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ВСТУП
Актуальність теми. На даний час у всьому світі функціонує велика
різноманітність підприємств, які є самостійними суб’єктами господарської
діяльності та займаються виробничою, науково-дослідницькою та комерційною
діяльністю, головною метою яких є збільшення вартості підприємства, доходів
акціонерів.
Основним активом будь-якої організації є персонал. Саме це обумовлює
той факт, що управління персоналом стає основою управління організацією в
цілому. Все більшої уваги привертають соціально-психологічні методи
управління,

які

дозволяють

компенсувати

недоліки

економічних

і

адміністративних методів. Це обумовлено тим, що співробітників не можна
активізувати виключно адміністративними й економічними методами. В умовах
високої емоційної напруженості керівник змушений використовувати більшою
мірою соціально-психологічні інструменти впливу на їх поведінку, створювати
особливий емоційний клімат, який сприяє консолідації їх зусиль. Проте
український сучасний менеджмент здебільшого застосовує лише економічні та
адміністративні методи управління, не беручи до уваги соціально-психологічні
методи. Причин цьому декілька:
1) результати впливу соціально-психологічних методів важко оцінити
кількісним показником;
2) даний метод управління може застосувати керівник, який має не лише
ґрунтовні знання з економіки, а й із психології;
3) невизнання ролі більшості соціально-психологічних методів (окрім
методів змагання між підприємствами, колективами тощо) керівниками, які
працювали в часи Радянського Союзу.
Дослідженням соціально-психологічних методів управління займалися
такі зарубіжні фахівці: Р. Абуталібов та Р. Маммадов, які досліджували
соціальні та психологічні фактори впливу; Норберт Л. Керр та Р. Скотт, які
досліджували

психологічні

засоби

підвищення

ефективності

діяльності

працівників. Окрім того, Агувіа А. С. було висвітлено питання співвідношення
індивідуалізму та колективізму для максимального задоволення працівників та
розвитку відносин у колективі як соціальній групі.
Серед вітчизняних фахівців Михайленко Д. Г. досліджувала соціальнопсихологічні методи управління персоналом для посилення згуртованості
колективів через формування в них сприятливого соціально-психологічного
клімату; Овчиннікова Т.В. займалась обґрунтуванням теоретико-методологічних
положень

і

прикладних

рекомендацій

щодо

використання

соціально-

психологічних методів управління в умовах трансформації аграрної економіки й
утвердження ринкових форм господарювання; Васютинський В.В. аналізував
спільноту як соціально-психологічну категорію, та досліджував перспективи
розвитку спільноти; Репетацька В. В., Люльчак Л. О., Кройтор А. О.
досліджували сучасні тенденції та проблеми управління персоналом.
Список літератури містить 81 найменувань.
Метою даної магістерської роботи є обґрунтування теоретико-методичних
засад i розробка практичних рекомендацій щодо удосконалення соціальнопсихологічних методів управління підприємством.
Для досягнення поставленої мети в роботі поставлені наступні завдання:
– навести загальну характеристику методів управління підприємством;
– розглянути соціальні методи управління;
– проаналізувати особливості психологічних методів управління;
– визначити вплив корпоративної культури на діяльність організації;
– дати

організаційно-економічну

характеристику

досліджуваному

підприємству;
– дослідити стратегічне управління у підприємстві;
– розглянути особливості застосування соціально-психологічних методів
управління у ПАТ “Житомирський комбінат силікатних виробів;
–

удосконалити

використання

соціально-психологічних

методів

підприємстві;
– спрогнозувати ефект від застосування запропонованих методів;

у

– оцінити стан управління охорони праці у підприємстві.
Об’єктом дослідження даної магістерської роботи є процес забезпечення
удосконалення соціально-психологічних методів управління

підприємством.

Предметом дослідження є сукупність теоретичних, методичних i практичних
засад щодо удосконалення соціально-психологічних методів управління
підприємством.
В даній роботі було використано наступні методи дослідження:
1) системний – при розгляді організації як системи, яка складається із
взаємопов’язаних елементів;
2) аналізу і синтезу – при дослідженні фінансової звітності підприємства
для оцінки фінансово-економічного стану підприємства;
3) математичний – при аналізі рядів динаміки, аналізу структури,
обрахунку результатів анкетування;
4) порівняльний – для співставлення показників та визначення характеру
розвитку підприємства;
5) анкетування – для вивчення психологічного стану в колективі.
Інформаційна база досліджень: законодавчі акти; спеціальна, нормативна,
довідкова література; інформаційні та періодичні видання; дані з системи
Інтернет, річні звіти та баланси підприємства за три останні роки, результати
соціологічного опитування.

ВИСНOВКИ
В результаті написання магістерської роботи нами проведено дослідження
шляхів удосконалення соціально-психологічних методів управління на базі
публічного акціонерного товариства “Житомирський комбінат силікатних
виробів”.
Об’єктом

дослідження дипломної роботи був процес соціально-

психологічного впливу на персонал підприємства. Предметом дослідження була
сукупність теоретичних, методичних i практичних засад із удосконалення
соціально-психологічних методів управління підприємства.
В результаті проведеної роботи було з’ясоване наступне:
1)

усі методи менеджменту поділяють на три види: економічні,

організаційно-розпорядчі, та соціально-психологічні. Вибір правильних методів
менеджменту обумовлюється видом і особливостями мотивів того чи іншого
працівника;
2) соціальні методи менеджменту – це методи управління, які враховують
особливості взаємодії людей у колективі, способи передачі інформації,
морально-ціннісні орієнтири, культуру, традиції. Соціальні методи сприяють
утворенню і розвитку колективу завдяки впливу на свідомість і поведінку
працівників шляхом врахування їхніх потреб, здібностей, мотивів, цілей тощо;
3) психологічні методи менеджменту – неекономічні способи впливу на
окремого працівника шляхом врахування його психологічних особливостей.
При застосуванні психологічних методів оцінюють такі психічні особливості
людей як:
темперамент, характер, здібності, емоції, віра, мотиви;
4) корпоративна культура є складовою соціально-психологічного впливу
керівництва. Корпоративна культура може як значно збільшити ефективність
застосування соціально-психологічних методів, так і повністю нівелювати її;
5) економічний стан на підприємстві є суперечливим. Позитивну
тенденцію демонструють такі групи показників: ефективність використання

ресурсів, фінансова стійкість, ліквідність, ділова активність. А от значне
зниження

групи

показників

виробничого

потенціалу

та

ефективності

господарської діяльності свідчить про суттєві проблеми в діяльності
підприємства;
6) існує проблема низької мотивації працівників. Для усунення даної
проблеми було розроблено анкету з 18 питань. Її заповнило 50 працівників
підприємства із 476, тобто, 10,5% від загальної чисельності персоналу;
7) для зменшення негативних наслідків плинності кадрів нами
запропоновано такі заходи:

1) проведення колективних зборів, на яких

запропонувати працівникам вибір: не звільняти працівників, але зменшити
рівень заробітної плати, або, звільняти частину працівників та не змінювати
рівень заробітної плати; 2) відмовитись від маніпулювання страхом звільнення
задля стимулювання працівників;
8) незважаючи на те, що більшість працівників не задоволені поточним
авторитарним стилем управління, ми не рекомендуємо його змінювати, проте
трансформувати на авторитарно-демократичний.
9) встановлено, що причиною поганої взаємодії всередині колективу є не
лише страх втратити роботу, але і повне ігнорування керівництвом
підприємства психологічних особливостей підлеглих. З метою вирішення
зазначеної проблеми нами розроблено схеми взаємодії працівників різного
темпераменту, які можуть бути застосовані після проведення у проблемних
колективах тесту Айзенка;
10) для подолання монотонності праці способів зміни робочого процесу
заходи ми дійшли висновку, що ефективним із є лише чергування робіт,
оскільки для працівників розширення та збагачення роботи перетворилось в
додаткове навантаження, яке не оплачується. Пропонуємо два варіанти
вирішення даної проблеми: 1) збільшення обсягу винагороди відповідно до
збільшення обсягу виконаної праці; 2) відмова від розширення та збагачення
праці, оскільки без відповідної винагороди вони матимуть демотиваційний
характер;

11) для покращення стану охорони праці на ПАТ “ЖКСВ” рекомендуємо
застосувати Систему управління охороною праці (СУОП), яка знизить ризик
нещасних випадків і можливостей заподіяння шкоди здоров'ю, забезпечить
усунення зупинень у виробничому процесі і пов'язаних із цим виробничих
витрат.
12) згідно прогнозів, економічний ефект від застосування перелічених
соціально-психологічних методів управління становить 1,819 млн. грн.
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