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УДК 005.96:334.716 
 
Поплавська А.П. 

 
РОЛЬ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНИХ ЧИННИКІВ  

У ПІДВИЩЕННІ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ 
В УМОВАХ ЗМІН 

 
Поплавська А.П. Роль організаційно-психологічних чинників у підвищенні ефективності діяльності 

промислових підприємств в умовах змін. У статті проаналізовано підходи до вивчення чинників, які впливають 
на діяльність промислових підприємств в умовах змін. У рамках економічного підходу чинники розглядаються з 
точки зору забезпечення стабільної діяльності промислових підприємств за допомогою законодавчих актів, змін у 
політиці сприяння розвитку різних галузей промисловості. Організаційно-психологічний підхід розглядає 
чинники з точки зору впливу на розвиток персоналу підприємства, який, у свою чергу, і є відповідальним за 
стабільність підприємства, коли воно долає різні кризові ситуації в період змін.  

Ключові слова: промислові підприємства, економічні чинники, організаційно-психологічні чинники, галузі 
промисловості, персонал промислового підприємства. 

 
Поплавская А.П. Роль организационно-психологических факторов в повышении эффективности 

деятельности промышленных предприятий в условиях изменений. В статье проанализированы подходы к 
изучению факторов, влияющих на деятельность промышленных предприятий в условиях изменений. В рамках 
экономического подхода факторы рассматриваются с точки зрения обеспечения стабильной деятельности 
промышленных предприятий при помощи законодательных актов, изменений в политике содействия развитию 
разных отраслей промышленности. Организационно-психологический подход рассматривает факторы с точки 
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зрения влияния на развитие персонала предприятия, который, в свою очередь, и является ответственным за 
стабильность предприятия, когда оно преодолевает кризисные ситуации в период изменений. 

Ключевые слова: промышленные предприятия, экономические факторы, организационно-психологические 
факторы, отрасли промышленности, персонал промышленного предприятия. 

Постановка проблеми. Діяльність підприємств є комплексом взаємопов’язаних господарських 
процесів, що залежать від численних та різноманітних чинників. Ці чинники можуть досить по-різному 
впливати на життєдіяльність підприємства: одні впливають позитивно, а інші – негативно. Так, 
спостерігається зворотний зв’язок: негативні чинники можуть дійсно вплинути на ефективність 
позитивно спрямованих чинників. 

Класичний розподіл чинників на зовнішні та внутрішні пояснює, яким чином вони впливають 
на функціонування підприємства. Якщо зовнішні чинники є об’єктивними, і, власне, підприємство 
ніяким чином не може на них вплинути, то внутрішні чинники залежать від організації роботи на 
самому підприємстві.  

Важливо виділяти організаційно-психологічні чинники, які стосуються внутрішніх чинників та 
суттєво впливають на діяльність промислових підприємств в умовах змін.  

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Аналізу щодо визначення сучасних науково-
методичних підходів до класифікації та діагностики чинників впливу на діяльність промислових 
підприємств в умовах змін приділяли увагу такі українські вчені, як О. Бондарчук [3], П. Гаврилко 
[5],  А. Гриньова [8], А. Гринчуцький [9],  Є. Дем’янова [10], О. Ігнатенко [12], Л. Карамушка [13], Ж. 
Крисько [15], Є. Кузькін [17], Н. Соменкова [25]. 

Проблеми організації виробництва підприємств та адаптації до мінливих умов функціонування 
розглядаються в дослідженнях багатьох вчених, таких як: В. Гриньова [8], В. Іванов [11], Ж. Крисько 
[15], І. Круглов [16], Н. Метеленко [20] та інших. У своїх працях вони досліджують особливості 
організації виробництва промислових підприємств. Проте, незважаючи на значний доробок науковців, 
далеко не всі аспекти функціонування підприємств у сучасних мінливих умовах було досліджено, що 
дає підстави для подальших наукових пошуків у даному напрямку. 

Мета дослідження: проаналізувати економічні та організаційно-психологічні чинники, які 
впливають на функціонування промислових підприємств в умовах змін. 

Виклад основного матеріалу і результатів дослідження. В процесі ознайомлення з працями 
зарубіжних та вітчизняних науковців, з метою визначення чинників, які впливають на перебіг змін на 
промислових підприємствах різної галузевої спрямованості, ми співвіднесли різні точки зору. 

Так, під структурою чинників, які впливають на функціонування підприємств в період змін, на 
думку П.П. Гаврилко, розуміється «сукупність чинників, поєднання впливу яких дасть змогу завдяки 
максимальному застосуванню інновацій досягнути високого рівня розвитку того чи іншого виду 
економічної діяльності для задоволення пріоритетних потреб підприємства» [5]. 

На думку Є. Кузькіна та Т. Кужди, серед чинників, які впливають на перебіг змін на 
промисловому підприємстві, визначені наступні [17]: 

- законодавчі, які формують правові підстави інноваційного розвитку підприємств в Україні на 
основі системи законних та підзаконних актів; 

- організаційно-управлінські, які впливають через інституційно-управлінські та інституційно-
організаційні зміни в період змін; 

- фінансово-економічні, які визначають особливості здійснення діяльності підприємств з 
позицій грошово-кредитних, бюджетно-податкових та амортизаційних важелів у період змін; 

- техніко-технологічні, які здійснюють вплив на технічні та технологічні сторони діяльності 
промислових підприємств; 

- соціальні, які відділяють вплив соціальних наслідків розвитку в період змін від впливу 
багатьох інших чинників; 

- екологічні, які визначають вплив технологій, матеріалів, видів енергії на довкілля в процесі 
діяльності підприємств в період змін; 

- гуманітарні, які впливають на діяльність підприємств через ступінь освіченості населення, 
рівень знань і науки в країні; 

- інформаційні, які визначають особливості розвитку підприємств в період змін на основі 
використання інформаційних ресурсів [17]. 

О.Я. Ігнатенко розглядає такі стримуючі чинники впровадження інновацій в період змін на 
промисловому підприємстві, як: 

- економічні (недостатня фінансова підтримка держави; нестача власних коштів; великі витрати 
на нововведення; тривалий термін окупності нововведень; нерозвиненість фінансового ринку і 
неготовність капіталу до широкого інвестування в інноваційну сферу; складність залучення сторонніх 
фінансових ресурсів через низьку привабливість української промисловості для інвестування; 
невизначеність термінів інноваційного процесу; високий економічний ризик; низький 
платоспроможний попит на продукцію); 

- виробничі (брак інформації про ринки збуту; брак інформації про нові технології; 
несприйнятливість підприємств до нововведень; відсутність можливостей для кооперації з іншими 
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підприємствами та науковими організаціями; відсутність кваліфікованого управління інноваційними 
процесами, спрямованого на отримання конкурентних переваг); 

- правові (недосконалість інструментів правового регулювання інноваційно-інвестиційної 
діяльності; відсутність оптимального рівня оподаткування) [12]. 

Соменкова Н.С. виділяє чинники, що обмежують інноваційно-інвестиційну активність 
промислових підприємств. Такими чинниками визначено: висока вартість нововведень; низький рівень 
науково-технічного й технологічного потенціалу; низький рівень взаємодії й кооперації під час 
розроблення технологічних інновацій; недостатня фінансова підтримка держави; брак власних коштів; 
дефіцит кваліфікованих кадрів [25]. 

Такі автори, як Ю.М. Грачова та Л.Г. Соляник, також дають характеристику стримуючих 
чинників інноваційно-інвестиційного розвитку підприємств. До них відносять: необхідний розмір 
інвестицій в інновації; рівень значущості інновацій; рівень ризику інноваційної діяльності; масштаб 
ефекту від інноваційної діяльності [1]. 

Крім чинників, які стримують розвиток діяльності промислових підприємств, існують чинники, 
що стимулюють його. 

Так, Т.І. Городиський визначає такі чинники стимулювання: нормативно-правові, фінансово-
економічні (система фінансування інноваційної діяльності; система формування сприятливого 
економічного середовища в інноваційній сфері) та організаційні (механізм здійснення інноваційної 
діяльності; формування та реалізація інноваційної політики) [6]. 

П.П. Гаврилко розрізняє законодавчі, управлінські, економічні, соціальні, фінансові, 
екологічні, політичні, інформаційні, організаційні, інституційні та гуманітарні чинники впровадження 
інновацій на підприємстві [5]. 

Спираючись на аналіз вищеозначених підходів щодо класифікації чинників впливу на 
діяльність промислових підприємств, запропоновано власне бачення  характеристики основних груп 
чинників, які необхідно враховувати у діяльності промислових підприємств у період змін. До них 
належать:  

1. Зовнішні:  
 - політико-правові (забезпечують правовий базис функціонування підприємств, крім того, вони 

характеризуються впливом держави на конкурентне середовище промисловості та на політичні 
погляди менеджменту при прийнятті управлінських рішень); 

 -  інформаційно-комунікативні (відомості  про інноваційні розробки, інформація про 
інвестиційні та інноваційні програми та проекти на підприємствах) 

 - соціально-психологічні (впливають на систему соціальної підтримки кадрового потенціалу та 
на споживачів продукції).  

2. Внутрішні: 
 - техніко-економічні (охоплюють систему фінансового забезпечення підприємства на 

основі інвестування інноваційної діяльності та розробки інновацій, банківське кредитування; 
страхування інноваційних ризиків; функціонування фінансово-промислових груп; проведення 
бюджетної політики);  

 - управлінські (впливають на розвиток інноваційної інфраструктури, кадрову політику та 
систему управління промислових підприємств);  

 - організаційно-психологічні (тип організаційної структури підприємства, підходи до 
управління промисловим підприємством, стилі управління, методи управління персоналом, розвиток 
персоналу підприємства, елементи корпоративної культури, соціально-психологічний клімат, 
можливості кар’єрного просування). 

У процесі дослідження проблематики управління змінами на промислових підприємствах ми 
плануємо вивчити всі вищеозначені організаційно-психологічні чинники, але завданням даного 
теоретичного дослідження є розглянути місце і роль таких організаційно-психологічних чинників у 
діяльності промислового підприємства, як: розвиток персоналу підприємства в умовах змін та 
елементи організаційної культури промислового підприємства. 

1. Розвиток персоналу підприємства в умовах змін.  
Промислове підприємство, яке бажає досягти стійкого розвитку, повинне постійно вносити 

зміни у функціонування системи управління персоналом, оскільки персонал є найважливішим 
ресурсом організації. 

Прихильники концепції першочергового розвитку персоналу підприємства вважають, що 
персонал, як глобальний капітал, повинен розвиватись одночасно з фізичним, природним та 
соціальним капіталом [1]. 

Вирішити питання розвитку соціального капіталу на промисловому підприємстві можливо 
шляхом забезпечення соціального благополуччя, високої культури працівників, їхньої 
дисциплінованості, чесності, високого самоконтролю, зростання людського капіталу. Це стає 
можливим за рахунок збільшення затрат підприємства на підтримку здоров’я, підвищення освітнього 
та професійного рівня працівників. 
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Таким чином, навчання та підвищення кваліфікації персоналу повинно вплинути на стабільну 
та успішну роботу промислового підприємства. 

Стабільність роботи персоналу підприємства на сучасному етапі визначає його 
конкурентоспроможність та стабільність. Персонал підприємства повинен характеризуватись високим 
професіоналізмом, відповідальним ставленням до справи, розумінням та прийняттям місії 
підприємства, а на формування всіх цих якостей впливає відповідна корпоративна культура. 

2. Елементи корпоративної культури.  
Елементи корпоративної культури формують стійку до зовнішніх впливів та внутрішніх змін 

систему взаємодії всередині підприємства. По-перше необхідно враховувати наступні принципи 
корпоративної культури: 

 - створення системи найму, навчання та стимулювання персоналу, завдяки якій працівники 
будуть розділяти цілі організації, які, в свою чергу, мотивуватимуть працівників на певні досягнення; 

 - постійне підвищення професійного рівня топ-менеджерів та менеджерів середньої ланки, а 
також інших працівників; 

 - організація безперервного обміну інформацією між працівниками для формування уявлень 
про стан підприємства та зміни ситуацій у режимі реального часу; 

 - розподіл влади та делегування працівникам повноважень, необхідних для оперативного та 
адекватного вирішення проблемної ситуації; 

 - поєднання командної роботи з особистою відповідальністю для досягнення поставлених 
цілей; 

 - постійний аналіз ситуації та розробка програм швидкого реагування на кризові ситуації [24]. 
Висновки. В цій статті ми проаналізували певні чинники як економічного, так і організаційно-

психологічного змісту. Підсумовуючи результати теоретичного дослідження, можна зробити висновок 
про те, що науковці, розглядаючи проблему функціонування промислових підприємств в період змін, 
віддають перевагу ролі економічних чинників. Але з упевненістю можна сказати, що організаційно-
психологічні чинники мають не менше, а, можливо, в критичних ситуаціях і більше значення щодо їх 
вирішення.  

Перспективи подальших досліджень. Необхідно зауважити, що ми розглянули лише деякі 
організаційно-психологічні чинники, що, на нашу думку, можуть значно впливати на хід виробничих 
процесів в умовах змін. Подальше вивчення організаційно-психологічних чинників плануємо 
продовжити в наступних наукових публікаціях. 
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Poplavska, A.P. The role of organizational and psychological factors in increasing the efficiency of 
industrial enterprises in a changing environment. The article analyzes different approaches to the study of factors in the 
work of industrial enterprises in conditions of change. From the perspective of the economic approach, the factors are 
considered in terms of ensuring the stable operation of industrial enterprises through legislative acts and policies 
promoting various industries. From the perspective of the organizational-psychological approach, the factors are 
considered in terms of the development of the personnel of the industrial enterprise, who, in turn, is responsible for the 
stability of the industrial enterprise in crisis situations during the period of change.  

When investigating the problems of change management in industrial enterprises, the author analyzes the relevant 
literature for the organizational-psychological factors that increase the efficiency of industrial enterprises in a changing 
environment, in particular the role of the enterprise personnel and some elements of the organizational culture of the 
industrial enterprise.  

The author also discusses some economic and organizational-psychological factors. It is concluded that, although the 
majority of the researchers note the greater role of economic factors than organizational-psychological factors in the work 
of industrial enterprises in the period of change, in some situations, especially in critical ones, organizational-
psychological factors are of great significance. 

Key words: industrial enterprises, economic factors, organizational and psychological factors, industry, personnel 
of industrial enterprise. 
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ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТ ПРОФЕСІЙНОГО СТАНОВЛЕННЯ ОСОБИСТОСТІ 
 

Примачок Л.Л. Функціональний аспект професійного становлення особистості. В статті 
проаналізовано особливості професійного становлення особистості в парадигмі наукових підходів – 
процесуального, результативного, змістового та особистісно зорієнтованого, окреслено чинники професійного 
становлення особистості, описано результати проведеного пілотного дослідження, в якому брали участь як 
студенти, так і вже працюючі професіонали, та зроблено висновки щодо функціонального аспекту професійного 
становлення фахівця. 

Зазначено, що функціональний аспект професійного становлення, з одного боку, зводиться до 
формування певних якостей та властивостей, які суспільство вважає обов’язковими для члена даної професійної 
спільноти, а, з іншого – ці якості визначаються самою людиною або соціальною групою щодо кожного зі своїх 


