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Ярема В.И., Скрыньковский Р.Н. Влияние мотивации персонала на 
эффективность деятельности промышленного предприятия 

Приведена структурная декомпозиции составляющих эффективности деятельности 
предприятия в контексте диагностики его конкурентоспособности. Представлены клю-
чевые бизнес-индикаторы производственно-технологической эффективности функци-
онирования предприятия. Очерчено взаимодействие факторов, которые влияют на уро-
вень и динамику производительности труда персонала и выделены особенности матери-
ального стимулирования, в частности в процессе применения форм и систем оплаты тру-
да. Раскрыто место и роль материального стимулирования труда персонала в системе 
мотивации в контексте влияния на производственно-технологическую эффективность 
деятельности предприятия. 

Ключевые слова: предприятие, конкурентоспособность, производственно-техноло-
гическая эффективность, производительность труда, мотивация, материальное стимули-
рование, оплата труда, персонал. 

Yarema V.I., Skrynkovskyy R.M. Personnel Motivation as the Factor of Influ-
ence on Production Technological Efficiency of the Industrial Enterprise Activity 

The structural decomposition of efficiency constituents of enterprise activity is provided 
in the context of diagnostics of its competitiveness. Key business indicators of production 
technological efficiency of entity functioning are presented. Interaction of factors influencing 
the level and dynamics of the personnel performance productivity is outlined. Some features of 
financial stimulation, in particular in the process of application of forms and systems of pay-
ment, are selected. The place and role of financial stimulation of personnel performance is ex-
posed in the system of motivation in the context of influence on production technological effi-
ciency of enterprise activity. 

Key words: enterprise, competitiveness, production technological efficiency, producti-
vity, motivation, financial stimulation, payment, personnel. 
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РОЗВИТОК ОРГАНІЗАЦІЙНИХ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ 
ПІДПРИЄМСТВОМ В УМОВАХ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ 

Проаналізовано еволюцію організаційних систем управління підприємством при 
переході від постіндустріального до інформаційного суспільства. Виділено основні риси 
відмінностей організаційних систем управління підприємств, які ініціюють процеси ін-
форматизації. Обґрунтовано тезу про визначальну роль інформаційної інфраструктури у 
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реформуванні і розвитку організаційної системи управління підприємства, розкрито ас-
пекти взаємозв'язку основних етапів цього процесу. Визначено чинники, що впливають 
на ефективність інформаційної інфраструктури організаційної системи управління під-
приємств, а також напрями її удосконалення. 

Ключові слова: організаційна система управління підприємства, інформаційна ін-
фраструктура, інформаційне суспільство, інформація. 

Постановка проблеми. Одним із найважливіших завдань сучасного ета-
пу розвитку нового світосприйняття організаційних систем управління під-
приємством (ОСУП) в умовах інформаційного суспільства стало вивчення ши-
рокого спектра проблем їх функціонування, починаючи від визначення конкрет-
них форм інформаційно-комунікаційних взаємозв'язків управління у під-
приємстві до побудови глобальних концепцій взаємодії із зовнішнім середови-
щем. Це пояснюється тим, що нова інформаційна економіка ефективно змінює 
вигляд практично всіх економічних систем. Основою цих перетворень стає 
цільова інформаційна інфраструктура підприємства, яка в умовах інформаційно-
го суспільства ініціює зміни внутрішніх та зовнішніх взаємозв'язків організацій. 
Адже в основу розвитку ОСУП зараз покладаються механізми нагромадження 
інформації, її структурного організування і цільового використання. Беззапереч-
но, що в будь-якій організації цільова ОСУП є не чим іншим як випередженим 
відображенням дійсності, як вираження майбутньої потреби підприємства. Тому 
зрозуміло, що чим актуальніші знання в цій сфері, тим активніше та швидше від-
буваються процеси трансформації та реінжинірингу завдяки ефективному управ-
лінню розвитком ОСУП. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У сучасній економічній літе-
ратурі широко досліджують моделі і методи формування ОСУП, узагальнюють 
вітчизняний і зарубіжний досвід становлення і розвитку відповідних структур. 
Результати фундаментальних досліджень проблем розвитку сучасних ОСУП ві-
дображено в численних працях вітчизняних та зарубіжних учених-економістів, 
таких як Н.І. Гражевська [3], В.Л. Дикань [2], В.О. Мандибура, Р. Камрасс, 
М. Кастельс, Г.О. Пасічник [2], А.И. Пушкарь [7], Р. Сандретто. Д. Старк, 
К.Є. Ульянов, Ф. Фукуяма, О. Амоші, М. Прокопенка, Л.І. Федулова [8] та ін. Їх 
напрацювання потрібно розширювати у напрямі досліджень проблем розвитку 
ОСУП в умовах інформаційного суспільства. 

Постановка цілей. В умовах становлення інформаційного суспільства 
створення нових і адаптація діючих ОСУП залишається одним із головних зав-
дань перед підприємствами України. Здебільшого розвиток ОСУП визначається 
шляхом коректування траєкторії їх змін. В умовах посилення невизначеності го-
ловною метою у підприємства залишається збереження стабільності, гомеостазу, 
визначеної ієрархії цілей. Реалізація поставленої мети передбачає розв'язання та-
ких завдань теоретико-методологічного та прикладного характеру: 

● аналіз тенденцій розвитку сучасних ОСУП; 
● виявлення закономірностей перетворень сучасних ОСУП; 
● обґрунтування методів формування сприятливого середовища для розвитку 
ОСУП. 
Виклад основного матеріалу. Можна констатувати, що нові типи ОСУП 

почали інтенсивно формуватися під впливом ускладнення соціального та інфор-
маційного середовища виробництва, яке розпочалося у другій половині ХХ ст. за 
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широкомасштабним впровадженням технічних новацій. Сучасне виробництво де-
далі ширше задіює нові ІТ, що дає змогу виготовляти продукти в ширшому ді-
апазоні, у менших обсягах, економічніше й гнучкіше при значно менших затра-
тах праці завдяки абсолютно новим матеріалам і технологіям. Зокрема, мережа 
Інтернет забезпечує нові горизонти виробничих послуг, що дає змогу перейти від 
масового продукування до персоналізованого. При цьому акцент перетворень пе-
реноситься від вузького цільового впровадження і поширення нових ІТ на фор-
мування інтегрованої багатовекторної інформаційної інфраструктури. Нове сере-
довище менеджменту сучасних підприємств характеризується такими рисами: 

● посиленням взаємозв'язків між учасниками ринку; 
● глобальністю взаємозв'язків; 
● невідчутністю інформаційної складової ринку при зростанні її вагомості. 
Для прикладу кількість мобільних Інтернет-користувачів в Україні ста-

більно зростає і перевищило 24,4 млн під'єднань. 

Табл. 1. Кількість мобільних Інтернет-користувачів в Україні 
Кількість абонентів (тис. під'єднань) Приріст за квартал  Оператор 

III квартал 2013 р. IV квартал 2013 р. тис. під'єднань % 
1 Київстар 11 220 11 300 80 0,7 
2 МТС 6012 6 067 55 0,9 
3 life:) 4 520 4 469 -51 -1,1 
4 Інтертелеком 1 012 1 076 64 6,3 
5 PEOPLEnet 880 909 29 3,3 
6 ТриМоб 522 494 -28 -6,3 

Всього 24 166 24 315 149 0,6 
Джерело: http://delo.ua/tech/kolichestvo-mobilnyh-internet-polzovatelej-v-ukraine-

prevysilo-231732/ 

Згідно з міжнародною оцінкою за 2012-2013 рр., Україна перебувала на 
75-му місці зі 142 країн за індексом мережевої готовності із середнім балом 3,87 
[9]. Зараз потрібно врахувати зниження балу через соціально-економічну і полі-
тичну складові (підтримка держави, бізнес-оточення). Найбільш високий бал от-
римали індекси доступності інфраструктури та грамотності населення. Мобільні 
пристрої, соціальні медіа, відеоконференції, віртуальна реальність, блоги можуть 
стати як ефективним інструментом для розвитку бізнесу, так і гальмом розвитку. 

Сказане підтверджує потребу перебудови економіки загалом і ОСУП в 
умовах становлення інформаційного суспільства. Інтеграційні процеси стали ха-
рактерною ознакою організаційного розвитку сучасного бізнесу, а інтегровані 
корпоративні структури – основою сучасної економіки. Організаційний мене-
джмент вітчизняних організацій повинен серйозно врахувати напрями реформу-
вання ОСУП у цих умовах. Формування і використання організаційного капіталу 
полягає в діях, спрямованих на збільшення віддачі від наявних нематеріальних ак-
тивів. У процесі формування організаційного капіталу підприємства відбувається 
перенесення індивідуального знання у внутрішньокорпоративні системи і закріп-
лення його там з метою широкого використання іншими співробітниками. Від ін-
дивідуальної компетенції до внутрішньої структури спрямовується потік знань, 
який потім закріплюється в інформаційній інфраструктурі. Зокрема, знання перет-
ворюються у форму документів, закріплених процедур тощо. Відбувається 
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своєрідна конвертація людського капіталу в організаційний. Таким чином, один з 
основних напрямів реформування і розвитку ОСУП полягає у створенні та удос-
коналенні внутрішньої інформаційної інфраструктури. З огляду на це, акцент уп-
равління змістився на реалізацію соціальної енергії і творчого потенціалу, а тому 
виникають відповідні завдання у сфері організаційного менеджменту: 

● хоча ІТ широко використовується в поточній діяльності підприємства, проте в 
більшості випадків IT виконують допоміжні функції – тому треба перейти від 
рутинного використання ІТ до перетворення управління бізнес-структурами; 

● один з принципів інформатизації економіки полягає у стандартизації бізнес-про-
цесів, що дає змогу організації виробити єдиний підхід до вирішення багатьох 
завдань і формує позитивне ставлення клієнтів – тому потрібно максимально 
широко застосовувати відкриті мережні технології; 

● процеси інформатизації надали унікальну можливість масово збирати дані (нап-
риклад за рахунок RFID-технологій) – тому необхідно масово впроваджувати ін-
телектуальні технології для оперативного опрацювання величезних обсягів даних; 

● підвищення конкурентоздатності відбувається завдяки поліпшенню сфери об-
слуговування клієнтів шляхом підвищення тісноти та безпеки взаємозв'язків з 
клієнтами та партнерами – тому доцільно підвищити рівень правової та інформа-
ційної безпеки, який залишається в Україні на дуже низькому рівні. 
Загалом, можна стверджувати, що траєкторія розвитку ОСУП визна-

чається її цілями розвитку. У підприємства головною метою є збереження ста-
більності, гомеостазу, визначена ієрархія цілей. Підприємства концентруються на 
підтриманні конкурентоздатних позицій насамперед в таких напрямах (табл. 2) 

Табл. 2. Основні стратегічні напрями підтримання конкурентоздатних позицій 
підприємства 

№ з/п Чинник Змістовне наповнення 

1 Операційна 
ефективність 

Забезпечення клієнтів якісними товарами і послугами за конкурентоз-
датною ціною і доставки з мінімальною складністю і незручністю 

2 

Близькість до 
клієнта 

Чітка сегментація і постановка цілей на ринку, адаптація пропо-
зицій під ці параметри, де знання клієнта і гнучкість в операціях 
дають змогу реалізувати особливі запити або розробляти індиві-
дуальні продукти 

3 Керівництво 
продуктом 

Спрямування на постійне виробництво інноваційних продук-
тів/послуг для отримання конкурентної переваги  

Очевидно, що для великих підприємницьких структур їх складові самі є 
системами, які можуть мати свої цілі, що часто не збігаються із цілями надсисте-
ми. Завдання ОСУП – забезпечити ефективний співрозвиток системи. Якщо 
ОСУП виявилася не в змозі забезпечити співрозвиток складових, відбувається 
системна криза. Синергічний підхід зобов'язує співвідносити цілі розвитку під-
систем із цілями надсистеми. Таким чином, одне з основних завдань розвитку 
ОСУП – забезпечити коеволюцію підсистем підприємства. Прораховуючи мно-
жину варіантів за допомогою нагромадженої структурної інформації, ефективна 
система управління відбирає ті, які відповідають критеріям збереження стабіль-
ності й несуперечності цілям всього підприємства. Перспективні напрями змін 
ОСУП потрібно спрямовувати на удосконалення наявних і застосування нових 
форм і методів організовування діяльності підприємств, раціоналізацію механіз-
мів управління на усіх рівнях менеджменту. Основні напрями удосконалення 
ОСУП в постіндустріальному та інформаційному суспільствах наведено в табл. 3. 
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Табл. 3. Напрями удосконалення ОСУП 
№ 
з/п 

Напрям Змістовне наповнення 

1 У постіндустріальному суспільстві 

1.1 
Мультиплікативний 
механізм оцінювання 
діяльності 

Комплексне охоплення контролем внутрішніх процесів діяль-
ності підприємства шляхом посилення взаємозв'язків усіх зас-
тосованих форм організовування виробництва 

1.2 Екологізація Впровадження спеціалізованих структур для забезпечення 
екологічного рівня виробництва і продукції 

1.3 
Гнучкість виробничих 
технологій 

Формування широкого спектра спеціалізованих підрозділів з 
метою мінімізації затрат часу і ресурсів для різкого приско-
рення оновлення продуктового ряду 

1.4 Науково-технічний 
прогрес 

Запровадження спеціалізованих служб з метою вдосконалення й 
ускладнення техніко-технологічної бази виробництва 

1.5 
Економія ресурсів Раціоналізація виробничих структур в умовах обмеженого ре-

сурсного забезпечення за рахунок удосконалення управлінсь-
ких та виробничих технологічних процесів  

1.6 
Стандартизація техно-
логії управління 

Впровадження міжнародних стандартів ОСУП, які визнача-
ють вимоги до підприємств, кінцевою метою яких є підтримка 
певного рівня якості 

1.8 

Підприємницькі заса-
ди взаємовідносин 
між підрозділами під-
приємства 

Впровадження господарського механізму розрахунків підроз-
ділів підприємств на ринкових засадах з метою посилення від-
повідальності за кінцеві результати діяльності 

2 В інформаційному суспільстві 

2.1 

Активізація людсько-
го чинника 

Впровадження прозорих і зрозумілих взаємозв'язків для підвищення 
компетентності, діловитості і відповідальності; запровадження розум-
но обґрунтованої колегіальності прийняття рівень; забезпечення на-
лежної організованості і виконавської дисципліни. 

2.2 
Динамічний сценарій 
розвитку  
підприємств 

Розгортання різноманітних виробничо-торгівельних структур 
з нетривалим і невизначеним часом усталених відносин 

2.3 

Скорочення тривалос-
ті циклу життя про-
дуктів і послуг 

Створення тимчасових виробничо-господарських структур, 
які через скорочення життєвих циклів інноваційних техноло-
гій можуть швидко втратити свою унікальність та стають за-
гальновживаними 

2.4 

Посилення та індиві-
дуалізація 
взаємозв'язків вироб-
ник-споживач 

Формування віртуальної мережі для прямих зв'язків з покуп-
цями, що активно вишукують альтернативи у глобальному ін-
формаційному середовищі і вибирають оптимальний, уника-
ючи посередників 

2.5 
Конвергенція  
використовуваних 
технологій  

Формування нових типів комбінації підрозділів з метою кон-
центрації і раціонального використання ресурсів, підвищення 
ефективності НТП 

2.6 
Агресивне середови-
ще ведення бізнесу 

Формування гнучких відносно невеликих виробничо-госпо-
дарських структур, адже перемагає не більше підприємство, а 
те, що здатне швидше перебудовуватися 

2.7 Безперервне навчання 
персоналу 

Орієнтація на не стільки на набутий рівень знань персоналу, а на 
швидкість засвоєння і застосування ним нових знань 

2.8 
Системні інновації Формування фінансово-промислових груп, що можуть ефек-

тивно супроводжувати весь життєвий цикл широкого спектра 
інновацій.  

*Авторська розробка 
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Сьогодні ключова конкурентна перевага підприємств полягає в тому, нас-
кільки близько вони можуть підійти до клієнтів і наскільки добре вони побуду-
ють з ними відносини. Надання цінних консультацій та інноваційних ідей зале-
жить від здатності ознайомитися з проблемами клієнта і поширити в мережі 
знання і досвід. "… Використовуючи розвинену систему аутсорсингу і нові ме-
тоди електронних комунікацій, моделювання і моніторингу, підприємства мо-
жуть на 60-90 % скоротити час і вартість циклу створення нового продукту, на 
стільки ж зменшити витрати на інвестиції і ризики і на декілька порядків підви-
щити цінність своїх новинок" [10]. 

Удосконалення управління знаннями в ОСУП необхідно ув'язати з фор-
муванням інформаційної інфраструктури, яка повинна сприяти розгортанню не-
обхідного інформаційного забезпечення. Для цього підприємство має формувати 
внутрішню дисципліну у виборі пріоритетів інформації та управлінні інтелектом 
працівників і надавати їм інформацію у найбільш зручній їм формі. Зрозуміло, 
що інформаційне перевантаження працівників обумовлюється, з одного боку, ве-
личезними обсягами інформації і з іншого – невизначеності доцільності її засто-
сування. Це означає, що персоналу доведеться навчитися краще організовувати і 
передавати інформацію, інакше вони потонуть у ній. Для всіх організацій, неза-
лежно від конкурентної стратегії, внутрішня інформаційна інфраструктура по-
винна стимулювати у співробітників: 

1) відчуття приналежності до співтовариства із загальною справою; 
2) готовність підтримати або витягувати і зберігати знання; 
3) готовність консультувати і використовувати знання інших людей; 
4) здатність вести діалог, мозковий штурм і дискусії. 
Досягнення якнайкращого поєднання цих чотирьох елементів залежить 

від розвиненості інформаційної інфраструктури підприємства і рівня її інтегро-
ваності у зовнішнє середовище. За такого підходу гнучкість і здатність до реагу-
вання є ключем успіху, а інформаційну інфраструктуру потрібно будувати від-
повідним чином, щоб швидше задовольнити різні потреби різних підрозділів, 
максимально використовуючи при цьому метод уніфікації. 

Інформаційна інфраструктура повинна задовольняти такі вимоги: 
1) задовольняти місії організації та стратегічні цілі підприємства; 
2) визначити рівень інтеграції й диференціації ОСУП; 
3) структурувати інформацію про потреби клієнтів і про їх технічні проблеми; 
4) забезпечити ефективний розподіл інформації всередині ОСУП; 
5) підтримувати інформаційне забезпечення операційної діяльності; 
6) зрівноважувати інформаційні витрати та ефективність функціонування 
ОСУП; 

7) сприяти співпраці й доброзичливому відношенню в мережах. 
Висновки. В інформаційному суспільстві вищий рівень ОСУП насампе-

ред опирається на розвинену інформаційну інфраструктуру, перехід на новий ви-
щий рівень гомеостазу. Число порцій інформації з часом зростає, стимулюваль-
ни перехід ОСУП на вищий рівень. На базі нагромадженого потенціалу інформа-
ційної інфраструктури, згідно з головними цілями розвитку, підприємство відби-
рає певний варіант ОСУП і перебудовує свою структуру. 
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Таким чином, в умовах становлення інформаційного суспільства інфор-
маційна інфраструктура стає визначальним фактором впливу на розвиток 
ОСУП. Інформаційна інфраструктура, яка розвивається під впливом внутрішніх 
та зовнішніх сил, сприяє оптимізації форм, способів та методів формування 
ОСУП. Така саморегулююча система здатна відбраковувати ті елементи ОСУП, 
цілі яких суперечать її власним. Це одна з найважливіших системних властивос-
тей. Удосконалення ОСУП на основі інформаційної інфраструктури може забез-
печити такі переваги підприємству: 

● зменшення часу реагування ОСУП та підвищення її пропускної здатності; 
● удосконалення та урізноманітнення функціонального наповнення ОСУП; 
● поліпшення координованості й планування дій у рамках ОСУП; 
● підвищення ступеня задоволення результативністю ОСУП; 
● підвищення рівня комунікацій як всередині ОСУП, так і зі зовнішнім середовищем; 
● підвищення продуктивності прийнятих рішень ОСУП. 
Перспективи подальших досліджень. Цікавим напрямом наступних 

досліджень можуть бути закономірності розвитку ОСУП та формування засобів 
їх формалізованого опису. 
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Новакивский И.И., Войцеховская Ю.В. Развитие организационных 
систем управления предприятий в условиях информатизации 

Проведен анализ эволюции организационных систем управления предприятий при 
переходе от постиндустриального к информационному обществу. Выделены основные 
черты различий организационных систем управления предприятий, которые инициируют 
процессы информатизации. Обоснован тезис об определяющей роли информационной 
инфраструктуры в реформировании и развитии организационной системы управления 
предприятия, раскрыты аспекты взаимосвязи основных этапов этого процесса. Определе-
ны факторы, влияющие на эффективность информационной инфраструктуры организаци-
онной системы управления предприятий, а также направления ее совершенствования. 

Ключевые слова: организационная система управления предприятия, информаци-
онная инфраструктура, информационное общество, информация. 

Novakivsky I.I., Voytsekhovska Yu.V. The Evolution of Organisational Ma-
nagement Systems in the Conditions of Management Informatization 

The evolution of organizational management systems during the transition from post-in-
dustrial to an information society is analysed. The main features of the organizational enterpri-
se differences that initiate the informatization processes are specified. The thesis concerning 
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decisive role in the information infrastructure and the reform of organizational management 
company is substantiated, revealing the aspects of the interrelation of the process basic stages. 
The factors that influence the effectiveness of organizational information of infrastructure ma-
nagement are defined as well as areas of its improvement. 

Key words: organisational company system, informational infrastructure, informational 
society, information. 
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РЕЛІГІЙНЕ ВИХОВАННЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ – ГОЛОВНА 
ЗАСАДА ЕКОЛОГІЗАЦІЇ ОСВІТИ 

Розглянуто моральні причини посилення глобальної екологічної кризи, її реальну 
загрозу для існування людини і природи. Розкрито значення релігії, духовності, моралі, 
охорони довкілля і їх взаємозв'язок у подоланні цієї кризи. Наголошено на особистій від-
повідальності за створений Богом світ-природу, його майбутність, а також на актуальних 
проблемах релігійного виховання студентської молоді, покликаної бути носієм духов-
ності та плекати Божі й моральні чесноти, молитви і добрі діла, прихилитися серцем і 
душею до Духовної мудрості Ісуса Христа, мати належну повагу до людей, інших живих 
створінь і природи. 

Ключові слова: Бог, Святе Письмо, релігія, світ, духовність, людина, природа, еко-
логія, обов'язок, відповідальність, освіта. 

"Я – Світло світу. Хто йде за Мною, не блукатиме 
у темряві, а матиме світло життя" (Йо. 8, 12) 

Сучасна екологічна криза, яка охопила світ, не обминула Україну. Вона 
становить комплексну та далекосяжну проблему, яка щораз більше актуалі-
зується і поглиблюється, стає реальною загрозою для людини та природи, а тому 
потребує пріоритетного вирішення. 

Вражаючим є не тільки масштаби екологічної загрози для майбутнього 
людини та світу природи, але сьогоднішній стан довкілля. Широкомасштабне, 
часто необдумане і хижацьке знищення "зелених легень" планети – лісів, опусте-
лювання велетенських просторів, ще недавно плідної та життєдайної землі внас-
лідок безвідповідального сільського господарювання і понадмірного викорис-
тання мінеральних добрив та отрутохімікатів, чи зростаюче знищення багатьох 
біологічних видів – ось далеко не повний перелік наслідків впливу нашої техно-
генної цивілізації на природне довкілля [2, с. 9]. 

Людина викривлено усвідомлює своє місце та завдання у навколишній 
природі, тому внаслідок необдуманого використання природних ресурсів іде на-
зустріч небезпеці руйнування довкілля і цим самим стає жертвою власної діяль-
ності. Людство поступово вбиває себе. Наступні покоління не мають жодного 
шансу жити повноцінно, а їхні нащадки – вижити взагалі. 

Діяльність людини зіпсута гордістю та самолюбством. Технічними винахо-
дами вона щораз більше поширює своє панування над Землею, а радше – втручан-
ня в її гармонію. Тому людська діяльність повинна скеровуватись на користь лю-
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