі домовленостіі;  переглянути уявлення, стратегіію, 

тактику, пропозиціії та контрпропозиціії, якіі команда вважає доречними чи 

необхіідними; знову піідтвердити уявлення, стратегіію, тактику, пропозиціії та 

контрпропозиціії, якіі команда вважає доречними, можливими й необхіідними; 

вдихнути новіі сили в окремих членіів команди та в усю команду піід час 

короткого робочого віідпочинку віід напруги іі (чи) розчарувань, пов’язаних ііз 

перебіігом загальних переговоріів; знову об’єднати групу, повернути й 

піідтримати почуття впевненостіі та корпоративний дух; віідновити особистий 

іі колективний контроль за ситуаціією;  повернутися на сесіію загальних 

переговоріів, досягти зазначених вище ціілей; віідновити загальніі переговори з 

виступіів іі (чи) віідповіідей, пов’язаних темою, що обговорювалася до перерви. 

4. Рекомендаціії безконфлііктного спіілкування, результативного 

завершення в процесіі переговоріів іі нарад. 

Передумови успіішностіі діілових переговоріів стосуються ряду як 

об’єктивних, так іі суб’єктивних факторіів та умов. Партнери з переговоріів 
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повинніі виконати такіі умови: обидвіі сторони повинніі мати іінтерес до 

предмета переговоріів; вони повинніі мати достатніі повноваження у прийняттіі 

остаточних ріішень (віідповіідне право на ведення переговоріів): партнери 

повинніі мати достатню компетентніість, необхіідніі знання щодо предмета 

переговоріів; повинніі вмііти максимально повно враховувати суб’єктивніі й 

об’єктивніі іінтереси ііншої сторони та йти на компромііс; партнери з 

переговоріів повинніі певною міірою довііряти один одному. 

Для забезпечення ефективностіі переговоріів сліід дотримуватися таких 

правил : Основне правило полягає в тому, що обидвіі сторони мають прийти до 

переконання, що вони щось виграли в результатіі переговоріів. Найголовнііше 

на переговорах — це партнер. Його потріібно переконати в прийняттіі 

пропозиціії. На нього треба оріієнтувати весь процес переговоріів, усю 

аргументаціію. 

Переговори — це спіівробіітництво. Будь-яке спіівробіітництво повинно 

мати загальну базу, тому важливо знайти загальний знаменник для ріізних 

іінтересіів партнеріів. 

Дуже ріідко переговори проходять без проблем, тому важливою є 

схильніість до компроміісу. Будь-якіі переговори повинніі бути дііалогом, тому 

важливо вмііти правильно поставити питання іі вислухати партнера. 

Позитивніі результати переговоріів варто розглядати як їх природне 

завершення, тому наостанок необхіідно зупинитися на зміістіі договору, у 

якому знайшли віідображення всіі іінтереси партнеріів. Переговори вважаються 

завершеними, якщо їх результати пііддалися ретельному аналіізу, на основіі 

якого зробленіі віідповіідніі висновки. 

 

3.3 Проведення заходіів з покращення психологіічного кліімату в 

колективіі 

 

В ціілому, за результатами проведеного на піідприємствіі досліідження, 

яке  представлене в 2 роздііліі  можна зробити висновок про те, що 

психологіічний кліімат в колективіі є не дуже сприятливим: 10% членіів 
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колективу є аутсайдерами. Мало хто з членіів груп має багато позитивних 

виборіів, що взагаліі свіідчііть пор те, що згуртованіість групи дуже низька. 

Такіі даніі говорять про те, що не конфліікти в групіі є причиною 

несприятливого кліімату, а навпаки, нездоровий соцііально-психологіічний 

кліімат є фактором, що провокує постіійне виникнення конфлііктіів, для яких 

немає діійсних причин. Отже, можна говорити про те, що психологіічний 

климат потребує корекціії, впливу з боку керіівника. Для прояснення основних 

напрямкіів регулятивної дііяльностіі в напрямку покращення соцііально-

психологіічного кліімату, керіівник повинний використовувани на початковому 

етапіі послуги професіійних досліідникіів, яки можуть надати послуги з 

дііагностики мііжособіістіісних стосункіів.  

Дііагностика мііжособіістіісних стосункіів передбачає такіі етапи, як 

вивчення внутріішньої неформальної структури органіізаціії та визначення 

особливостей мііжособіістіісних стосункіів, який в свою чергу включає етапи 

органіізаціії та безпосереднього проведення досліідження. Регулятивна робота, 

яку виконуватеме безпосередньо керіівник, складається з двох основних 

етапіів: виявлення основних напрямкіів з оптиміізаціії мііжособіістіісних 

стосункіів в органіізаціії та робота по піідтримціі іі розвитку корпоративної 

культури.  

Ефективне функцііонування команд припускає виведення на новий 

ріівень мііжособистіісних віідносин у командіі. Віід того наскіільки розвинута 

ступіінь спіівробіітництва в командіі, багато в чому залежить ефективніість 

останньої. Разом з тим команди, як правило, не створюються на порожніім 

міісціі (якщо тіільки мова не йде про знову створюване  піідприємство чи 

піідроздііл), тому немаловажний фактор грають уже сформованіі 

мііжособистіісніі віідносини, один з найважливііших компонентіів 

органіізаціійної культури.  

Тому як перший крок у процесіі командостворення органіізаціії 

пропонується процедура дііагностики мііжособистіісних віідносин у 

піідроздіілах. Застосування соцііометричного методу дозволить виявити 

категоріію людей малокомуникативних іі небажаних у командіі (категоріія 
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«такіі що віідкидаються» по класифіікаціії Морено). Можна уточнити (чи 

піідтвердити) входження того чи ііншого робіітника в зазначену групу 

використовуючи методику «Сприйняття ііндивіідом групи».  

На другому етапіі доціільно виявити потенціійних ліідеріів команд, 

навколо яких надаліі буде формуватися команда. Це можуть бути як 

менеджери, так іі рядовіі виконавціі.  

Потенціійніі ліідери команд повинніі мати тенденціії до володііння 

наступними характеристиками: оріієнтованіі на задоволення кліієнтіів фіірми іі 

її спіівробіітникіів, а не на ііснуючіі в компаніії формальніі показники; умііють 

вести за собою людей іі працювати в командіі; почувають себе комфортно в 

ситуацііях невизначеностіі, стіійкіі до стресіів; не бояться помилятися, умііють 

швидко виправляти помилки іі витягати з них уроки; швидко освоюють новіі 

знання іі навички; не віідчувають страху перед невіідомим; умііють 

установлювати дііалог з керіівництвом компаніії, віідстоювати свою точку зору, 

домагатися необхіідних для роботи повноважень; є гарними комуніікаторами іі 

володііють даром переконання; справедливо розподііляють винагороди іі 

преміії; мають природний дарунок, що дозволяє визначати необхіідний темп 

зміін.  

Необхіідно провести навчання віідіібраних ліідеріів. Дати іінформаціію 

про теоріію командної роботи, привести приклади позитивного ефекту роботи в 

командах, пояснити принципи командотворення іі роз'яснити новіі піідходи в 

матерііальному стимулюванніі.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Регулювання соціально-психологічного климату в колективі 

Крок 1 

Діагностика міжособистісних 

відносин на підприємстві 

Етап 1. Вибір методики дослідження 

Етап 2. Вивчення неформальної структури 

Етап 3. Визначення особливостей 

міжособистісних відносин 
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Рис. 2.1  Посліідовніість робііт з оптиміізаціії соцііально-психологіічного 

кліімату в колективіі 

 

Одним з напрямкіів роботи з управлііння персоналом в органіізаціії є 

проведення соцііально-психологіічних треніінгіів (СПТ). Ми будемо розумііти 

СПТ як достатньо жорстку технологіію,   спрямовану  на  вироблення  у  

персоналу   значущих психологіічних уміінь іі навичок. Ріізноманіітніість 

треніінгових програм роздіілимо на три умовніі групи: унііверсальніі програми; 

програми проблемно-оріієнтованіі; спецііаліізованіі програми. 

Розглянемо приклади для кожної з груп. 

В якостіі прикладіів унііверсальних програм прийнятних для нашої 

органіізаціії, назвемо: треніінг комуніікативної компетенціії; треніінг 

ііндивіідуального стилю; треніінг самореаліізаціії особистостіі;  треніінг 

спіілкування; когніітивний треніінг. 

Консультування персоналу є наступним напрямком покрашення 

соцііального кліімату  в комерціійної органіізаціії. Принципова ріізниця мііж 

навчанням іі консультуванням персоналу полягає в тому, що навчання - це 

обов'язкова для всііх процедура, яку включено в загальну кадрову технологіію 

фіірми, а консультування - це процедур добровіільна, що проводиться з 

іінііцііативи самого робіітника. Причому консультуватися праціівник має право 

як у своїй фіірміі, або в ііншому міісціі - у незалежного фахіівця-психолога. 
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Серед запитіів на консультування фахіівціі найбіільш часто згадують: 

проблеми самореаліізаціії, взаємностіі, прийняття ріішень, виходу з конфліікту 

або кризи, управлііння своєю або чужою поведіінкою, побудову бажаних іі 

діілових віідносин, формування іімііджу іі усвіідомлення способіів ефективної 

самопрезентаціії змііни мотиваціії, ціінностей, зміістіів, ціілей іі багато ііншого. 

Групова дискусіія використовується для вироблення ріізноманіітних 

ріішень в умовах невизначеностіі або  суперечностіі обговорюваного питання. 

ІІнколи групова дискусіія використовується іі розрядки мііжособистіісної 

напруги. 

Піісля проведення комплексу вищевказаних заходіів, проведене нове 

досліідження соцііально-психологіічного кліімату за методикою Морено. Даніі 

отриманіі в результатіі досліідження приведеніі в додатках 5 – 8.  

Проіілюструємо отриманіі даніі в видіі соцііограм зображених на рис. 2.2-

2.5. 
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Рис. 2.2 Позитивніі вибори в групіі А 
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Рис. 2.3 Негативніі вибори в групіі А 
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Рис. 2.4 Позитивніі вибори в групіі Б 
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Рис. 2.5 Негативніі вибори в групіі Б 

 

Наведеніі даніі свіідчать про те, що в групіі А соцііально-психологіічний 

кліімат значно покращився за рахунок свого виріівнювання в групіі практично 

неможливо видіілити яскраво виражених аутсайдеріів, біільше осііб отримали 

позитивніі та менше - негативніі вибори. В групіі Б ситуаціія кардинально не 

зміінилася, що частково можна пояснити тим, що в ціієї групіі соцііально-



 116 

психологіічний кліімат з самого початку був набагато біільш стабіільним. 

Позитивним результатом є те, що людина за номером 15, яка є яскраво 

вираженим аутсайдером, отримала позитивний вибіір, та кіількіість негативних 

виборіів щодо неї зменшилася. 
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ВИСНОВКИ  

 

На основіі проведеного досліідження, та у віідповіідностіі до поставлених 

перед виконання роботи завдань, отримано наступніі висновки, якіі складають 

наукову новизну роботи: 

1. на основіі аналііз теоретичних поглядіів провіідних вчених в галузіі 

менеджменту уточнено, що процес управлііння органіізаціією передбачає 

пошук іі аналііз менеджерами іінформаціії про стан органіізаціії та умови її 

взаємодіії ііз зовніішніім середовищем, на основіі чого ними приймаються 

ріішення щодо ціілей її розвитку та шляхіів іі засобіів їх досягнення. 

ІІнструментами виріішення конкретних управліінських завдань є частковіі 

функціії менеджменту – управлііння іінновацііями, фіінансами, персоналом 

тощо. Координаціія зусиль праціівникіів органіізаціії забезпечується через 

загальніі функціії менеджменту – планування, органіізовування, мотиваціію, 

контроль. Виконуючи їх, менеджери можуть виступати у ріізних ііпостасях 

(ролях) – віід генераторіів іідей до педантичних розпорядникіів, що дозволяє їм 

ефективно використовувати наявніі виробничіі ресурси; 

2. визначено, що з точки зору органіізаціії, конфлііктом може бути названо 

порушення її дііяльностіі внасліідок активного протистояння членіів 

органіізаціії з метою досягнення взаємовиключних ціілей, яке обумовлено 

протилежно спрямованими потребами, іінтересами, ціілями, іідеалами, 

переконаннями, думками, поглядами, оціінками суб’єктіів конфліікту. 

3. конфліікти пропонується класифіікувати за наступними критерііями: 1. 

Спосііб розв’язання; 2. Сфера прояву; 3.Спрямованіість впливу; 4. Ступіінь 

виразностіі; 5. Кіількіість учасникіів; 6. Потреби. 

4. узагальнюючи, можна говорити пор те, що до методіів виріішення 

конфлііктіів вііносяться внутріішньоособистіісніі методи, якіі передбачають 

корекціію поведіінки особистостіі для того, щоб її поведіінка не викликала 

негативної реакціії оточуючих (застосовується для попередження конфлііктіів);  

структурніі методи – методи по профіілактиціі та усуненню органіізаціійних 

конфлііктіів, якіі виникають з причин невіірного розподіілу повноважень, 
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нерацііональної органіізаціії праціі, неефективної системи стимулювання 

тощо; персональніі методи, якіі визначають форму активної протидіії 

керіівника конфлііктам (використання влади, санкціій, заохочення, покарання, 

ііншіі адміініістративніі методи впливу – звіільнення, перемііщення робіітникіів 

всерединіі органіізаціії...); мііжособистіісніі методи – це методи, в яких 

приймають участь як міініімум двіі сторони іі кожна з них обирає конкретну 

форму поведіінки (протиборство, спіівробіітництво, ухилення, поступки, 

компромііс) для збереження своїх іінтересіів з урахуванням подальшої 

можливостіі взаємодіії з опонентом; переговори – сукупніість тактичних 

прийоміів, якіі спрямованіі на пошук взаємовигіідних ріішень для 

конфлііктантіів (унііверсальних метод виріішення конфлііктіів практично будь-

якої ступеніі складностіі); агресивніі діії – застосовуються ріідко, у випадках, 

коли вичерпаніі можливостіі всііх іінших методіів. 

5. запропоновано посліідовніість робііт з оптиміізаціії соцііально-

психологіічного кліімату в колективіі, яка складається з двох крокіів та трьох 

етапіів: Крок 1 Дііагностика мііжособистіісних віідносин на піідприємствіі: 

Етап 1. Вибіір методики досліідження; Етап 2. Вивчення неформальної 

структури; Етап 3. Визначення особливостей мііжособистіісних віідносин. Крок 

2 Виконання регулятивних діій: Етап 1. Виявлення основних напрямкіів 

оптиміізаціії мііжособистіісних стосункіів; Етап 2. Проведення роботи по 

розробціі та піідтримціі органіізаціійної культури; 

6. на основіі сформованої конкурентної картки ПП «Всесвііт Пріінт» 

зроблено висновок, що піідприємство має конкурентну позиціію, яка 

погііршується та одночасно є конкурентом з сильною позиціією. На основіі 

проведеного стратегіічного аналіізу зроблено висновок, що в подальшому, 

дослііджуваному піідприємству доціільно дотримуватися біільш активної 

позиціії на ринку.  

7. на основіі проведеного за методикою Морено аналіізу соцііально-

психологіічного кліімату в колективіі, визначено, що в колективіі наявніі явніі 

аутсайдери, що свіідчить про факт конфлііктної ситуаціії. Методом прямого 

спостереження встановлено, що в вііддіілу маркетингу дослііджуваного 
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піідприємства ііснує специфіічний конфліікт, особливіість якого полягає в 

тому, що віін віідбувається мііж начальником вііддіілу та спіівробіітником, 

якіій находиться на особливому рахунку у вищого керіівництва піідприємства. 

Запропоновано використане игнорування зазначеного спіівробіітника, з 

одночасним розповсюдженням в групіі спрямованих чуток про його статус 

«любимчика» керіівництва, що автоматично призведе до перехііду конфліікту в 

площину група-член групи. Це з одного боку зниме основну небезпеку 

конфліікту – втрату авторитету керіівником групи, оскіільки члени групи 

будуть розумііти, його ставлення до спіівробіітника, а з ііншого, може 

спонукати його до виконання загальноприйнятих робііт, задля встановлення 

нормальних віідносин з піідлеглими. 

 

 

 


