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ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ У СТРЕСОВИХ СИТУАЦІЯХ. 
СТРЕС-МЕНЕДЖМЕНТ НА ПІДПРИЄМСТВІ 

Розглянуто теоретичні та методологічні підходи до визначення сутності поняття "стрес" та класи-
фікації видів стресів. Вивчено функцію, роль та призначення стрес-менеджменту на підприємствах 
різних галузей. Розкрито вплив певних видів стресів на прийняття управлінських рішень щодо діяль-
ності підприємства та створення потрібного мікроклімату для його ефективного функціонування. На-
ведено класифікацію стресів за класифікаційними ознаками та наявні можливості боротьби з ними за 
допомогою різноманітних інструментів, що відповідають потрібним критеріям. Оцінено вплив стресо-
вих ситуацій безпосередньо на ефективність діяльності колективу досліджуваного підприємства, виді-
лено позитивні та негативні наслідки стресової ситуації. Зроблено висновки про можливості виокрем-
лення шляхів боротьби із стресом та наведено конкретні приклади їх застосування. Охарактеризовано 
варіанти застосування запропонованих заходів боротьби зі стресом на підприємствах та здійснено 
опис позитивних та негативних наслідків використання коучингу для покращення управління в умо-
вах стресу. Запропоновано напрями для здійснення подальших досліджень, пов'язаних із зменшенням 
негативного впливу стресових ситуацій, що можуть виникати на підприємствах з тих чи інших причин. 

Ключові слова: стрес, управління у стресових ситуаціях, організаційна поведінка, коучинг, управ-
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Постановка проблеми. Завжди вважали, що стрес – 
це явище, яке притаманне лише тим підприємствам, у 
яких умови праці важкі та шкідливі. Проте сучасна на-
ука та медицина констатує протилежне – стрес власти-
вий кожній людині на кожному підприємстві, незалеж-
но від того чи вона секретар, прибиральник чи власник 
величезного холдингу. Тому сучасна наука виявила та-
ке поняття як "стрес-менеджмент". Стрес-менеджмент 
(від англ. Stress-management – управління тиском) – 
грамотне управління своїм станом і поведінкою під час 
сильного фізичного або психологічного напруження. 
Таке напруження значно знижує ефективність роботи 
працівника, впливаючи на його емоційний, фізичний та 
інтелектуальний стан. Постійне перенапруження прово-
кує хронічну втому, котра супроводжується втратою ін-
тересу до роботи. 

Аналіз останніх публікацій і досліджень. Питання 
щодо виникнення стресових ситуацій та управління ни-
ми досліджували такі вчені, як В.А. Бодров, Л.Г. Дика, 
А.Б. Леонова, А.С. Кузнєцова, А.Г. Маклаков, С.І. Сер-
гаєв, Е.М. Борисова, Т.С. Кабаченко, А.В. Карпов, 
Е.А. Климов, О.Є. Кузьмін, Г.П. Логінова та ін. 

Мета роботи – дослідити поняття, структуру та ви-
ди стресів, а також можливості управління ними. 

Виклад основного матеріалу. Поняття "стрес-ме-
неджмент" з'явилося на Заході як комплекс заходів із 
запобігання стресу та реабілітації людини після його 
появи. Звичайно, стрес-менеджмент не може вплинути 
на фізичні стрес-фактори, проте впливати на перебіг 
стресу він може і повинен, незалежно від природи 
стрес-фактора. Тому важливим є пошук шляхів підви-
щення, зміцнення стресостійкості людини. Стресос-
тійкість людини, а в нашому випадку працівника – це 
його здатність свідомо протистояти тривалому стресу, 
оскільки знаємо, що постійне перебування у нервовому 
напруженні негативно впливає на роботу організму та й 
на безпосереднє виконання обов'язків працівниками. 

Актуальність теми також підтверджується появою 
терміна "синдром менеджера". До синдрому менеджера 
схильні люди будь-якого віку та будь-якої професії. 
Менеджер занадто сильно концентрується на своїх 
проблемах та невдачах, значну частину доби відводить 
на справи, веде сидячий спосіб життя (за комп'ютером 
або, навпаки, у постійних переїздах) і постійно не виси-
пається. "Синдром менеджера" дуже швидко відобра-
жається на роботі організму загалом. У людини пору-
шуються процеси обміну речовин, слабшає імунна сис-
тема. Стрес (англ. "stress" – напруга) – це явище, спри-
чинене великими або малими обсягами робіт, потребою 
зживатися один з одним, конфліктом ролей, їх невизна-
ченістю, сумом, безцільністю існування, відсутністю 
важливої справи, фізичними, психологічними та інши-
ми причинами. 

Розрізняють такі види стресу, як ейфорійний та дис-
трес (Kuzmin & Melnyk, 2012). 

Ейфорійний стрес пов'язаний із закоханістю, одру-
женням, народженням дитини, вдалим проведенням 
відпустки, приємним знайомством, несподіваною вина-
городою тощо. Такий стрес приносить задоволення, ра-
дість, щастя, приємні емоції і підвищує захисні сили ор-
ганізму. Дистрес пов'язаний із хворобами, невдачами, 
конфліктами, неприємними життєвими ситуаціями та 
обставинами, розлученням, втратою коханої людини 
тощо. Такий стрес зумовлює переживання, страхи, нес-
покій, виникнення депресії, хвороб, руйнує здоров'я. 

Також прийнято поділяти стрес за різними ознаками 
(Honchar & Kaban, 2012): 

За місцем виникнення: 
● стрес на виробництві; 
● стрес у системі управління; 
● стрес позаорганізаційний. 

За характером емоцій: 
● позитивний; 
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● негативний. 

За складом учасників: 
● груповий; 
● міжособистісний. 

За джерелом походження: 
● особистий; 
● робочий; 
● суспільний. 

За характером впливу: 
● матеріальний; 
● духовний. 

Вище розглянуто загальну характеристику стресу та 
стрес-менеджменту, але наочніше висвітлимо на прик-
ладі конкретного підприємства. І хорошим та наочним 
прикладом такого підприємства для розуміння поняття 
стрес-менеджменту є Національний академічний укра-
їнський драматичний театр ім. Марії Заньковецької. Це 
комплекс виробничо-творчої діяльності, в якій слово 
стрес – це апріорі невід'ємна частина. Отож, спершу 
розглянемо різновиди конкретних стресів на цьому під-
приємстві. 

Існують різні види стресів, які грамотний та хоро-
ший управлінець має вміти розрізняти, ідентифікувати 
та намагатися усунути. 

Найпоширенішим є стрес на виробництві, котрий ви-
никає в тих організаціях, котрі безпосередньо виготов-
ляють продукцію різного виду. Він поширюється на 
працівників у цехах, шахтах тощо. Найчастіше цей стрес 
пов'язаний саме з умовами праці, котрі є досить важки-
ми і шкідливими. Людина постійно перебуває у стані 
нервового напруження, оскільки несе відповідальність 
за якість продукції. Також на неї впливають й інші фак-
тори, такі як шуми, стукіт тощо. Працівникам важче 
сконцентруватися на своїй роботі, і тому від цього в них 
виникає нервове напруження. Конкретні працівники на 
досліджуваному підприємстві – це є головний інженер, 
працівники відділу виробничих майстерень: монтуваль-
ники сцени та декорацій, швейний відділ, художники, 
працівники столярного цеху, реквізитори, працівники 
світлозвукового обладнання. 

Наступним є стрес у системі управління. Ця катего-
рія стресу стосується безпосередньо управлінців та ке-
рівників. Він виникає через момент відповідальності за 
штат персоналу, особистих переживань за власні управ-
лінські рішення та повноваження. Певні управлінські 
моменти можуть не стикатися з особистим характером 
управління, тому на підґрунті цього виникає стресова 
ситуація, але більш морального характеру, аніж фізич-
ного. А також стрес може виникати через відсутність 
збігів між інтересами підлеглих та керівника. Досить 
яскравим прикладом такого управлінського стресу є 
стрес, котрий спричинений конфліктом між художнім 
керівником та актором трупи. Художній керівник – це є 
основа театру і запорука успіху виконання всіх вироб-
ничих завдань цього підприємства. Проте художній ке-
рівник – це творча людина, яка має специфічний харак-
тер та досить творче бачення. Тому існує низка кон-
фліктів між акторською трупою і керівником: недооці-
нення здібностей актора, нестача ролей, невірне бачен-
ня творчого процесу. Це спричиняє конфлікти, а отож, 
стреси у театрі. А як відомо, театр – це не офісна і не 

виробнича робота. Дружні та щирі взаємовідносини ке-
рівника та акторів – це запорука успіху театру, якщо ж 
ні – то вважайте, що театру настав кінець. А додаючи 
той фактор, що артисти – це досить емоційний проша-
рок населення, то стресова ситуація від цього має біль-
шу ймовірність, ніж приміром у супермаркеті чи мага-
зині одягу. 

Наступний вид стресу – це стрес позаорганіза-
ційний. Цей вид стресу виникає у працівника поза ро-
ботою, це можуть бути проблеми у сім'ї, якісь особисті 
невдачі в житті, чи конфлікти з друзями на роботі чи 
поза роботою. Цей вид стресу безпосередньо не зале-
жить від роботи, він створюється зовнішніми обстави-
нами. 

Наступні види стресу, котрі більше спричинені емо-
ціями, можуть бути або позитивними, або негативними. 
Позитивний стрес зумовлений позитивними емоціями: 
утвердження на нову довгоочікувану роль, підвищення 
по кар'єрній сходинці, присвоєння звання заслужено-
го/народного артиста; також це може не залежати від 
робочого місця, приміром весілля, народження дитини 
тощо. Також може бути негативний стрес, зумовлений 
негативними емоціями, як на роботі, так і вдома. Якщо 
позитивний стрес створює певну мотивацію до роботи, 
прагнення втримати цей хороший стан, то негативний 
стрес, навпаки, демотивує, пригнічує і погіршує про-
дуктивність праці. А результатом негативного стресу є 
зниження якості виробленого продукту, в нашому ви-
падку – це гірша вистава, гірша репетиція, погані деко-
рації чи костюми тощо. 

Наступний вид стресу, який дуже притаманний дос-
ліджуваному підприємству – це є груповий стрес, тобто 
причиною якого стала взаємодія кількох людей. А ось 
міжособистісний стрес – це взагалі для театру як апрі-
орі: люди досить тісно співпрацюють: художники, сце-
нографи, декоратори, режисер, актори тощо. Незбіг ін-
тересів, конфлікти між двома людьми створюють проб-
леми в мікрокліматі колективу. І це насамперед позна-
чається на якості виробленого продукту, тобто вистави. 
Погана взаємодія акторів, погіршення настрою, неба-
жання грати тощо – негативно впливає як на весь теат-
ральний колектив, так і на споживача: глядач бачить 
неякість та халтуру, і відчуває поганий настрій та енер-
гетику. Це не мотивує глядача прийти ще раз, а навпа-
ки – він більше не захоче повернутися. А отже, малі ка-
сові збори, недоотримання прибутку тощо. 

Ще одним видом є особистий стрес: стрес-фактором 
виступають особисті почуття чи стосунки працівника. 
Вони ніяк не пов'язані з роботою, з підприємством зага-
лом, але такий стрес впливає на виконання працівником 
своїх обов'язків. Також існує т. зв. робочий стрес, кот-
рий виникає тоді, коли працівника не влаштовують 
умови роботи, колектив, ставлення керівництва, рівень 
оплати його роботи тощо. А конкретним прикладом є 
приклад в акторській трупі: головних ролей є не так ба-
гато, і часто хороші актори роками проводять в масовці, 
або ж в акторах другого плану. Це великий удар по ам-
біціях та самооцінці актора, що створює йому стрес 
значною мірою. Потім виникають конфлікти з режисе-
ром або художнім керівником. Це все збиває робочий 
творчий процес, цілісність якого для такого виду під-
приємства – це основа основ. Театр – це специфічний та 
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неуніверсальний вид підприємства, і управління стреса-
ми на такому підприємстві має більший рівень склад-
ності. Ненормований графік, виснажливі репетиції, на-
віть певне підривання здоров'я, оскільки актори – це 
друга за складністю професія на світі після шахтаря. 
Отож, стрес-менеджмент украй потрібен на такому виді 
підприємств (Lukianets, 2017). 

Оскільки детально класифікували стреси, які мо-
жуть виникати на такому підприємстві як театр, тепер 
потрібно виокремити шляхи управління стресом і на-
вести конкретні приклади. 

Першим видом управління стресом є коучинг керів-
ництва. Цей вид діяльності стрес-менеджменту полягає 
в особистому наставництві, тренерстві та супроводі. 
Роль коуч-консультанта полягає в тому, щоб надати до-
помогу керівникові побачити плюси та мінуси управ-
лінських рішень, активізувати життєві стратегії, які на-
далі допоможуть досягти запланованого успіху. Кон-
кретним прикладом цього коучингу є те, що до ху-
дожнього керівника театру директор наймає коуч-тре-
нера (в нашому випадку це компетентна особа, такого 
ж рангу і кваліфікації як і художній керівник), який но-
вим об'єктивним і незацікавленим поглядом зможе оці-
нити колектив, підкаже певні рішення щодо зміни прі-
оритетів діяльності або ж допоможе віднайти нові шля-
хи розвитку колективу. Цим самим коуч-тренер допо-
магає оптимізувати управлінські рішення, котрі макси-
мально знижатимуть рівень стресу в акторському ко-
лективі, а також тренер допоможе створити стратегіч-
ний план діяльності художнього керівника з урахуван-
ням особливостей усіх працівників, їх якостей, для того 
щоб створити максимально комфортні умови праці та 
мінімізувати ризики виникнення конфліктів та стресі в 
театрі (Karpov, 2006). 

Наступним шляхом для регулювання стресів на під-
приємстві є організаційна поведінка. Цей вид стрес-ме-
неджменту полягає в тому, що керівник – це взірець, 
його поведінка повинна спонукати працівників до нас-
лідування. Конкретним прикладом є така ситуація. Те-
атр випускає новий продукт (у нашому випадку це 
прем'єрна вистава), логічним є те, що на підприємстві 
(тобто в театрі) відбувається стресова ситуація та нер-
вова атмосфера. Проте грамотний художній керівник 
згладжує усі нервові ситуації, спокійний, вислуховує 
усі побажання акторів, декораторів, костюмерів, сце-
нографістів тощо. Його поведінка абсолютно впевнена 
та виважена, цим самим він показує усьому трудовому 
колективу, що все гаразд, що вистава готова до випус-
ку, проект окупиться, бо квитки продано, цим самим 
налаштовує акторів на позитив. Як результат – успішно 
зіграна вистава, аншлаг, реклама поширюється набагато 
інтенсивніше, цим самим забезпечуючи збільшення по-
питу споживачів на цей продукт, а актори, своєю чер-
гою, абсолютно спокійні та впевнені і цим самим пока-
зують якісну виставу. Тому управлінець – взірець, кот-
рий має відповідні навички, особливості – це запорука 
успішного менеджменту, а отже робота виконується на 
результат. 

Наступним не менш важливим видом управління 
стресом є управління навантаженням. Насамперед тут 
вже йдеться про директора театру, а потім розгалужен-
ня на всі відділи. Директор театру повинен розписати 

всім своїм підлеглим (керівникам підрозділів) час з 
максимальною ефективністю і мінімальною стресос-
тійкістю. Тому йому потрібно переглянути робочий час 
працівника та види робіт, котрі вони виконують. Оціни-
ти можливості цих керівників, зіставити їхні види робіт 
і визначити оптимальний робочий план, а також для мі-
німізації стресу запровадити антистресові програми на 
підприємстві, наприклад, як премію давати абонементи 
в басейн або фітнес-зал тощо. Тобто для того, щоб пра-
цівник почувався комфортно, управлінець повинен 
створити належні умови для його роботи і відпочинку. 

Стрес-менеджмент – для українських підприємств, а 
зокрема для театрів, це річ досить нова і ще не до кінця 
вивчена. Проте це є досить ефективна річ для під-
приємства: ефективне використання трудових ресурсів, 
побудова оптимального робочого графіка, вивчення 
особливостей характеру кожного працівника і його 
слабких та сильних сторін, розуміння специфіки під-
приємства. Усі ці фактори формують єдину систему для 
вивчення стресових ситуацій і відшукання шляхів уп-
равління ними. Чим більше можливостей керівника ке-
рувати стресами – тим краще як для колективу так і для 
підприємства загалом: підвищується продуктивність 
праці, збільшується мотивація до роботи, підвищується 
ефективність трудових ресурсів, зменшується плин-
ність кадрів, покращується клімат у колективі та атмос-
фера на підприємстві загалом. Адже для хорошого уп-
равлінця основне завдання, щоб його персонал йшов на 
роботу як на свято, і якомога більше з користю і для се-
бе, і для підприємства проводив свій робочий час. 

Висновки. Вирішуючи питання стрес-менеджменту 
саме в такому специфічному виді підприємництва, як 
театр, потрібно враховувати те, що це неординарний 
вид виробництва, оскільки він продукує не товар, а 
культурну послугу. Отож, усі стандартні методи бо-
ротьби зі стресом на такий колектив не підходять. Пот-
рібно враховувати те, що робота працівників театру, а 
особливо творчого акторського та художнього колекти-
ву, є досить комплексна та нестандартна, а отже, і стре-
си є нестандартні. Якщо порівняти продавця-консуль-
танта магазину одягу та режисера, то стреси в них абсо-
лютно різні, оскільки від режисера залежить набагато 
більше: якість вистави, забезпеченість залу, декорації, 
костюми тощо. Від нього залежить запорука кінцевого 
продукту – вистави, а від продавця одягу залежить ли-
ше цілісність речей, каси та настрій покупців. Стресос-
тійкість цих двох людей є різна. Творчі люди за приро-
дою свого походження вразливіші до нервових стресів, 
виснажлива робота забезпечує їм абсолютно ідеальне 
стресове середовище. Тому грамотний директор та ху-
дожній керівник повинен створити на робочому місці 
таку атмосферу теплого колективу, мотивацію роботи і 
умов праці, щоб працівники менше потрапляли в стре-
сові ситуації і працювали ефективно. Основними зав-
даннями хорошого управлінця є: підтримання сприят-
ливого колективного клімату, слідкування за станом фі-
зичного та психічного здоров'я підлеглих, планування 
комфортного робочого графіка, стимулювання праців-
ників матеріально та морально, створення умов відпо-
чинку працівників. Це питання в Україні потребує ре-
тельніших досліджень. Але такі дослідження мають бу-
ти диверсифіковані за видами діяльності, оскільки су-
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часний світ – то світ інформації та послуг і стреси в цих 
сферах є досить специфічними. 
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М. Ф. Гончар, Ю. В. Билык 

ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ В СТРЕССОВОЙ СИТУАЦИИ.  
СТРЕСС-МЕНЕДЖМЕНТ НА ПРЕДПРИЯТИИ 

Рассмотрены теоретические и методологические подходы к определению сущности понятия "стресс" и классификации ви-
дов стрессов. Изучены функция, роль и назначение стресс-менеджмента на предприятиях различных отраслей. Раскрыто вли-
яние определенных видов стрессов на принятие управленческих решений по деятельности предприятия и создания нужного 
микроклимата для его эффективного функционирования. Приведена классификация стрессов по классификационным призна-
кам и существующие возможности борьбы с ними с помощью различных инструментов, отвечающих необходимым критериям. 
Оценено влияние стрессовых ситуаций непосредственно на эффективность деятельности коллектива исследуемого предпри-
ятия, выделены положительные и отрицательные последствия стрессовой ситуации. Сделаны выводы о возможностях выделе-
ния путей борьбы со стрессом и приведены конкретные примеры их применения. Охарактеризованы варианты применения 
предложенных мер борьбы со стрессом на предприятиях и осуществлено описание положительных и отрицательных послед-
ствий использования коучинга для улучшения управления в условиях стресса. Предложены направления для осуществления 
дальнейших исследований, связанных с уменьшением негативного воздействия стрессовых ситуаций, которые могут возникать 
на предприятиях по тем или иным причинам. 

Ключевые слова: стресс; управление в стрессовых ситуациях; организационное поведение; коучинг; управленческое реше-
ние. 
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PECULIARITIES OF MANAGEMENT IN STRESSFUL SITUATIONS.  
STRESS – MANAGEMENT AT THE ENTERPRISE 

Theoretical and methodological approaches to defining the essence of the concept of "stress" and the classification of stress is explo-
red. The function, role and purpose of stress management in different industries are studied. The author reveals an impact of certain kinds 
of stress on the decision-making on the company activities and on the creating enabling microclimate for the effective company functi-
oning. Furthermore, the author describes the topology of stress according to classification features (by place of origin, by the nature of 
emotions, by the composition of participants, by the source of origin and by the nature of the impact). The author remarks the existing ca-
pabilities to combat these different kinds of stress with a variety of tools that meet the necessary criteria. The direct impact of stress situa-
tion on the performance of the team of the company is evaluated, the positive and negative effects of stressful situations are highlighted. 
It is concluded about the possibility of isolating ways for combating stress and the concrete examples of their application are demonstra-
ted. The author characterized the options of application for proposed measures to combat the stress at the enterprises and he described 
positive and negative consequences of using coaching to improve control under stress situations. The coach helps manager to see the pros 
and cons of administrative decisions and to intensify the vital successful strategies. The author emphasizes that the main tasks of a good 
manager are: to maintain the favorable climate at the collective level, to control the state of physical and mental health of employees, to 
plan a comfortable working hours, to support financially and morally of workers, to create the conditions for rest of employees. The aut-
hor suggests directions for further research related to reducing the negative impact of different stressful situations at the enterprises. 
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