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АНАЛІЗ МЕТОДІВ, ЯКІ МОЖУТЬ БУТИ ВИКОРИСТАНІ  
ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ІНТЕРЕСІВ ПІДПРИЄМСТВА 
 

Розглядаються можливості використання методів дослідження інтересів суб’єктів 
внутрішнього та зовнішнього середовища підприємства як суб’єктивного чинника, що 
повинен враховуватися в процесі визначення стратегії та поведінки підприємства. 
 

Сучасні умови, в яких функціонують та розвиваються вітчизняні 
підприємства, характеризуються невизначеністю та мінливістю зовні-
шнього середовища. Прояви активності суб’єктів зовнішнього середо-
вища також впливають на посилення цієї невизначеності. В цих умо-
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вах набуває актуальності проблема урахування в управлінні підприєм-
ством, як відкритою системою активності суб’єктів як внутрішнього, 
так і зовнішнього середовища підприємства. Вирішення цієї проблеми 
пов’язано із завданням визначення цілей, цінностей та інтересів 

Наукові дослідження [4], присвячені питанням урахування в 
управлінні суб’єктивних чинників, свідчать, що при оцінці внутріш-
нього середовища підприємства зростає вага суб’єктивної складової. 
Але недостатньо розглянуті ще питання оцінки інтересів суб’єктів як 
внутрішнього, так і зовнішнього середовища підприємства, внаслідок 
міждисциплінарного характеру досліджень в цій сфері.  

Метою статті є аналіз наукових методів, що дозволяють визнача-
ти кількісні та якісні характеристики інтересів суб’єктів та обґрунту-
вання можливості їх подальшого використання в управлінні процесами 
міжсистемної взаємодії. 

Традиційно дослідження інтересів розглядається як процес 
з’ясування певних індивідуальних особливостей суб’єкта [1-7]. Як ін-
тегральну характеристику суб’єктивного чиннику, запропоновано роз-
глядати категорію „інтереси підприємства”, що розуміється як система 
спільних інтересів суб’єктів (працівників, менеджерів та власників) 
підприємства, що має за мету отримання прибутку та оптимізацію дія-
льності підприємства [2]. Розглядаючи підприємство як складову сис-
темного комплексу, що утворюється суб’єктами ринкового простору, 
констатуємо необхідність забезпечення управління взаємодією між 
системами, яка викликана наявністю «перетинання» інтересів систем, 
утворюючих системний комплекс [2]. Отже, існує необхідність визна-
чення інтересів підприємства – з одного боку, та інтересів суб’єктів 
зовнішнього середовища – з іншого. 

Методи, які використовуються для оцінки інтересів, розробля-
ються в межах психології, педагогіки, менеджменту та суміжних наук, 
загальний перелік яких наведено в таблиці. Ступінь придатності для 
вивчення інтересів суб’єктів зазначеними методами є різним. Розгля-
немо можливості методів, які найбільш відповідають поставленій меті, 
за критеріями інформативності, достовірності та витратності, а також 
їх переваги й недоліки цих методів. 

Для визначення інтересів суб’єктів підприємства найбільш доці-
льно використовувати такі методи, які можуть забезпечити необхідну 
достовірність інформації, відносно низький рівень витратності та за-
трат часу: тестування (проективні техніки; ідеографічні техніки, зок-
рема – використання репертуарних решіток).  

Дещо менш придатними слід визначити метод критичних інциде-
нтів та ділових ігор.  Це  в  цілому  дозволяє  підвищити  ефективність  
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оцінки персоналу організації.  
Для визначення інтересів суб’єктів зовнішнього середовища доці-

льно використовувати методи, що передбачають імовірнісні прогнози: 
експертні оцінки, семантичний аналіз. 

Перспективою подальших досліджень у цьому  напрямку є  роз-
робка методики застосування репертуарних решіток до різних типів 
суб’єктів зовнішнього середовища (професій чи організацій), розробка 
програми моніторингу інтересів суб’єктів зовнішнього середовища, а 
також визначення ефективних інструментів впливу на їх інтереси. 

  

1.Занковский А.Н. Организационная психология. – М.: Флинта: МПСИ, 2002. – 
648 с. 

2.Шемаєва Л.Г. Проблема управління взаємодією підприємства із зовнішнім сере-
довищем на системних засадах. // Економіка розвитку. – 2005. – №1 (33). – 120 с. 

3.Общая психодиагностика / Под ред. А.А.Бодалева, В.В.Столина. – М.: Изд-во 
МГУ, 1988. – 304 с.  

4.Анастази  А., Урбина С. Психологическое тестирование.. – СПб.:  Питер,  2001.  
– 688 с. 

5.Носс И.Н., Васина Н. В. Введение в практику психологического исследования. – 
М.: Изд-во Института психотерапии, 2004. – 348 с. 

6.Чикер В. А. Психологическая диагностика организации персонала. – СПб.: Речь, 
2003. – 176 с. 

7.Словарь-справочник по психологической диагностике / Л.Ф.Бурлачук, С.М.Мо-
розов. – К.: Наук. думка, 2000. – 528 с.  

Отримано 15.04.2005 

 
УДК 675.24 
 

В.А.САПРЫКА 
Харьковская национальная академия городского хозяйства 
 

МОНИТОРИНГ ГОРОДСКОГО РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ 
 

Рассматриваются проблемы комплексного анализа городского рынка недвижимо-
сти. Предлагается определение мониторинга городской недвижимости как составной 
части управления города. 
 

Современный этап развития общества характеризуется резким 
возрастанием роли и значения информации в управлении социально-
экономическими процессами. Наличие полной своевременной и досто-
верной информации о процессах, происходящих в различных отраслях 
и сферах жизнедеятельности города, является необходимым условием 
организации эффективного управления его развитием. Особую акту-
альность приобретают методы исследования финансово-кредитных 
отношений на городском рынке недвижимости, адекватно отражаю-
щие потребности управления социально-экономическим развитием 
города. Функционирование института местного самоуправления в Ук-


