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ВСТУП 

Будь-яка діяльність, у тому числі управлінська, повинна бути спрямована 

на отримання конкретних результатів. Основними завданнями управлінців 

усіх рівнів є розроблення дієвих способів та прийомів впливу на працівників, 

вибір найоптимальніших управлінських важелів та створення механізмів 

впровадження їх у життя. 

Результатом виконання будь-яких конкретних функцій менеджменту, що 

здійснюються на засадах загальних функцій, є отримані методи 

менеджменту. 

Методи менеджменту – способи і прийоми впливу керуючої системи на 

керовану на різних рівнях і ланках управління. 

Актуальність дослідження полягає в тому, що на практиці методи 

менеджменту є сукупністю способів і прийомів впливу на колектив 

працівників та окремих виконавців з метою виконання місії організації та 

досягнення її цілей. Вони спрямовані на об'єкт управління (фірма, відділ, 

підрозділ тощо), тобто на працівників різних видів діяльності. Їх зміст 

виявляється через особливості прийомів і способів впливу, а головною метою 

є забезпечення гармонії, органічного поєднання індивідуальних, колективних 

та суспільних інтересів. 

Основним завданням керуючої системи є вироблення методів 

менеджменту, завдяки яким вона впливатиме на працівників, забезпечуючи 

їхню мотивацію праці, керуючи та координуючи їхню діяльність. 

Важливе місце в системі управління займають соціально-психологічні 

методи управління. Їх значення визначається суттєвою роллю соціальних 

факторів у функціонуванні і розвитку таких систем, як підприємство, галузь, 

народне господарство в цілому. 

Здійснюючи виробництво, продаж продукції та надання послуг 

споживачам, ці системи одночасно відтворюють такі соціальні елементи: 

відношення до праці, систему соціально-культурних благ, естетичні 

уявлення, норми моралі і етики, громадську думку, правосвідомість та ін. 



Крім цього, у сфері виробництва та споживання людина реально 

усвідомлює міру досяжності соціальних благ (умови праці, оплачувана 

відпустка, організований відпочинок тощо) і міру соціальних свобод (право 

критики, право організувати власну справу, участь у вирішенні корінних 

питань виробництва та розподілу). Тому соціальний фактор – це один з 

могутніх внутрішніх резервів виробництва, торгівлі, надання послуг, 

оскільки соціальні відносини вплітаються в процес виробництва та реалізації. 

Сфера застосування соціально-психологічних методів дуже широка. Вона 

включає регулювання міжгрупових і внутрішньогрупових відносин, 

управління груповою динамікою, управління окремими явищами і сторонами 

колективного життя. Залежно від завдань управління формуються групові 

ролі, цілі і основні групові характеристики: солідарність, згуртованість, 

інтеграція, підприємливість, груповий контроль, фактори організації та інші 

явища життєдіяльності колективу. 

Зважаючи на актуальність даної проблеми і була обрана тема дипломної 

роботи. 

Об'єкт дослідження – Приватне акціонерне товариство «Ємільчинський 

хлібозавод» . 

Предмет дослідження – удосконалення соціально-психологічних методів 

управління на ПАТ «Ємільчинський хлібозавод». 

Мета дослідження – визначення особливостей діяльності підприємства, а 

також особливостей удосконалення соціально-психологічних методів 

управління на ПАТ  «Ємільчинський хлібозавод». 

Згідно з метою і предметом дослідження було визначено такі завдання: 

1) охарактеризувати поняття та значення соціально-психологічних методів 

управління; 

2) дослідити соціальні та психологічні методи управління; 

3) охарактеризувати способи соціально-психологічних досліджень; 

4) дослідити організаційно-економічну характеристику ПАТ 

«Ємільчинський хлібозавод». 



4) дати загальну характеристику соціально-психологічних методів 

управління на ПАТ «Ємільчинський хлібозавод»; 

5) провести аналіз фінансово-економічного стану підприємства; 

6) визначити шляхи удосконалення соціально-психологічних методів в 

управлінні підприємством; 

7) оцінити ефективність запровадження запропонованих заходів. 

Для досягнення поставленої в роботі мети було використано такі методи 

дослідження: системного підходу; теоретичного аналізу та порівняння; 

графічного аналізу та інші. 

Розробками різних проблем соціально-психологічних методів на різних 

рівнях управління займалися такі вітчизняні фахівці: Г. М. Андрєєва, А. А. 

Бодальов, А. Л. Журавльов, E. С. Кузьмін, Б. Д. Паригін, Д. Майерс, Т. 

Шибуні та ін.. 

Структура дослідження. Дипломна робота складається із вступу, двох 

розділів, висновків, списку використаної літератури та додатків. Список 

використаних джерел включає 68 найменувань. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ 

На основі проведеного в дипломній роботі дослідження стану та напрямків 

удосконалення соціально-психологічних методів управління сформовано такі 

висновки та пропозиції: 

1. На основі визначення теоретичних основ удосконалення важливе місце в 

системі управління займають соціально-психологічні методи управління. Їх 

значення визначається суттєвою роллю соціальних факторів у 

функціонуванні і розвитку таких систем, як підприємство, галузь, народне 

господарство в цілому, виділено, що у сфері виробництва та споживання 

людина реально усвідомлює міру досяжності соціальних благ (умови праці, 

оплачувана відпустка, організований відпочинок тощо) і міру соціальних 

свобод (право критики, право організувати власну справу, участь у вирішенні 

корінних питань виробництва та розподілу). Тому соціальний фактор – це 

один з могутніх внутрішніх резервів виробництва, торгівлі, надання послуг, 

оскільки соціальні відносини вплітаються в процес виробництва та реалізації. 

2. В ході вивчення системи застосування соціально-психологічних методів 

дуже широка і  з’ясовано, що для успішної реалізації вона включає 

регулювання міжгрупових і внутрішньогрупових відносин, управління 

груповою динамікою, управління окремими явищами і сторонами 

колективного життя. Залежно від завдань управління формуються групові 

ролі, цілі і основні групові характеристики: солідарність, згуртованість, 

інтеграція, підприємливість, груповий контроль, фактори організації та інші 

явища життєдіяльності колективу. 

3. Охарактеризовано особливості важливим способом, якого є вплив при 

застосуванні психологічних методів управління є гуманізація праці, тобто 

зменшення негативного впливу виробничих факторів на людину. Це знижує 

втому, поліпшує настрій, що в кінцевому рахунку сприяє підвищенню 

продуктивності праці. 

4. Визначено,що соціальні служби підприємств (відділи персоналу) 

використовують такі способи соціально-психологічних досліджень:  

 Спостереження; 



 Експеримент; 

 Анкетування; 

 Отримання інтерв’ю; 

 Соціометрія; 

 Психологічні дослідження. 

Можна сказати, що ці принципи ґрунтуються на розумінні природи 

соціально-психологічного відображення як явища соціального за змістом і 

психічного за формою та способом регуляції. 

5. В ході роботи було здійснено організаційно-економічну 

характеристику підприємства. Можна сказати, що у ПАТ "Ємільчинський 

хлібозавод" є всі перспективи та передумови подальшого розвитку і 

нарощування потужностей, тим більше, що продукція реалізується не тільки 

в межах міста, але й у прилеглому регіоні.  

6. Визначено, що для здійснення ефективної діяльності, отримання 

прибутку, планування стратегії та тактики підприємства ми провели аналіз 

основних показників, даний аналіз дозволяє нам оцінити теперішній стан 

підприємства. Таким чином, в умовах ринкової економіки проблема оцінки 

фінансового потенціалу підприємства розпадається на ряд окремих питань, з 

яких ключовим є фінансовий аналіз, який ми здійснили у розділі. 

7. Запропоновано, шляхи удосконалення соціально-психологічних 

методів управління на підприємстві. 

До найсприятливіших заходів та дій віднесли: 

 покращення трудової дисципліни та організації праці, нормування 

праці через своєчасність та виваженість перегляду виробничих норм та 

нормативів; 

 зміну структури коштів і витрат виробництва через запровадження 

режиму підвищеної економії та ресурсозберігаючих технологій на користь 

оплати живої праці; 

 підвищення трудової кваліфікації працівників, обґрунтоване 

зменшення їх надлишкової чисельності; 

http://ua-referat.com/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96
http://ua-referat.com/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96


 гнучке використання: надбавок за складність і напруженість праці; 

премій за економію ресурсів, інновації та раціоналізаторство; винагород за 

підсумками кварталу, півріччя і року; 

 введення показників залежності розмірів заробітної плати від 

оцінки особистого внеску та ділових якостей конкретного працівника 

(коефіцієнтів трудової участі) тощо. 

8. Для покращення мотивації працівників було запропоновані наступні 

методи: 

1. Встановити премії в залежності від виконання плану. 

2. Періодично, з урахуванням інфляції, переглядати мінімальний рівень 

зарплати, встановлюючи його в розмірі не нижче за мінімальну заробітну 

плату, працівникам, попередженим про скорочення, при загальному 

підвищенні заробітної плати у ТОВ підвищувати на загальних підставах. 

3. При виконанні показників бізнес-плану застосовувати коефіцієнт, що 

підвищує, до окладів, тарифів. 

4. Проводити доплати за шкідливі умови праці незалежно від 

індивідуального кваліфікаційного розряду в розмірі до 20% максимального 

розряду робіт, наявної в даних умовах праці на ділянці, залежно від 

інструментальних вимірів умов праці при атестації робочих місць, за час 

фактичної зайнятості працівника на даному робочому місці. 

5. Встановити доплату за роботу в нічний час (з 22 годин до 6 годин ранку) 

проводити у розмірі 70% тарифної ставки (окладу). 

6. Встановлювати в межах фонду оплати праці підрозділів: 

- надбавки за високу професійну майстерність до тарифних ставок 

кваліфікованим робочим і за ділові якості до посадових окладів керівникам, 

фахівцям і службовцям відповідно до Положення. 

- доплати за поєднання професій (посад), розширення зон обслуговування 

або збільшення об'єму виконуваних робіт в межах економії фонду оплати 

праці, що утворюється по тарифних ставках вивільнених працівників, з 

урахуванням фактичного завантаження тих, що залишилися, Конкретний 



розмір доплати працівникові встановлюється адміністрацією за угодою 

сторін. 

7. За виконання особливо важливої роботи на термін її виконання 

встановлювати додаткову оплату у розмірі 60% тарифної ставки. 

8. Здійснювати виплату винагороди за вислугу років 

9. Також ми рекомендуємо ввести додаткову посаду або створити в межах 

одного із відділів менеджменту персоналу аналітичну групу (надалі 

позначимо дану посадову одиницю як підрозділ мотивації), що 

займатиметься виключно формуванням системи мотивації та стимулювання 

персоналу на підприємстві. Також слід налагодити ефективні комунікаційні 

зв'язки між усіма підрозділами управління персоналом і новоствореною 

посадовою одиницею. І надалі вся інформація що до матеріального і 

нематеріального заохочення персоналу надходитиме у даний підрозділ. Там 

вона аналізуватиметься, будуть проводитись додаткові дослідження 

персоналу та на базі отриманих результатів буде сформовано єдину цілісну 

систему мотивації персоналу, котра буде певною мірою унікальною та 

максимально адаптованою до умов господарювання ПАТ «Ємільчинський 

хлібозавод». 

10. Потрібно дуже велику увагу приділяти залученню утриманню та 

розвитку свого персоналу, а це неможливо без системного використання не 

фінансових винагород. Це пов'язано із об'єктивною необхідністю утримувати 

кваліфікованих спеціалістів та залучати нових виконавців. Ця тенденція 

привела до виникнення системи пакету послуг, її використання надає 

співробітнику можливість вибирати з певної кількості різних винагород ту, в 

якій він максимально зацікавлений на даний момент. Впровадження даної 

системи пакету послуг із певним переліком обов'язкових для всіх 

співробітників (таких як медична страховка, забезпечення засобами зв'язку та 

ін..) і частиною тих послуг, котрі обиратиме для себе кожен працівник 

окремо, безумовно позитивно вплине на ефективність праці співробітників 

"Оболоні". Але ще й дозволить диференціювати їх потреби, без залучення 

значної кількості додаткових ресурсів. 



Отже, щоб успішно розвиватись і функціонувати, організація повинна 

управляти плануванням, прогнозуванням, набором, відбором, оцінкою, 

винагородою, навчанням, адаптацією та мотивацією персоналу; тобто 

створювати, удосконалювати методи, процедури та програми організації цих 

процесів. В сукупності, ці методи, процедури та програми являють собою 

систему мотивації персоналу. 

Для того, щоб всі завдання, поставлені перед організацією були досягнуті, 

недостатньо тільки набору кваліфікованих кадрів. Необхідно так 

організувати працю, щоб кожен працівник докладав максимум зусиль для 

виконання поставлених завдань, незалежно від своїх особистих проблем. Для 

цього необхідно розробити систему економічного стимулювання, що входить 

до компетенції кадрової служби.  

Підтримання сприятливого психологічного клімату в колективі на основі 

розвитку системи управління конфліктами, затвердження норм і правил 

трудової дисципліни та заходи відповідальності за порушення, усунення 

бар'єрів спілкування між співробітниками і керівництвом. 

Створення на підприємстві системи попередження конфліктних ситуацій, 

стимулювання їх позитивних наслідків дозволить забезпечити високу 

ефективність функціонування системи управління на підприємстві, 

підтримання сприятливого психологічного клімату в трудовому колективі. 

Таким чином, реалізація запропонованої програми дозволить істотно 

підняти рівень організації в особі її співробітників, збільшиться престиж і 

зацікавленість роботи в даній компанії. У підрозділах виявляться найбільш 

цінні співробітники, що дозволить провести кадрові перестановки і 

обгрунтовано розподілити пости. 
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