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ФОРМУВАННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКИХ КОМПЕТЕНЦІЙ ЯК 

ЗАВДАННЯ ПРАКТИЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ 
 

Теория без практики мертва,  
практика без теории слепа 

А. В. Суворов 
На сучасному етапі розвитку суспільства слід відмітити про 

відрив практичної психології від проблем економіки країни. Вчений 
Панок В.Г. у своїй роботі зазначає: «Криза у психології початку 
минулого століття, про яку писали зокрема П. П. Блонський, Л. С. 
Виготський, Г. С. Костюк, С. Л. Рубінштейн, М. Г. Ярошевський та ін., 
була викликана стрімкими запитами практики, необхідністю 
швидкого й ефективного застосування психологічних методів і 
методик у всіх сферах суспільного життя. Така ж ситуація 
спостерігається у нашій країні і тепер» [4]. 

Дуткевич Т.В., Савицька О.В. зазначають, що розвиток 
практичної психології тісно пов'язаний з розвитком техніки, 
виробництва та суспільних відносин. Однак, у практиці економічного 
життя країни такий вплив практичної психології не помітний [2]. 

На сучасному етапі розвитку суспільства існує нагальна потреба 
в спрямуванні практичної психології на задоволення потреб 
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економіки країни. А саме, на забезпечення формування компетенцій 
майбутніх фахівців у сфері підприємницької діяльності.  

Конституція України  гарантує кожному «право на достатній 
життєвий рівень для себе і своєї сім‘ї, що включає достатнє 
харчування, одяг, житло». Забезпечення цього права працездатний 
українець може досягти своєю працею: або як найманий працівник, 
або як підприємець. В економіці країни перші – залежать від 
наявності робочих місць, а другі є тією силою, що створює ці робочі 
місця як для себе, так і для найманих осіб.  

Проблема сучасної економіки полягає в тому, що в Україні не 
сформований клас підприємців. Адже еволюційно працездатне 
населення країни формувалось як виконавці, включаючи 
управлінські кадри. А між особами виконавця і підприємця є велика 
різниця, ця різниця криється в особистостісних характеристиках 
людини, і подолати її можна тільки за допомогою методів психології. 

У світі накопичений великий досвід формування особистості 
підприємця. В першу чергу це формування відбувається 
еволюційним шляхом. Підприємець – це хазяїн, а усіх хазяїв, як 
куркулів та підкуркульників, було знищено радянською владою, 
позбавивши суспільство набутого досвіду підприємництва. І, як з 
нового аркушу, почали формувати суспільство добросовісних 
виконавців, які практично не можуть функціювати в умовах ринку. 

Підприємець дії в умовах невизначеності. Представник 
Австрійської школи, центральною точкою досліджень якої стає 
підприємець та підприємництво, Франк Найт (1885-1972) підняв тему 
невизначеності як центральну проблему діяльності, що була 
означена ще Кантільйоном на початку 18 ст. Саме він перший 
розділив поняття «справжня невизначеність» та «ризик», мотивуючи 
це тим, що ризик може бути оцінений та прорахований, так як він 
може бути параметризований через вірогідність можливих 
результатів. В той час, як справжня невизначеність не може бути 
оцінена та прорахована, оскільки неможливо оцінити невизначену 
категорію. І саме в умовах невизначеності діє підприємець [8]. 

Жан-Баптіст Сей (1767-1832) першим зобразив підприємця як 
самостійний економічний суб‘єкт. За вченням Сея підприємець в 
економічній системі відіграє центральну роль координуючи 
виробничий процес та поєднуючи різні фактори. Саме підприємець 
наглядає, координує та керує всією системою. Якщо ж він буде 
виключений з економічної системи вона зупиниться [9]. 

Вчення Сея підтверджуються практикою вітчизняної економіки: 
відсутність підприємців призвела до скорочення робочих місць за 
період з 2000р. до 2011 р. на 3 млн.950 тис. робочих місць. Для 
довідки: кількість економічно-активного населення (15-70 рр.) у 
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Житомирській області станом на цей час складало 621,1 тис. осіб. 
Різке скорочення робочих місць призвело до значного зниження 
добробуту населення. 

Посприяти у вирішенні проблеми підготовки підприємців має усі 
можливості Житомирський державний університет ім. І. Франка, який 
має потужну кафедру практичної та соціальної психології і 
незаповнений ліцензований обсяг по набору студентів за 
спеціальність «Менеджмент та адміністрування». 

У м. Житомирі функціонує три державні ВНЗ 4 рівня акредитації, 
які готують фахівців за спеціальністю: «Менеджмент і 
адміністрування». Загальний ліцензований обсяг набору на цю 
спеціальність складає – 275 осіб. Фактично у 2015 році на навчання 
за цією спеціальністю на перший курс зараховано лише – 71 
студент, що складає – 25,8%, або четверта частина від 
ліцензованого обсягу. 

Ліцензія підтверджує наявність можливостей вузу готувати 
відповідних фахівців. На сьогодні значно знизилась потреба на 
ринку праці в менеджерах, про що наглядно свідчать набори 
студентів. Отож, виникає потреба шукати шляхи її реалізації. 

Ринку потрібні підприємці. Основною різницею між менеджером 
і підприємцем є особливості особистості.  

Слід зауважити, що допускаються помилки ті вчені та практики, 
які ототожнюють особливі характеристики менеджера і підприємця, 
особливо, якщо брати до уваги, що менеджери радянського періоду 
формувалися при командно-адміністративній системі. 

Менеджерська діяльність – це виконавча діяльність, тобто 
менеджер виконує поставлене завдання, а підприємець, в першу 
чергу, повинен побачити в зовнішньому середовищі проблему, вміти 
визначати наскільки її рішення буде потрібно суспільству, 
визначитися з ресурсами і технологією поєднання ресурсів з метою 
одержання прибутку. Тут підприємця можна порівняти одночасно і з 
автором, і з режисером, і з виконавцем такої діяльності. При розгляді 
відмінностей в діяльності підприємця і менеджера варто згадати 
твердження Т.І. Артем‘євої «Справа в тому, що індивід може 
виконувати діяльність чисто операціонально, виконуючи у 
відповідності до заданого еталону, згідно інструкції, для чого йому 
абсолютно може бути досить тих чи інших знань, здібність до 
мислення, сприйняття, в ній участі брати не будуть»[1, с.128]. 
Менеджер, виконуючи відповідні накази, застосовує в своїй роботі 
відповідні методи та прийоми задля виконання поставленого перед 
ним завдання. Якщо зважити на те, що для виконання тієї чи іншої 
діяльності, індивід повинен засвоїти ті прийоми, методи та операції, 
без знання яких неможливо її виконання, то менеджери спираються 
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на досвід менеджерської роботи, який є досить багатим, і який, не 
зважаючи на роботу в ринкових умовах, не завжди залежить від 
невизначеності і мінливості ринку.  

Звичайно, менеджер може бути підприємцем, як і будь-який 
індивід, але він має мати особливі здібності до підприємництва, які в 
силу особливості самої діяльності є не тотожними здібностям 
менеджера. В контексті сказаного варто пригадати слова К.К. 
Платонова: «Складна діяльність вимагає від особистості складних 
здібностей…»[5, с.93]. 

Розглядаючи проблему формування здібностей до 
підприємництва у населення доречно пригадати слова С.Л. 
Рубінштейна «…сама природа людини – продукт історії. Природа 
людини формується і змінюється в процесі історичного розвитку в 
результаті трудової діяльності»[6, с.539]. 

Здібності до підприємництва, як будь-які здібності індивіда, 
можуть розвиватися лише за наступних умов: 

1. Здібності проявляються і розвиваються тільки в тій 
діяльності, котра вимагає відповідних здібностей (Б.М. 
Тєплов, С.Л. Рубінштейн, Т.І. Артем‘єва, С.Д. Максименко та 
ін.)[7,6,1,3]. 

2. Розвиток здібностей неможливий без споживання, засвоєння 
уже напрацьованих методів і прийомів: «ні одна здібність не 
може існувати, якщо вона не увібрала в себе ті методи і 
прийоми, котрі вже напрацьовані» [1, с.122]. 

3. Розвиток здібностей відбувається у діяльності і у відповідних 
для даного індивіда соціальних умовах. Тому, реальна 
підприємницька діяльність повинна бути розглянута у 
відповідності до соціальних умов, в котрих діє індивід. 

Акцентувавши відмінності між менеджером і підприємцем, слід 
зауважити і на їхні спільні риси. В першу чергу – це робота з уже 
наявними ресурсами, робота з оточуючим середовищем, а також – 
однаковий технологічний процес тощо. 

Вище наведене дає нам можливість внести пропозицію щодо 
підготовки в рамках спеціальності «Менеджмент і адміністрування» 
студентів за спеціалізацією «Підприємництво», використавши для 
цього час, відведений на варіативну складову. У навчальному плані 
по підготовці бакалаврів за спеціальністю «Менеджмент і 
адміністрування» відведено 3060 годин на варіативну частину. 

На вибір студентів має бути запропонований блок 
«Підприємництво: психологічні, організаційні та економічні аспекти». 
Підготовка бакалаврів за спеціальністю «Менеджмент і 
адміністрування» спеціалізації «Підприємництво» має відбуватися 
за нормативною частиною підготовки менеджера і за варіативною – 



 Збірник  наукових праць викладачів та студентів 

 

28  

 

підготовки підприємця. Таким чином по закінчені навчання студент 
отримає диплом бакалавра з менеджменту з спеціалізацією 
«Підприємництво». Таке рішення допоможе вирішити дві задачі: 

1. Підвищити рейтинг підготовки менеджерів і заповнити 
ліцензований обсяг; 

2. Наблизити навчальні послуги університету до вимог ринку 
праці. 

Підготовка бакалаврів за спеціальністю «Менеджмент і 
адміністрування» за спеціалізацією «Підприємництво» здійснюється 
за вибором студента. Студенту може бути запропонований даний 
блок та інший, наприклад «Військова підготовка». 

Варіативна частина складається з дисциплін за вибором 
університету і за вибором студента. Тому, даний блок має 
передбачати вибір студента за трьома напрямами: 
- підприємництво юридичної особи; 
- підприємництво фізичної особи; 
- підприємництво великих компаній. 

При підготовці підприємця необхідно передбачити в 
обов‘язковому порядку такі дисципліни: 
- Особистість підприємця; 
- Психологія підприємницької діяльності; 
- Застосування методів психології у практичній діяльності 
підприємця при контактах з партнерами та іншими особами. 
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