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У цій статті визначено вплив соціально-психологічного фактору та характеру його прояву на процес прийняття управлінських 

рішень, вивчено рівні вираження соціального аспекту в функціонуванні системи управління та їх відображення безпосередньо на 

діяльності підприємства, охарактеризовано основні елементи нейтралізації негативної дії соціально-психологічного чинника при 

затвердженні рішень.  

Стаття висвітлює прояви соціально-психологічного тиску в управлінській діяльності в двох напрямах: на процес ухвалення 

рішень та на хід їх реалізації, а також описує особливості впливу соціального фактору на виконання посадових обов’язків з 

позицій керівництва та підлеглих. В даній роботі розглянуто дію соціально-психологічного тиску та його наслідків на реальному 

прикладі, наведеному з життя відомої людини. 
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Постановка проблеми. Сьогодні світ 

характеризується глобалізаційними процесами, 

які впливають на всі сфери життя, в тому числі 

на підприємницьку діяльність. Такі 

трансформації зумовлюють перехід до ери 

змін у процесах ведення та організації бізнесу. 

В таких умовах необхідністю постає 

переоцінка системи управління, основою якої 

виступають управлінські рішення.  

Особливої уваги набуває критичний перегляд 

соціального аспекту прийняття управлінських 

рішень. Адже соціально-психологічний тиск, з 

яким стикаються представники керівництва 

при затвердженні програми вирішення 

проблемної ситуації, здатен вплинути на 

точність та зваженість прийнятих рішень, які в 

свою чергу визначають стан компанії та її 

місце на ринку в подальшому. 

Аналіз досліджень. Приділяли значну увагу 

дослідженням впливу соціально-психологічного 

фактора на забезпечення управлінської діяльності 

такі вчені: Л. С. Виготський, Є. А. Клімов, 

С. Д. Максименко, А. К. Маркова, B. C. Мерлін, 

В. В. Давидов, П. Я. Гальперін, А. І. Китов та інші. 

Метою статті  є оцінка характеру впливу 

соціально-психологічного тиску при затвердженні 

та реалізації рішень, які виникають в процесах 

управління, а також виявлення шляхів 

зменшення дії соціального аспекту при 

прийняття управлінських рішень. 

Виклад основного матеріалу. Стрімкий 

розвиток світової фінансово-економічної системи 

призвів до зростання глобальної конкуренції, яка 

відобразилась як на масштабних корпораціях, 

так і на малих фірмах. Тепер питання, які 

виникають в процесах керівництва організацією 

чи підприємством, вимагають більш складних та 

нестандартних рішень.  

Управлінські рішення ⸺ це сукупний 

результат креативного процесу аналізу наявної 

проблемної чи неоднозначної ситуації з метою 

її вирішення та запобігання можливості 

виникнення в майбутньому. Дані рішення 

призвані отримати форму вираження у вигляді 

дій, направлених на забезпечення стабільної та 

ефективної діяльності організації [1] .  

21 століття диктує правила «компетентної 

гри»: до процесу прийняття більшості управ-

лінських рішень необхідно залучати експертів з 

економічної, фінансової, правової, соціальної та 

політичної сфер, завдяки яким в ході обгово-

рення шляхів вирішення поставлених питань 

можна точно виокремити переваги та недоліки 

розглянутих варіантів, ступінь їх доцільності, 

ефективності та ризикованості [2]. Тобто для 

отримання найбільш оптимального рішення по-

трібно враховувати думки консультуючих 

спеціалістів, на основі чого забезпечується 

отримання ефекту синергії та значна 

вірогідність прийняття високоякісного рішення. 
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Крім того позитивною стороною залучення 

професіоналів з різних галузей та члени колек-

тиву до процесу формування управлінських рі-

шень є виявлення більшої кількості ідей «ви-

ходу» з ситуації за рахунок розширення кута її 

огляду. Суб’єкти групи, як правило, маючи 

різний досвід, володіючи різнорідною інфор-

мацією та компетенцією, можуть знайти біль-

ше число альтернатив, сприяючи затверджен-

ню максимально ефективного рішення розгля-

нутої проблеми. 

Проте наявна негативна риса описаного ви-

ще способу прийняття рішень в компанії чи 

організації: соціальний характер вирішення 

спірних питань чи проблемних ситуацій базу-

ється на дотриманні рівноваги між точками зо-

ру залучених експертів та представників ко-

лективу, яку найчастіше втримати майже не-

можливо [1]. Оскільки даний баланс є дуже 

хитким, остаточне рішення має прийматись 

керівником в межах професійних повноважень. 

В результаті подібної ситуації несвідомо 

виникає соціально-психологічний тиск з боку 

компетентних членів групи, які приймали участь 

в обговоренні рішень, на особу, яка їх приймає. 

Причому рівень даного тиску зростає прямо 

пропорційно разом зі збільшенням міри відпо-

відальності, яку тягне за собою прийняте рішення.  

Характер соціально-психологічного тиску 

при прийнятті управлінських рішень можна 

розглядати з двох позицій: 

- внутрішнього, який характеризується 

потребою збереження власного іміджу, статусу, 

довіри працівників та відповідності особистісних 

якостей лідерським характеристикам; 

- зовнішнього, який характеризується 

тиском з боку впливових осіб (кваліфікованих 

кадрів, залучених експертів, вищого 

керівництва та інших) за рахунок їх досвіду, 

компетентності, авторитету та влади [3]. 

Отже, процес прийняття будь-яких управ-

лінських рішень характеризується особли-

вістю соціально-психологічного тиску. Вплив 

даного аспекту зростає у відповідності до склад-

ності поставленої проблеми, адже підвищуєть-

ся ступінь ризику та відповідальності за наслід-

ки, які виступають результатом сформованого 

рішення.  

Також соціально-психологічний аспект може 

впливати не тільки на якість прийнятих рі-

шень, а й на швидкість їх затвердження: в де-

яких ситуаціях зволікання, спричинені дією 

даного фактора, неминуче призводять до зни-

ження ефективності таких рішень. Так в опера-

ційних питаннях фактор часу відіграє одну з 

ключових ролей, тому процес формування 

ряду дій є регламентованим у часі і не може 

бути відтермінованим.  

Яскравим прикладом негативного впливу 

соціально-психологічного аспекту на прийняття 

рішень є ситуація, в якій колись опинився 

Дональд Трамп. Страх припустися помилки та 

підвести своє оточення прийняв неконтрольовані 

масштаби. Про цю ситуацію бізнесмен згодом 

згадував так: «Тепер я відповідаю за всю 

компанію і відчуваю сильний стрес: раптом я 

помилюся - і ціна моєї помилки буде дуже 

висока? Я начебто знаю, як треба діяти, але до 

кінця не впевнений. Повністю довіряти інтуїції 

не можу. Нескінченні дискусії з колегами допо-

магають мало. Ось і відкладаю по можливості 

той вирішальний момент, коли буде вже пізно 

повернути назад…» [4]. Зрештою, нинішній пре-

зидент США тоді через два роки після тривалих 

мук змушений був піти з позиції топ-менеджера.  

Для налагодження ефективного процесу 

прийняття рішень потрібно мати достатній 

обсяг інформації, застосовувати структурований 

аналіз проблеми, враховувати консультації фа-

хівців з різних сфер для дослідження ситуації з 

різних сторін, але першочерговою умовою ви-

ступає наявність представника керівної ланки, 

який відповідає рівню вимог займаної посади. 

Загалом найбільш доцільним вирішенням пи-

тання впливу соціально-психологічного тиску є 

призначення на керівну позицію лідера, який 

готовий нести відповідальність за наслідки 

прийнятих рішень, має стратегії виходу з різ-

них ситуацій, готовий до зваженого ризику, 

здатен приймати вольові рішення тощо, тобто 

особи, яка характеризується психологічною 

зрілістю та стійкістю. 

Для нейтралізації фактору соціально-психо-

логічного тиску необхідно притримуватись сис-

теми прийняття максимально обґрунтованих рі-

шень. Доцільність прийняття кожного розгля-

нутого рішення та «сценарії» розвитку подій у 

разі їх затвердження можна визначити за допо-

могою SWOT-аналізу, PEST-аналізу, ABC-аналізу 

та інших методик, дієвість яких відобража-

ється на якості прийнятих рішень [5]. 

Потрібно зазначити, що соціально-психоло-

гічний аспект присутній не тільки в процесі 

прийняття управлінських рішень, але й в ході 
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їх реалізації. Так задля підвищення ефектив-

ності діяльності підприємства працівники ма-

ють розуміти задачі, цілі та рішення, встанов-

лені компанією, а в найкращому випадку - 

підтримувати їх. Таким чином керівник, який 

має намір провести зміни, може використати 

два варіанти: в наказовому порядку видати 

план подальших дій або шляхом спілкування з 

підлеглими переконати їх в необхідності до-

тримання встановленого графіку. Перший ви-

падок висвітлює соціально-психологічний вплив 

у формі застосування влади, другий – прагнен-

ня впливати за допомогою авторитету [5].  

Висновки. Управлінське рішення, як і 

будь-яке рішення, являє собою вибір однієї з 

безлічі можливих альтернатив розвитку подій. 

Тому для досягнення бажаного результату рі-

шення, які приймаються в процесах управ-

ління, повинні мати обґрунтовану природу: з 

врахуванням економічних, технічних, адмініс-

тративних, соціально-психологічних параметрів. 

 Особливою складовою у процесі прийняття 

рішень виступає саме соціально-психологіч-

ний аспект, який демонструє неабиякий вплив 

як на затвердження управлінських рішень, так 

і на їх реалізацію, а також на якість та швид-

кість прийняття таких рішень. Тому задля ней-

тралізації негативної дії даного фактору необ-

хідно використовувати систему всебічного об-

ґрунтування рішень, основою для якої слугу-

ють методики аналізу проблеми: SWOT, PEST, 

ABC-аналіз та інші. Проте першочерговою 

умовою прийняття ефективних управлінських 

рішень виступає призначення на керівну поса-

ду особи, яка здатна нести відповідальність за 

результат своєї роботи, прийнятті рішення та  

психологічно готова протистояти соціально-

психологічному тиску. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ХАРАКТЕРА СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ДАВЛЕНИЯ ПРИ ПРИНЯТИИ И 

РЕАЦИЗАЦИИ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ 

В этой статье определено влияние социально-психологического фактора и характера его проявления на процесс принятия 

управленческих решений, изучены уровни выражение социального аспекта в функционировании системы управления и их 

отображение непосредственно на деятельности предприятия, охарактеризованы элементы нейтрализации негативного 

воздействия социально-психологического фактора при принятии решений. 

Статья освещает проявления социально-психологического давления в управленческой деятельности в двух направлениях: на 

процесс принятия решений и на ход их реализации, а также описывает особенности влияния социального фактора на выполнение 

должностных обязанностей с позиций руководства и подчиненных.  В данной работе рассмотрено действие социально-

психологического давления и его последствий на реальном примере, приведенном из жизни известного человека. 

Ключевые слова: социально-психологическое давление, социальный аспект, принятие управленческих решений, проблемная 

ситуация, эффективность решений, власть, авторитет. 

 

Boiko V. 

RESEARCH OF THE NATURE OF SOCIO-PSYCHOLOGICAL PRESSURE IN MAKING AND IMPLEMENTING 

MANAGEMENT DECISIONS 

This article identifies the impact of socio-psychological factors and the nature of its manifestation on the decision-making process, studied 

the levels of expression of the social aspect in the management system and their reflection directly on the enterprise, describes the main 

elements of neutralizing the negative effects of socio-psychological factors. 

The article covers the manifestations of socio-psychological pressure in management in two directions: the decision-making process and the 

course of their implementation, as well as describes the impact of the social factor on the performance of duties from the positions of 

management and subordinates.  This paper considers the effect of socio-psychological pressure and its consequences on a real example from 

the life of a famous person. 

Key words: socio-psychological pressure, social aspect, managerial decision-making, problem situation, decision-making efficiency, power, authority. 
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