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ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ АНАЛІТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
УПРАВЛІНСЬКИХ СТРУКТУР ПІДПРИЄМСТВА

АНОТАЦІЯ. Розглянуто аналітичну роботу управлінських структур під-
приємства з позиції психічних і поведінкових реакцій індивіда на сти-
мули зовнішнього середовища. Визначено психологічні аспекти аналі-
тичної діяльності управлінських структур з урахуванням основних
функцій управління підприємством.
КЛЮЧОВІ СЛОВА: аналітична робота, антиципація, спонукання, інтер-
нальність, біхевіоризм, апперцепція, інтуїція, раціональність.

АННОТАЦИЯ. Рассмотрено аналитическую работу управленческих
структур предприятия с позиции психических и поведенческих реакций
индивида на стимулы внешней среды. Определены психологические
аспекты аналитической деятельности управленческих структур с уче-
том основных функций управления предприятием.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: аналитическая работа, антиципация, побужде-
ние, интернальность, бихевиоризм, апперцепция, интуиция, рациона-
льность.

ANNOTATION. Analytical work of organizational structures of enterprise is
considered from position of psychical and behaviourical reactions of
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individum to the stimulus of external environment. Certainly psychological
aspects of analytical activity of organizational structures taking into account
the basic functions of management an enterprise.
KEYWORDS: analytical work, anticipation, motive, internality, behaviou-
rism, apperception, intuition, rationality.

Постановка проблеми. В сучасних надзвичайно складних
умовах глобалізації, інформатизації і конкуренції успіх підпри-
ємництва залежить від багатьох чинників, але найперше — від
людського фактору, тому що процес виробництва і споживання
інформації як необхідний елемент управлінського циклу перебу-
ває в певній залежності від психологічних особливостей осіб, що
беруть участь в управлінні суб’єктом господарювання. Для лю-
дини водночас із предметною діяльністю є характерною і внут-
рішня психічна діяльність. Емоційний, психологічний фактор ча-
сто відіграє вирішальну роль. Це призводить до того, що дос-
татньо значна кількість економічних рішень приймається на базі
не стільки логічної, скільки емоційної оцінки.

Психологія як наука вивчає розумові процеси і поведінку лю-
дей у їх взаємодії із зовнішнім середовищем. Економічний аналіз
входить до системи функціональних прикладних конкретно-
економічних наук. Але у цій науці людський фактор відіграє ви-
нятково важливу роль. Це призводить до необхідності розгляду
відносно нового напрямку — психології аналітичної діяльності
управлінських структур.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Психологічна ком-
понента діяльності аналітиків, тобто фахівців, що найбільше пра-
цюють зі звітністю та обліковою інформацією, недостатньо опи-
сана в професійній літературі — їй присвячені лише окремі
розробки західних учених з управлінського обліку; при цьому
останнє не є випадковим, адже саме в рамках управлінського об-
ліку найчастіше доводиться стикатись із заздалегідь неформалі-
зованими ситуаціями, у тому числі і в області прийняття рішень.

У західній літературі значна увага психологічним аспектам
обліково-аналітичної діяльності почала приділятися після появи
нової галузі знань у теорії прийняття рішень, яку умовно можна
назвати як «Виробництво інформації з урахуванням людського
фактору» (Human Information Processing). Значний внесок у ви-
рішення цих питань був зроблений такими зарубіжними вчени-
ми, як Дж. Шамо, Е. Каплан, М. Драйвер, С. Лендекіч, Дж. Мок
[1—3].

У роботах класика англійської політичної економії А. Сміта
також простежується психологічний підхід до ролі людини в
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економіці. Зокрема, він вважав, що егоїзм кожного — завдяки
ринку — призводить до зростання суспільного блага.

У публікації українських науковців В. Шарманської та З. Го-
ловко проблему психологічної складової обліково-аналітичного
та аудиторського видів діяльності пропонується розглядати в різ-
них аспектах: з позиції пізнавальної складності обліково-ана-
літичної інформації; з позиції джерел даних; з позиції користува-
ча інформації; з позиції виділення психологічних типів особис-
тості [4].

У роботах В.М. Бебика, Д.Я. Семир’янова, Ю.П. Сурміна,
С.О. Телешуна, В.В. Фатюхи визначено важливість процесу оде-
ржання, нагромадження, обробки і передавання інформації, оскі-
льки: інформаційно-аналітична діяльність дозволяє зібрати дані в
цілісну картину про те, що відбувається, й спрогнозувати на пер-
спективу дії різних факторів, структур, груп інтересів [5, с. 7];
аналітична діяльність забезпечує інформацією всі етапи управ-
лінського циклу, підготовку, прийняття управлінських рішень і
контроль за їх реалізацією [6, с. 27]; інформаційно-аналітична
робота забезпечує стадії визначення проблем системи управління
та їх аналіз; підготовку та прийняття управлінського рішення;
контроль за його виконанням та оцінку його ефективності [7,
с. 7].

У дослідженні, проведеному В.М. Соколинським, встановле-
но, що співвідношення між економічною та загальною психоло-
гією будується на трактуванні свідомого та несвідомого у пове-
дінці людини, при цьому враховується вивчення світу інстинктів,
рефлексів, закономірностей реакції індивіда на стимули [8,
с. 14—21].

Необхідно підкреслити, що у останніх публікаціях майже не
піднімаються питання психологічного сприйняття аналітичних
процесів в підприємницькій діяльності, не враховується принцип
когнитивізму (пізнавання).

Постановка завдання. Метою статті є розгляд існуючих
психологічних процесів пізнання об’єктивної реальності, прове-
дення порівняльного аналізу цих процесів з видами аналітичної
роботи на підприємстві, визначення психологічних аспектів
аналітичної діяльності управлінських структур з метою підви-
щення ефективності прийняття управлінських рішень суб’єктом
господарювання.

Виклад основного матеріалу. Аналітична робота є складо-
вою частиною творчої діяльності людини. Вона призначена для
оцінки інформації та підготовки прийняття рішень. Аналітична
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робота є пізнанням об’єктивної реальності, що здійснюється за
законами діалектики, формальної логіки, із застосуванням зага-
льнонаукових методів дослідження.

Характерною особливістю пізнавального процесу, здійснюва-
ного аналітиком, є те, що головними об’єктами пізнання частіше
за все є події минулого. Ці події супроводжують дуже важливі
елементи теперішнього часу, встановлюючи які аналітик виявляє
їх зв’язки з минулими фактами і за цими зв’язками ретроспекти-
вно пізнає подію, що відбулася у минулому. Особливості самого
процесу пізнання вимагають наявності певних когнітивних і пси-
хологічних особистих якостей, до числа яких відносяться: різно-
сторонні загальні і глибокі професійні знання, розвинутий інте-
лект, гнучке, творче мислення, висока розумова працездатність,
аналітичний склад розуму, прогностичні здібності, уміння виді-
лити головне, активне сприйняття, стійкі пам’ять та увага, розви-
нута уява, інтуїція.

Без глибокого розгляду психологічної поведінки людей в еко-
номічних ситуаціях не можливо знайти варіанти економічного
розвитку підприємства. До психологічних характеристик процесу
пізнання інформації включають: сприймання, розуміння, осмис-
лювання, узагальнення, закріплення, застосування.
Сприймання передбачає відображення у свідомості людини

окремих властивостей предметів і явищ, які впливають у цей мо-
мент на органи почуттів. До сприйняття входять не тільки дані
безпосередніх відчувань аналітика (зорових, моторних, тактиль-
них), а й дані його попереднього досвіду. В цьому розумінні
сприйняття багатіше за безпосередні відчуття.

Сприймання обов’язково має переростати в розуміння того,
що аналізується. Це здійснюється шляхом первинного й знач-
ною мірою узагальненого встановлення зв’язків між явищами і
процесами, з’ясування їх побудови, складу, призначення, роз-
криття причин явищ чи подій, що аналізуються, мотивів, тлу-
мачення змісту текстів, змісту окремих слів, термінів. Цей
психологічний елемент пізнання характеризується глибоким
протіканням процесів порівняння, аналізу зв’язків між явища-
ми, розкриттям різнобічних причинно-наслідкових залеж-
ностей.

У ході осмислення значно збагачується розуміння того, що
аналізується, воно стає більш різнобічним і глибоким. На цьому
етапі з’являється певне ставлення до проаналізованої інформації,
зачатки переконань, умінь робити певні висновки, робити від-
криття.
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Осмислення безпосередньо переростає у процес узагальнення
знань про господарські процеси, в ході якого виділяються та
об’єднуються загальні суттєві риси предметів і явищ дійсності,
що аналізуються. Саме у виділенні основного, суттєвого у ана-
літичній інформації особливо яскраво проявляє себе узагаль-
нення. Але, щоб здійснити виділення основного, треба аналізу-
вати факти й властивості, синтезувати їх певним способом,
абстрагуватися від деталей і конкретностей, порівнювати їх зна-
чущість і робити обґрунтовані висновки про те, які з них най-
більш суттєві.

Важливим елементом процесу засвоєння інформації є закріп-
лення. Для міцного запам’ятовування необхідно повторне осмис-
лення, неодноразове відтворення того, що аналізується, частина-
ми та в цілому. Ось чому необхідне закріплення того, що
аналізується. Здійснюється воно шляхом заучування деяких ос-
новних фактів, визначень, зв’язків, способів доведення шляхом
відтворення деяких особливо важливих елементів матеріалу, що
аналізується, узагальнень і висновків.
Застосування результатів аналізу для прийняття рішень

сприяє більш вільному опануванню ними, посилює мотивацію
аналітика, розкриває практичну значущість питань, що аналі-
зуються, робить знання про проблемні ситуації більш міцними,
життєвими, а тому не тільки абстрактно, а й реально осмисле-
ними.

Варто підкреслити, що всі описані елементи засвоєння інфор-
мації існують не ізольовано. Вже під час сприймання мають міс-
це деякі початкові елементи розуміння та осмислення, але саме
сприймання домінує на цьому етапі засвоєння інформації. Розу-
міння також неможливо відокремити від осмислення матеріалу,
що аналізується. Тут уже відбувається деяке первинне, контурне
осмислювання. В кожному елементі засвоєння інформації прояв-
ляються попередні елементи цього процесу, адже при осмислю-
ванні аналітик сприймає деякі додаткові об’єкти, він розуміє ті
чи інші не охоплені раніше зв’язки. Так само синтетично прояв-
ляють себе елементи засвоєння й в узагальненні, закріпленні та
застосуванні проаналізованих даних.

Ефективність засвоєння інформації залежить від спонукань
аналітика. Знаючи психологічні мотиви аналітика, керівник
може намітити, над подоланням яких саме недоліків слід напо-
легливо попрацювати найближчим часом. При цьому аналітик
повинен знати і намагатися визначати, до якого із стилів орга-
нізаційної поведінки найближче всього керівництво, тому що
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ґрунтуючись на цьому знанні, можна приймати рішення про
необхідний обсяг аналітичних даних, ступінь їх структуруван-
ня, агрегування та аналітичності, наявності альтернативних ва-
ріантів, виділення та ранжування визначальних факторів. Зро-
зуміти психологію керівника, виконати роль мотиватора його
аналітичної діяльності і становить одне з головних завдань су-
часного аналітика.

Особливу вагу у питанні психологічного сприйняття аналі-
тичних процесів у підприємницькій діяльності має така психо-
логічна властивість, як антиципація, що виражається в здатно-
сті центральної нервової системи людини передбачати май-
бутнє. Антиципація є головним елементом прогностичного
компонента, з яким пов’язана більшість інших психологічних
чинників.

Не менш важливим психологічним компонентом базових пе-
редумов сприйняття, який нерозривно пов’язаний з антиципацією
є апперцепція. Апперцепція є властивістю сприйняття, що існує
на рівні свідомості й характеризує рівень сприйняття від минуло-
го досвіду, загального змісту психічної діяльності людини та її
індивідуальних особливостей.

Будь-яка діяльність неможлива без відповідальності її
суб’єкта. У загальному розумінні відповідальність відбиває
об’єктивний характер взаємин між особистістю, колективом,
суспільством з погляду свідомого здійснення пред’явлених вза-
ємних вимог. Якщо людина більшою мірою бере відповідаль-
ність за події, що відбуваються, на себе, то це є показником
внутрішнього (інтернального) контролю. А якщо вона має схи-
льність приписувати відповідальність за все зовнішнім чинни-
кам, знаходячи причину в інших людях, у своєму оточенні, у
своїй долі або у якомусь випадку, то це свідчить про її зовніш-
ній (екстернальний) контроль.

Локус контролю як риса особистості пов’язує між собою по-
чуття відповідальності та готовність до активності. Тому в аналі-
тичній діяльності необхідно враховувати таку психологічну реа-
кцію аналітика як інтернальність, тобто його внутрішню
відповідальність, послідовність у досягненні цілей, схильність до
самоаналізу, незалежність, продуктивність при прийнятті рішен-
ня і в ситуаціях, пов’язаних із ризиком.

У ХХ столітті на зміну емпіричній психології прийшов біхеві-
оризм. Біхевіористи вважали, що предметом психології може бу-
ти тільки поведінка людини, а не психічні стани. За вченням бі-
хевіористів, поведінка людини у своїй основі визначається не
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внутрішніми психічними процесами, а механічними впливами
зовнішнього середовища за принципом «стимул—реакція» [9,
с.14—34]. Особистість людини, з погляду біхевіоризму, є не що
інше, як сукупність поведінкових реакцій, властивих цій людині,
тобто поведінкова реакція виникає на певну ситуацію. У своїй
роботі аналітик завжди реагує на певну господарську ситуацію.
Тому біхевіоризм слід віднести до основних психологічних аспе-
ктів аналітичної діяльності управлінських структур підприємни-
цтва.

Результатом аналізу, прогнозування, оптимізації, економічно-
го обґрунтування і вибору альтернативи з множини варіантів для
досягнення конкретної цілі є управлінське рішення. У прийнятті
будь-якого рішення присутні різною мірою три аспекти: інтуїція,
судження, раціональність [10, с. 55—59].

Інтуїція — це психологічна здатність суб’єкта робити у
процесі пізнання висновок, не усвідомлюючи проміжних ла-
нок аргументації. Раптовість інтуїтивного висновку зв’язана з
такою характеристикою інтуїції, як миттєве врахування безлі-
чі даних і факторів ситуації. Ця раптовість є результатом син-
тетичної діяльності мислення, внутрішні процеси якої не усві-
домлюються суб’єктом, оскільки відсутній видимий зв’язок
результату з попередньою інтелектуальною діяльністю. Шля-
хом інтуїції здійснюється перехід від поступових кількісних
змін у з’ясуванні і осмисленні пізнавальної проблеми до ре-
зультативного її вирішення через одночасне врахування усієї
множини факторів пізнавальної ситуації. Інтуїтивне рішення
досягається в основному в сфері підсвідомої психічної діяль-
ності суб’єкта.

Раціональність у практичній і духовній діяльності людей не
має достатньо чітких меж, охоплюючи як цілепокладання, так і
сукупність кроків, що дозволяють у кінцевому рахунку досягти
поставленої мети. Раціональність приписується людині, здат-
ній думати і діяти відповідно до висновків, зроблених у проце-
сі розмірковування. Раціональне управлінське рішення — це
вибір найкращої альтернативи за допомогою об’єктивного
аналітичного процесу, що базується на формально-логічному
мисленні.

Схематичне узагальнення психологічних аспектів аналітичної
діяльності управлінських структур у підприємництві запропоно-
вано на рис. 1.
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ВИДИ АНАЛІТИЧНОЇ РОБОТИ НА ПІДПРИЄМСТВІ
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сприймання розуміння осмислювання узагальнення закріплення застосування

ПСИХІЧНІ ПРОЦЕСИ ПІЗНАННЯ РЕАЛЬНОСТІ

ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ АНАЛІТИЧНОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ СУБ'ЄКТА УПРАВЛІННЯ

Антиципація –
внутрішня здатність
нервової системи

індивіда
передбачати
майбутнє

Біхевіоризм –
внутрішня

ідентифікація
поведінки

індивіда з цілями
підприємства

Спонукання –
внутрішній імпульс

індивіда
здійснювати
конкретні

цілеспрямовані дії

Інтернальність –
внутрішній
імпульс

покладання
відповідальності

на себе

ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ УПРАВЛІННЯ

планування організація мотивація контроль

ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ

Апперцепція –
сприйняття минулого досвіду на

рівні свідомості

Інтуїція –
усвідомлене мислення на
основі каузального ефекту

Раціональність – внутрішні
цінності, що ґрунтуються на

логічному мисленні

Рис. 1. Психологічні аспекти аналітичної діяльності
управлінських структур у підприємництві
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Висновки. Економічні процеси неминуче супроводжуються
широким діапазоном психічних і поведінкових реакцій організму
індивіду на стимули зовнішнього середовища. Для діяльності
аналітика істотними є такі загальні особливості організації його
свідомості, як обсяг, стійкість, розподіл пам’яті та уваги, врівно-
важеність аналітичної і синтетичної сторін мислення, високий
енергетичний рівень активності.

Знання психологічних аспектів аналітичної діяльності управ-
лінських структур підприємства дозволить керівництву впливати
на аналітиків з метою зміни їх психологічних характеристик в
бажаному напрямку розвитку підприємства.

Література

1. Caplan E., Champoux J. Cases in Management Accounting. Context
and Behavior. — N.Y., 1978. — 88 p.

2. Caplan, E. H. and S. Landekich. Human Resource Accounting: Past,
Present and Future. — N.Y: National Association of Accountants, 1974. —
198 p.

3. Driver M., Mock J. Human Information Processing // The Accounting
Review, July 1975. — P. 450—508

4. Шарманська В., Головко З. Психологічні аспекти обліково-
аналітичної діяльності // Вісник Київського національного університету
імені Тараса Шевченка. Серія: Економіка. — 2009. — №110. — С. 27—
30.

5. Практичні аспекти інформаційно-аналітичної роботи: Навч. по-
сіб. / Кол. авт.; За заг. ред. С.О. Телешуна. — К.: Вид-во НАДУ, 2007.
— 44 с.

6. Сурмін Ю.П. Аналітична діяльність: Посіб. для аналітика непри-
буткової організації. — К.: Центр інновацій і розвитку, 2002. — 96 с.

7. Семир’янов Д.Я. Інформаційно-аналітичне забезпечення управ-
ління підрозділами податкової міліції України: Автореф. дис... канд.
юрид. наук: 12.00.07 / Державна податкова адміністрація України; На-
ціональна академія держ. податкової служби України. — Ірпінь, 2004.
— 18 с.

8. Соколинский В.М. Психологические основы экономики: Учеб. по-
собие для вузов. — М.: ЮНИТИ, 1999. — 215 с.

9. Красовский Ю.Д. Организационное поведение: Учеб. пособие для
вузов. — М.: ЮНИТИ, 1999. — 472 с.

10. Приймак В.М. Прийняття управлінських рішень: навч. посіб-
ник. — К.: Атіка, 2008. — 240 с.

Стаття надійшла до редакції 03.04.2012




