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Вступ  

Гостра необхідність перебудови економіки України потребує суттєвих змін 

в управлінні підприємствами, де основним елементом є люди, а головна ознака 

- це єдність їх особистих, колективних та суспільних інтересів. Тому особливої 

уваги і безпосереднього вивчення вимагають соціально-трудові відносини та 

інші чинники взаємодії в трудовому колективі, які суттєво впливають на його 

діяльність. 

Так, при всій привабливості для підприємства і маркетологів нового 

замовлення, воно може привести до несвоєчасного виконання раніше 

прийнятих замовлень і, як наслідок, можливих фінансових втрат. В цьому 

випадку до вирішення питання про прийняття управлінського рішення про нові 

замовлення долучається менеджмент персоналу, приймається рішення про 

доцільність інноваційної розробки, а основним джерелом надходження нових 

ідей виступають існуючі та потенційні клієнти, фахівці сфери науково-

дослідних і дослідно-конструкторських робіт, патентознавці, винахідники.  

Таким чином, взаємодія менеджерів-маркетологів з постачальниками 

дозволяє оперативно і точно оцінити вартість замовлення конкретного товару 

для певного споживача з урахуванням технологічного процесу спеціально 

розробленого для виконання цього замовлення [1, 2]. Прикладом ефективних 

взаємовідносин менеджерів і маркетологів є отримання саме додаткового 

термінового замовлення, коли на підприємстві вже сформована і діє виробнича 

програма.  

Тоді маркетолог, який приймає замовлення, може не знати про специфіку 

технологічного процесу і окремих операцій, а також про специфіку 



використовуваних матеріалів і напівфабрикатів, необхідних для виготовлення 

нового виробу, але він повинен прийняти замовлення і визначити його вартість. 

Взаємозв'язок і синхронізація діяльності менеджерів і маркетологів до вимог 

покупців забезпечують здатність оперативного виявлення переваг властивостей 

продукції, на яку надійшло замовлення. Маркетологи приймають рішення про 

вибір товарів і ринків збуту, але ці рішення ізольовані від виробничих 

підрозділів, тому діяльність як менеджерів, так і маркетологів вимагає взаємодії 

з плановими і виробничими підрозділами.  

1. Взаємодія маркетинг-менеджменту персоналу та управлінських 

            рішень керівника підприємства 

У сучасних умовах виник новий тип відносин комунікацій і обліку між 

виробниками і споживачами, що відображає зростаючу індивідуалізацію 

відносин і прагне замінити масовий маркетинг на персоналізований. Тобто 

сьогодні на ринку діє система маркетингу, яка прагне встановити тривалі й 

конструктивні зв’язки  з покупцями на відміну від маркетингу угод, який 

спрямований на негайний короткостроковий продаж. 

Тому завдання всіх підрозділів підприємства - це розуміти потреби 

покупців з необхідністю створення попиту на продукцію, що випускається. 

Управління виробництвом, продаж і обслуговування покупців повинні 

виконуватися відповідно до функцій, але за умови, що менеджери-маркетологи 

мають відповідні знання та досвід по всьому ланцюгу виробництва та реалізації 

продукції. Сьогодні менеджери повинні постійно вирішувати проблеми 

ефективного управління та оптимального поєднання всіх складових, уникаючи 

безцільних витрат, яких може не бути при наявності якісної інформації на всіх 

рівнях управління підприємством.  

Менеджер, який приймає замовлення, може не знати про специфіку 

технологічного процесу і окремих операцій, а також про специфіку 

використовуваних матеріалів і напівфабрикатів, необхідних для виготовлення 

нового виробу, але він повинен прийняти замовлення і визначити його вартість, 

яка повинна задовольнити споживача. Взаємозв'язок і синхронізація діяльності 



менеджерів і маркетологів до вимог покупців забезпечують здатність 

оперативного виявлення переваги продукції, на яку надійшло замовлення. 

Маркетологи приймають рішення про вибір товарів і ринків збуту, але ці 

рішення часто ізольовані від виробничих підрозділів. Тому діяльність як 

менеджерів, так і маркетологів вимагає взаємодії з плановими і виробничими 

підрозділами. 

Досягти ефективних результатів можливо також тоді, коли цілеспрямовано 

розвивати у керівництва вміння управляти як виробничим процесом, так і 

управляти людьми, об'єктивно ставитися до впровадження нових методів 

діяльності підприємства, де всі працівники повинні відчувати себе членами 

єдиної команди. Так, при прийнятті правильного рішення операційний 

менеджер повинен знати, що в цій системі чітко реалізується операційна 

функція, тобто сукупність дій по переробці ресурсів, які отримують із 

зовнішнього середовища, чому сприяла діяльність маркетологів-логістів і 

остання функція - це реалізація продукції і надання послуг покупцям у 

зовнішньому середовищі, де знову підключаються маркетологи. Вони 

проводять аналіз зовнішнього середовища підприємства, зокрема, соціальних 

потреб населення, що вимагає уважного відстеження процесів, які там 

відбуваються, а також оцінки факторів і встановлення зв'язків між ними як на 

початку виробничого процесу, так і при реалізації продукції.  

Традиційні виробничі підрозділи витрачають мало часу на взаємодію, 

наприклад, з планово-економічним відділом або з конструкторським відділом, 

який відповідає за створення нових зразків товарів для споживачів. Тому в 

сучасних умовах завдання всього персоналу і підрозділів підприємства - 

виробляти тільки ту продукцію, яка користується їх попитом. Таким чином, 

створюється середовище підприємства, де нові ідеї і нові вироби стають 

взаємопов'язаними складовими, що впливають на позитивний імідж 

підприємства.  

Нові вимоги споживачів порушують встановлений ритм виробничого 

процесу, змушують керівництво підприємства враховувати споживчі 



властивості продукції, що дає їм значні переваги як у виборі нової продукції, 

так і у виборі нових перспективних ринків збуту, тобто кожен етап і відповідна 

дія керівника вимагають прийняття певного управлінського рішення.  

Аналіз рішень керівників, а також систематизація їх функціональних 

обов'язків дозволили виявити основні помилки в прийнятті управлінських 

рішень і запропонувати авторський підхід до алгоритмів вибору оптимальних 

економічних рішень [3]. Основними помилками і недоліками в прийнятті 

управлінських рішень керівника слід вважати: 

• відсутність системного підходу до прийняття рішення;  

• прийняття одностороннього рішення;  

• вплив емоцій на прийняття рішення;  

• віддавання переваги «звичній» альтернативі;  

• розгляд позитивних варіантів без урахування можливого ризику; 

• відсутність достовірної інформації;  

• неправильне тлумачення фактів;  

• поспішність або імпульсивність при прийнятті рішення. 

Такі помилки керівника можуть бути виправлені, якщо  він  до  прийняття 

управлінського рішення підходить систематизовано, з врахуванням соціально-

трудових відносин в колективі. 

З точки зору економіки соціально-трудові відносини характеризують 
економічну і психологічну взаємодію індивідуумів і соціальних груп в процесах 
їх трудової діяльності, створюючи при цьому як матеріальні, так і духовні 
цінності [4]. 

Однак, в наш час небагато знайдеться людей, які щиро вважають, що 

досягли межі бажань і задоволені собою. Людські потреби різноманітні, вони 

постійно розширюються і оновлюються. Тому кожному підприємству в будь-

яких умовах господарювання для планування асортименту, обсягів 

виробництва і обґрунтування плану реалізації продукції необхідно знати, яку 

продукцію, в якому обсязі, де, коли і за якою ціною вона буде реалізована, а 

також необхідно знати, від чого залежить прибуток підприємства. Перш за все, 



на це впливає трудовий фактор, який включає чисельність промислово-

виробничого персоналу підприємства, час, що витрачається робітниками на 

виробництво продукції, а також взаємодію маркетинг-менеджменту персоналу 

на підприємстві. Кожна з цих складових є носієм ризику незатребуваності 

продукції і можливого погіршення ефективної діяльності підприємства, а також 

соціального життя населення.  

При цьому особлива роль відводиться діяльності керівника (менеджера), 

яка тепер розглядається як взаємодія його творчої активності і досягнутих 

особистих виробничих, технічних, наукових і соціальних результатів.  

2. Управлінські риси та особливість праці сучасного керівника 

Сьогодні творчість є об'єктивною необхідністю розвитку кожного фахівця, 

в основі чого лежать базові потреби в розвитку здібностей людини, для 

формування яких необхідно: 

• наявність необхідної інформації та вільний доступ до неї;  

• взаємодія з навколишнім середовищем;  

• створення умов для задоволення потреб в творчості і спілкуванні;  

• можливість вільного спілкування.  

Саме спілкування виступає як практичний метод діяльності людини, що 

здійснює творчий розвиток, який на практиці гальмується, наприклад, 

бюрократичними інстанціями, коли працівник не може звернутися 

безпосередньо до керівника підприємства для вирішення виниклого питання.  

На підприємстві кожен фахівець повинен вміти логічно мислити і 

користуватися комунікаційними та інформаційними можливостями. Однак, 

насправді свобода творчості обмежується змістом технічної і економічної 

діяльності, коли пропонована інновація на підприємстві не впроваджується і 

потенційні творчі здібності фахівця залишаються не реалізованими.  

Принциповою відмінністю праці управлінського персоналу в сучасних 

умовах є також наявність розумової праці, високої інтенсивності праці, 

інформаційної насиченості, що вимагає значних витрат часу на пошук, аналіз, 

систематизацію та узагальнення інформації. Це вимагає постійного 



самовдосконалення, систематичного підвищення кваліфікаційного рівня, 

формування відповідальності, рішучості, ініціативи, творчої активності за 

умови жорсткої регламентації робочого часу.  

Особливість праці керівників також полягає в тому, що вони керують 

виробництвом, здійснюють його конструкторське, технологічне, економічне, 

фінансове забезпечення, підготовку кадрів, управління нормуванням і 

організацією праці. Управлінська праця є різновидом розумової праці, вона 

об'єднує елементи менеджменту з елементами спеціальності і професії. 

Управлінська діяльність менеджерів передбачає також налагодження зв'язків, 

управління людською поведінкою і прийняттям відповідальності за виконання 

роботи. Специфічним результатом управлінської праці керівника (менеджера) є 

управлінський вплив на колектив, його трудову діяльність, що проявляється в 

прийнятті управлінських рішень [2]. 

Рішення, що приймаються керівниками, залежать не тільки від їх знань, 

кваліфікації, але і від їх особистих якостей, практичного досвіду, інтуїції. 

Традиційно вважалося, що право прийняття рішень належить вищому 

керівництву, сприяє ефективності рішень і кращому використанню часу 

менеджерів. Але на великих підприємствах обмеженість кола людей, які 

приймають рішення, призводить до їх перевантаження, а, отже, до втрати 

ефективності і тривалості прийнятих рішень. Тому практичним аспектом цього 

питання є децентралізація прийняття рішень у відповідних підрозділах, що дає 

їм свободу вибору в певних межах, а керівництво може зайнятися, наприклад, 

важливими питаннями стратегічного менеджменту. Саме децентралізація 

підвищує активність працюючих, допомагає вирішити питання їх участі, а 

також вирішити питання, що виникають через труднощі спілкування при 

прийнятті рішень на великих підприємствах. Перевагою децентралізації є 

звільнення часу керівників і навчання підлеглих відповідальності за прийняті 

ними рішення та їх якість, хоча, з іншого боку, можлива потенційна втрата 

контролю і відсутність загального керівництва. Коли необхідно приймати 

швидкі рішення, особливо в умовах маркетинг-конкуренції, рішення 



приймаються на локальному рівні, а основним фактором впливу є ступінь 

довіри керівництва підлеглим, що виступає передумовою децентралізації. 

Вважається, що прийняття рішень не може бути вибором альтернативи, але 

бувають випадки, коли саме запропоновані альтернативи, з врахуванням 

соціально-трудових аспектів, дають можливість керівнику вийти на правильну 

відповідь. Так, для проведення порівняльного аналізу управлінських рішень 

пропонується кілька пар альтернатив взаємодії керівника з підлеглими [5]:  

1. Якщо підлеглий не згоден з керівником, то керівник повинен: 

а) перейти до розгляду наступних позицій з метою підтримки діалогу 

співробітників;  

b) простежити, щоб підлеглий виконав наказ.  

2. Якщо підлеглий пропонує ідею, яка суперечить поглядам керівника, то 

керівник повинен:  

а) вислухати її, але не брати до уваги;  

b) дати зрозуміти підлеглому, що в разі необхідності його ідея буде 

прийнята до уваги.  

3. Якщо у підлеглого при виконанні завдання виникли труднощі, то 

керівник повинен:  

а) підтримати підлеглого, який повинен знати, що на керівника можна 

покластися;  

b) опрацювати дану проблему з підлеглим для того, щоб прийти до 

єдиного рішення і скорегувати всі труднощі на майбутнє.  

4. Кращих результатів домагається той керівник, який дає явно зрозуміти 

підлеглим, чого він від них очікує:  

а) і дотримується цієї лінії поведінки;  

b) проте розуміє, що люди все ж таки не виправдують його очікування.  

5. При виникненні розбіжностей між керівником і підлеглими керівник 

повинен:  

а) не вирішувати конфлікт з позиції сили, оскільки він переросте в кризу;  



b) винести конфлікт на загальний розгляд і спробувати домогтися 

взаєморозуміння і згоди. 

Коли виникає необхідність втручання в хід діяльності організації, тобто 

прийняти і реалізувати управлінське рішення, слід мати на увазі, що 

раціональні рішення повинні відповідати конкретним вимогам, науковій 

обґрунтованості, цілеспрямованості, кількісній та якісній визначеності, 

правомірності, оптимальності. Основна ж мета діяльності сучасного керівника 

(менеджера) полягає в напрямку поведінки і дій підлеглих на досягнення цілей 

організації. Це повинні бути не традиційні методи керівництва і накази, а 

співпраця, взаєморозуміння і взаємодія з підлеглими, що включають 

організаційно-економічні, виробничо-технічні та соціально-психологічні 

аспекти з метою підвищення ефективності виробництва. 

3. Вплив соціально-трудових відносин на ефективність виробництва 

Менеджери повинні постійно вирішувати проблеми ефективного 

управління та оптимального поєднання всіх складових, уникаючи безцільних 

витрат, яких може не бути при наявності якісної інформації на всіх рівнях 

управління підприємством. 

Досягти ефективних результатів можливо, якщо цілеспрямовано розвивати 

у керівництва вміння управляти як виробничим процесом, так і управляти 

людьми, об'єктивно ставитися до впровадження нових методів діяльності 

підприємства, де всі працівники повинні відчувати себе членами єдиної 

команди.  

Проводячи аналіз зовнішнього середовища підприємства, в першу чергу, 

соціальних потреб населення, необхідно уважно відстежувати процеси, які там 

відбуваються, а також оцінювати фактори і встановлювати зв'язки між ними як 

на початку виробничого процесу, так і при реалізації продукції.  

Так, невірно складений прогноз попиту на виробництво продукції 

призводить до невідповідності попиту і пропозиції і, таким чином, до 

неадекватності збуту. Неправильно обрані маркетологом канали та ринки збуту 

продукції також призводять до невідповідності фактичного обсягу реалізації 



прогнозованого обсягу попиту. А низька кваліфікація робітників, яка не 

відповідає складності виконуваних робіт, в першу чергу, впливає на якість 

продукції, а це - економічний і моральний збиток підприємства.  

Відповідність середнього тарифного розряду робочих середньому 

тарифному розряду виконуваних робіт, тобто відповідність кваліфікації 

робітників і складності цих робіт, дає можливість проаналізувати і кількісно 

визначити ризик незатребуваності продукції за трудовим фактором [6]. 

Кваліфікаційний рівень робітників і рівень складності виконуваних ними 

робіт визначаються як середня зважена величина відношенням сум добутків 

індивідуальних значень відповідного розряду робітника або роботи на число 

робочих відповідного розряду до загальної кількості робочих. 

Чим ближче до одиниці індекс відповідності, тобто співвідношення 

середніх розрядів робітників до середніх розрядів виконуваних робіт, тим 

менше ризик незатребуваності продукції, а різниця між одиницею і індексом 

відповідності показує величину невідповідності розрядів робітників і 

виконуваних ними робіт. Порівняння розрахованих показників даного 

підприємства з показниками інших підприємств-конкурентів дасть можливість 

виявити власні кадрові недоліки і спрогнозувати інноваційні заходи щодо 

поліпшення трудового потенціалу підприємства. Загальні висновки щодо 

взаємозв'язку розбіжності складності виконуваних робіт і кваліфікації 

працівників полягають в наступному.  

Кваліфікація робітників нижче складності виконуваних робіт призводить 

до:  

• зниження якості продукції і збільшення витрат на виробництво за 

рахунок ліквідації відновленого браку або ремонту обладнання;   

• незатребуваності продукції через її низьку якість;  

• реалізації продукції за заниженими цінами з метою часткового 

відтворення витрат;  

• зменшення величини запланованого прибутку. 

Кваліфікація робітників вище складності виконуваних робіт призводить до: 



• збільшення витрат на виробництво продукції при доплаті робітникам за 

висококваліфіковану працю;  

• можливої незатребуваності продукції при збільшенні її ціни;  

• можливого збереження запланованого прибутку при зменшенні обсягу 

продажів;  

• реалізації продукції при збереженні запланованого прибутку за рахунок 

зростання ціни продукції.  

Виявлення споживачем в процесі експлуатації продукції прихованого 

браку також завдає підприємству як економічний, так і моральний збиток, тому 

що вимагає додаткових витрат на відновлення браку або повного повернення 

вартості виробу, а це - втрата іміджу підприємства, наслідком чого є наявність 

незатребуваної продукції. 

Звичайно, в першу чергу, це залежить від недоліків трудової діяльності 

підприємства:  

• низької кваліфікації промислово-виробничого персоналу;  

• неправильної організації виробничих процесів або постачання 

матеріальними ресурсами;  

• неефективного збуту готової продукції;  

• нечіткого управління підприємством. 

Нові вимоги споживачів змушують керівництво підприємства враховувати 

вплив трудового фактора на ефективність виробничого процесу, що дає їм 

значні переваги як у виборі нової продукції, так і у виборі нових перспективних 

ринків збуту і розвитку інноваційного середовища.  

Соціально-психологічні аспекти управлінської діяльності промислово-

виробничого персоналу підприємства включають закономірності їх поведінки і 

діяльності в умовах включення в соціальні групи, в систему міжособистісних 

взаємодій і спільну роботу [7, 8]. Тому важливо враховувати також ряд 

соціально-психологічних чинників: конформність, навіювання, емпатію, 

сумісність людей, соціально-психологічну атмосферу, лідерство. Не менш 

важливе значення для підприємств в реальних умовах господарювання має 



знання закономірностей сприйняття людини людиною, врахування 

громадського настрою, смаків і переваг потенційних споживачів продукції, 

вміння долати напругу і конфлікти в міжособистісних стосунках.  

В рамках соціально-психологічних відносин у колективі, наприклад, 

менеджер-керівник виступає як неформальний лідер і реалізує функцію 

управління через взаємини людей в колективі, де серед його соціально-

психологічних здібностей доцільно виділити: 

• комунікативність як дар спілкування з підлеглими;  

• динамізм як готовність і здатність удосконалювати себе;  

• емоційну стійкість як здатність утримувати свій настрій на робочому 

діловому рівні при впливі негативних і позитивних подразників, 

несприятливих умов, стресових ситуацій;  

• оптимістичне прогнозування як здатність передбачати позитивні 

зрушення в характеристиках і діяльності підлеглих. 

Ці здібності фактично є передумовою загальної професійної 

характеристики персоналу підприємства, зокрема, менеджерів-керівників, в 

діяльності яких повинні поєднуватися організаційно-економічні, виробничо-

технічні та соціально-психологічні аспекти. Для того, щоб менеджер міг 

управляти людьми, необхідно вміти знайти підхід як до колективу в цілому, так 

і до окремої людини в цьому колективі. Індивідуальний підхід буде ефективним 

тоді, коли керівник буде знати основи психології людини і управління, коли 

зможе дати характеристику власним психологічним особливостям. 

Тому розвиток соціально-психологічних методів управління підприємством 

обумовлюється тією роллю, яку відіграє виробничий колектив в задоволенні 

соціальних потреб особистості.  

Управління людьми - головне завдання системи управління виробництвом, 

а максимальне використання потенціалу людського фактора - основний 

напрямок соціально-психологічних методів управління. Забезпечення 

зростаючих соціальних потреб людини, його всебічний гармонійний розвиток 

призводить до підвищення трудової активності всього колективу.  



Таким чином, сьогодні трудовому колективу підприємства повинна 

належати вирішальна роль у свідомому, цілеспрямованому впливі на 

ефективність виробництва, прийняття управлінських рішень, а також на 

організацію і контроль їх виконання з урахуванням соціально-трудових 

відносин.  

Висновки 

На основі аналізу і систематизації функціональних обов’язків 

управлінського персоналу розглянута взаємодія маркетинг-менеджменту 

персоналу підприємства, і визначені помилки в процесі прийняття керівником 

оптимальних управлінських рішень. Також розглянуто і досліджено вплив 

факторів соціально-трудових відносин, які характеризують економічну і 

психологічну взаємодію промислово-виробничого персоналу підприємства в 

аспекті його трудової діяльності, і включають відповідність кваліфікації 

робітників і складності виконуваних робіт, що є носієм впливу на 

незатребувану продукцію та можливе погіршення ефективної діяльності 

підприємства. 
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