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3. обов’язково висвітлювати інформацію про положення нової системи оплати 
праці; 

4. представники трудового колективу мають брати участь у розробці грейдової 
системи оплати праці. 

Отже, оцінюючи систему грейдів можна зробити висновок, що вона є логічною 
системою, доступною та набуває популярності в Україні як засіб розрахунку 
заробітної плати, але вона вимагає доопрацювання практичної сторони для отримання 
оптимального результату з використанням мінімальних ресурсів.  
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Головним елементом усієї системи організаційних перетворень підприємством є 

персонал, що може бути як об'єктом, так і суб'єктом управління. Персонал – це, 
насамперед, люди, що характеризуються складним комплексом індивідуально-
типових якостей і властивостей, серед яких соціально-психологічні відіграють 
важливу роль. Управління персоналом – багатогранний і винятково складний процес, 
що має специфічні особливості і закономірності.  

У наш час стреси, конфлікти, неконтрольовані ситуації на фірмах є досить 
поширеним і складним явищем, що впливає на продуктивність персоналу, його 
фізичний та психологічний стан та накладає відбиток на діяльності фірми та її 
авторитеті. Звільнення всіх працівників, котрі створюють чи можуть створити 
конфліктні ситуації – не вихід, не професійно втрачати кваліфікованих кадрів лише 
через їхні особливості характеру. Основним результатом управління конфліктними 
ситуаціями і стресами є формування шляхів попередження та способів розв’язання 
або усунення неординарних проблем. Злагоджена праця персоналу, спільна їх мета та 
цілі - запорука успіху будь-якого підприємства. Управління конфліктом являє собою 
цілеспрямований вплив на процеси конфліктної взаємодій, який прагне забезпечити 
конструктивне вирішення. 

Однією з причин, яка викликає конфліктні ситуації в організаціях, є стрес. Стрес 
(англ. stress – напруга) – стан організму, що виникає у відповідь на дію 
несприятливих зовнішніх або внутрішніх факторів. Він проявляється у формі 
напруження або специфічних пристосувальних реакцій. Стресостійкість як керівника, 
так і персоналу нижчих ланок управлінської структури, є запорукою вдалої, 
безконфліктної співпраці організації чи фірми. Розглянемо конфліктну ситуацію, яка 
викликана саме стресами персоналу: «заступник з кадрових питань та маркетингу 
перевантажений роботою у зв’язку суміщення посад». Даний стрес викликаний 
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неправильною управлінською структурою фірми, розподілом відповідальності між 
керівниками. Наслідками можуть бути: а) якщо заступник буде добре виконувати 
свою роботу: у нього зросте самоповага; він може отримати винагороду; б) при 
допущенні помилки він може засумніватися у своїх якостях менеджера. Задля 
попередження конфліктної ситуації можливо призначення помічника заступнику з 
кадрів та маркетингу, що виключає його перевантаження.  

Причиною виникнення конфліктних ситуацій можуть стати певні організаційні 
зміни в організації. Розглянемо деякі з них:  

– «поставлено нову ціль виходу на міжнародний ринок». Опір цій зміні чиниться 
тому, що деякі працівники сумніваються у своїх можливостях і не впевненні у 
досягненні даної цілі. Попередити дану ситуацію можна встановивши спочатку 
короткотермінові цілі, пов’язані із основною метою, тим самим підготувавши 
працівників до її досягнення. Усунути опір можна шляхом відкритого обговорення 
ідеї з усіма її майбутніми виконавцями; 

– «зміна техніки, технологічних процесів, конструкцій виробів: у відділ швидкої 
допомоги привезли нове обладнання». Це викликає опір, тому що працівники не 
знають, добре це обладнання чи ні, бояться негативних наслідків використання. 
Наслідком даної ситуації може бути неприйняття працівниками новинок, а 
використання старої техніки. Попередити опір можна, провівши заздалегідь 
ознайомлення працівників із новинкою. Переговори для підтримки новинок: 
обговорити ідею нововведення із працівниками відділу на зборах, вислухати їх думки 
і прийняти вірне рішення; 

– «зміна організації виробничо-господарської діяльності: зміна графіків роботи». 
Причиною опору є вкорінення звичок, небажання нічого змінювати у своєму житті, 
розписувати свій день по – новому. Наслідок такої організаційної зміни є зниження 
продуктивності праці. Серед шляхів попередження: намагатися змінити графік 
якнайзручніше для працівників; залучити їх до прийняття рішення, обговорити 
питання колективно, доручити їм допомогти скласти графік. 

Для збереження ефективності взаємозв’язку та функціонування персоналу 
фірми, постійно ведеться робота з вивчення реакцій людини на зміни організаційного 
середовища та розробляються методи усунення негативних факторів, що впливають 
на психологічний стан персоналу. 

Застосовуючи різні методи в управлінні персоналом та здійснюючи ліквідацію 
чинників, що викликають конфлікті ситуації, можна досягти: забезпечення єдності 
керівництва – підлеглі одержують накази тільки від одного начальника; дотримання 
жорсткої управлінської вертикалі; дотримання чіткого поділу штабної і лінійної 
структур організації – штабний персонал, відповідаючи за зміст діяльності, ні при 
яких обставинах не може здійснювати владних повноважень, якими наділені лінійні 
керівники; досягнення балансу між владою і відповідальністю – безглуздо робити 
кого-небудь відповідальним за яку-небудь роботу, якщо йому не подані відповідні 
повноваження; забезпечення дисципліни – підпорядкування, ретельність, енергія і 
прояв зовнішніх знаків поваги повинні здійснюватися відповідно до прийнятих 
правил і звичаїв; досягнення підпорядкування індивідуальних інтересів загальній 
справі за допомогою твердості, особистого приклада, чесних угод і постійного 
контролю. 

 
 


