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Further research may focus on an empirical study of the formation of high school students' monetary culture in the 

process of their vocational guidance. 
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Івкін В.М., Галаган Л.В. Сутність та структура розвитку конкурентоздатності безробітних менеджерів. У 

статті розглядаються сутність та структура розвитку конкурентоздатності безробітних менеджерів. Зазначено, що 

розвиток конкурентоздатності безробітних менеджерів підпорядковується закономірностям професійного розвитку, а 

отже, здійснюється згідно з етапами професійного розвитку, може оцінюватися за критеріями професійного розвитку та 

зазнає впливу протиріч професійного розвитку. Сутність розвитку конкурентоздатності безробітних менеджерів 

визначається психологічним впливом ситуації безробіття, особливостями професійного розвитку та особливостями 

ставлення до навчання дорослих. 
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Ивкин В.Н., Галаган Л.В. Сущность и структура развития конкурентоспособности безработных 

менеджеров. В статье рассматриваются сущность и структура развития конкурентоспособности безработных 

менеджеров. Развитие конкурентоспособности безработных менеджеров подчиняется закономерностям 

профессионального развития и, следовательно, осуществляется согласно этапам профессионального развития, может 

оцениваться по критериям профессионального развития и испытывает влияние противоречий профессионального 

развития. Сущность развития конкурентоспособности безработных менеджеров определяется психологическим 

влиянием ситуации безработицы, особенностями профессионального развития и особенностями отношения к учебе 

взрослых. 

Ключевые слова: безработные, менеджеры, конкурентоспособность безработных менеджеров, развитие 

конкурентоспособности безработных менеджеров, профессиональное развитие, модель развития 

конкурентоспособности безработных менеджеров. 

 

Постановка проблеми. Сучасний етап ринкових відносин в Україні характеризується жорсткою 

конкуренцією на ринку праці і високим рівнем безробіття. Причому серед людей, що втратили роботу, 

немало тих, хто займав керівні посади в організаціях. Для успішного працевлаштування безробітних 

менеджерів і їхньої подальшої успішної професійної діяльності необхідно підвищувати їхню 

конкурентоздатність, яка має свої психологічні особливості. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблему конкурентоздатності менеджерів та персоналу 

організацій досліджували О.І. Вакулюк [3], О.А. Філь [24], В.П. Хапілова [25], С. Щур [26] та ін. Аналізом  

психологічних особливостей безробітних займалися В.П. Петров [20], С. Сінгер [27] та інші. Разом із тим, 

проблема розвитку конкурентоздатності безробітних менеджерів не знайшла достатнього відображення в 

наукової літературі. 

Метою даної роботи є аналіз сутності та структури розвитку конкурентоздатності безробітних 

менеджерів на основі результатів сучасних досліджень. 

Виклад основного матеріалу і результати дослідження. Виходячи з результатів теоретичного 

аналізу відповідної літератури і враховуючи сутність конкурентоздатності особистості, конкурентний 

характер управлінської діяльності та психологічні особливості безробітного, конкурентоздатність 

безробітних менеджерів можна визначити як комплекс психологічних характеристик, що 

забезпечуватимуть їхнє успішне працевлаштування і конкурентну взаємодію в їхній майбутній 

менеджерській діяльності. 
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Оскільки безробітні досліджуваної категорії мають за мету в майбутньому влаштуватися на посаду 

менеджера, то вони працюють, зокрема, над розвитком психологічних характеристик, важливих для 

успішної конкурентної взаємодії та здійснення управлінської діяльності в умовах конкуренції. Зазначені 

характеристики доцільно об’єднати, відповідно, у «конкурентний» блок та у «менеджерський» блок 

психологічних характеристик конкурентоздатності безробітних менеджерів. Зовнішнє середовище 

безробітних менеджерів, яке має суттєву відмінність від зовнішнього середовища, наприклад, студентів-

майбутніх менеджерів через переживання ситуації безробіття, і психологічні характеристики, що 

визначають особливості безробітних, об’єднано у «ситуаційний» блок психологічних характеристик. 

Конкурентоздатність будь-якого суб’єкта економічних відносин виявляється та розвивається в 

умовах конкурентних відносин. Розвиток конкурентоздатності безробітних менеджерів є частиною 

професійного розвитку особистості, який є процесом закономірної зміни особистості в ході власної 

професійної активності. Змінами можуть бути якісні, кількісні та структурні перетворення, які 

характеризують особистість як суб’єкта професійної діяльності [12]. Професійний розвиток починається з 

моменту вибору професії, триває протягом всього професійного життя людини і завершується, коли людина 

завершує свою професійну діяльність [14]. Особистісний та професійний розвиток є взаємодоповнюючими 

процесами [15; 16], професійний розвиток невіддільний від особистісного розвитку – в основі того й іншого 

лежить принцип саморозвитку [1]. Професійний розвиток може характеризуватися протиріччями: 

протиріччя, що виникають в смисловому просторі особистості, між еталоном особистості професіонала та 

образом Я; протиріччя між сформованими суспільством очікуваннями стосовно якостей особистості 

професіонала (соціальний стереотип) та сформованим у свідомості особистості індивідуалізованим 

еталоном; протиріччя між реальними вимогами професії до якостей професіонала та декларованими 

суспільством очікуваннями [12]. 

Таким чином, професійний розвиток безробітних менеджерів знаходиться на складному етапі 

переходу від безробіття до управлінської діяльності. Так, безробітні, які шукають роботу за допомогою 

Державної служби зайнятості – це дорослі люди, які, як правило, уже принаймні одного разу проходили 

хоча б перший етап професійного розвитку – зародження та формування професійних намірів. І частіше за 

все ці люди, перш ніж опинитися у службі зайнятості, уже отримали освіту, досвід роботи, можливість 

реалізації певних цілей та можливостей (пройшли через низку етапів професійного розвитку). 

У той же час, безробітні менеджери – це люди, які не повертаються до перших етапів професійного 

розвитку: професійної орієнтації та професійної освіти. У них немає необхідності проходити тривалий, 

складний та суперечливий процес переходу від однієї професії до іншої. В.П. Петров зазначає, що більш 

успішними в пошуках нової роботи є люди мобільні, схильні до постійного самовдосконалення, переходу 

від однієї діяльності до іншої, які мають психологічну стійкість до критичних ситуацій, пов’язаних з такого 

роду переходами [20]. 

Підготовка безробітних менеджерів – процес більше циклічний, ніж лінійний, який може 

повторюватися кілька разів. Завершенням процесу підготовки може стати не лише знаходження нового 

робочого місця, але й подальша перепідготовка (навчання) [27]. 

Засобами професійної освіти безробітні мають можливість до підвищення свого рівня знань та 

удосконалення умінь, які необхідні для їхньої майбутньої управлінської діяльності. В той же час розвиток 

конкурентоздатності, як частина професійного розвитку безробітних менеджерів, на нашу думку, перш за 

все повинен бути спрямований на психологічну підготовку безробітних, а саме на розвиток тих 

психологічних характеристик, які сприяють успішній конкурентній взаємодії та здійсненню управлінської 

діяльності (об’єднані нами у конкурентний та менеджерський блоки). Психологічні характеристики 

ситуаційного блоку є важливими у процесі розвитку конкурентоздатності безробітних менеджерів як такі, 

що визначають емоційну спрямованість безробітних на управлінську діяльність. 

Процес розвитку конкурентоздатності особистості певним чином схожий на процес розвитку 

конкурентоспроможності будь-якого економічного суб’єкта [6]. 

Базуючись на зазначеній розробці, для процесу розвитку конкурентоздатності особистості як 

економічного суб’єкта ми пропонуємо алгоритм, який складається з такої послідовності дій: 1) аналіз 

зовнішнього середовища; 2) самопізнання; 3) визначення переваг конкретної особистості на даний момент 

та того, які фактори конкурентоздатності в її розпорядженні; 4) співвіднесення наявних конкурентних 

переваг з реальною професійною діяльністю даної особистості; 5) визначення факторів конкурентоздатності, 

які доцільно розвивати як конкурентні переваги; 6) визначення способів укріплення наявних та розвитку 

нових конкурентних переваг особистості (планування); 7) конкретні дії стосовно розвитку наявних та 

потенційних конкурентних переваг; 8) аналіз результатів та повторення послідовності [5].  

Практичне застосування такого алгоритму розвитку конкурентоздатності для безробітних 

менеджерів повинне враховувати розвиток психологічних характеристик конкурентного, менеджерського та 

ситуаційного блоків. Розвиваючи конкурентоздатність особистості, з метою визначення актуальних 

напрямків розвитку, необхідно відслідковувати усі особливості зовнішнього середовища, зокрема, 

конкурентні переваги конкурентів на даний момент та можливості для створення власних конкурентних 
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переваг. Таким чином, у наведеному алгоритмі відображено основні характеристики конкурентоздатності – 

саморозвиток, відносність, динамічність та індивідуальність. 

Індивідуальність конкурентоздатності, з одного боку, означає унікальність та неповторність 

комбінації психологічних характеристик та факторів конкурентоздатності кожного учасника конкурентної 

взаємодії, а з іншого – необхідність враховувати цю неповторність при плануванні розвитку 

конкурентоздатності (у тому числі менеджера). Динамічність конкурентоздатності змушує до постійного 

повторення алгоритму розвитку. 

Разом із тим, необхідно уважно ставитися до відносності конкурентоздатності. Відносність 

передбачає порівняння конкурентів між собою, проте розвиток конкурентоздатності можливий лише 

методами саморозвитку. Для успішного розвитку конкурентоздатності відносність необхідно застосовувати 

перш за все до самого себе: який рівень певної характеристики був у даної особистості та яким він став з 

плином часу. Саморозвиток – це фундаментальна здатність людини бути суб’єктом свого життя [4; 13]. 

Структурними компонентами саморозвитку є рефлексія, самопізнання, самовизначення, саморегуляція та 

самореалізація [4]. Таким чином, саморозвиток є продуктивним шляхом розвитку особистої 

конкурентоздатності. 

Сутність розвитку конкурентоздатності безробітних менеджерів визначається, окрім особливостей 

їхнього професійного розвитку, також і формальною процедурою залучення безробітних до програми 

Державної служби зайнятості з професійної перепідготовки.  

Необхідно зазначити, що процеси професійної переорієнтація та професійна освіта для безробітних 

менеджерів є додатковим чинником, який впливає на їхній психологічний стан, у зв’язку з тим, що 

безробітні менеджери – це дорослі люди. 

Дорослість характеризується ознаками: хронологічний вік, психофізична зрілість, соціальна 

зрілість, повна громадянсько-правова дієздатність, економічна самостійність, включеність у сферу 

професійної праці. Дорослий, що навчається, відрізняється від «недорослих» учнів усвідомленням себе 

більше самостійною та самокерованою особистістю; готовністю до навчання, що визначається прагненням 

за її допомогою розв’язати свої життєво важливі проблеми та досягти конкретної мети; прагненням до 

невідкладної реалізації отриманих знань, умінь та ін. [19]. 

Досвід роботи з безробітними, які проходили перепідготовку з основ управлінської діяльності, 

дозволив В. Сінгер з’ясувати, що дорослі мають певні очікування стосовно нового для них етапу навчання, 

які були сформовані у минулому: наприклад, що викладач – це експерт, який розповість їм, що необхідно 

вивчити і як щось потрібно робити. В. Сінгер підкреслює, що створення підтримуючого середовища за 

допомогою методології навчання дорослих є одним із ключових елементів процесу перепідготовки 

безробітних [27]. 

Таким чином, сутність розвитку конкурентоздатності безробітних менеджерів визначається 

психологічним впливом ситуації безробіття; процесами професійної переорієнтації та професійної освіти; 

особливостями ставлення до навчання дорослих. 

Наведені підходи до сутності конкурентоздатності, професійного розвитку, розвитку 

конкурентоздатності безробітних менеджерів, результати теоретичного дослідження психології 

конкурентоздатності, лідерства та безробіття, а також розроблена нами раніше модель розвитку 

конкурентоздатності безробітних-майбутніх підприємців [6] були покладені нами в основу розробки 

теоретичної моделі розвитку конкурентоздатності безробітних менеджерів. 

У контексті проблеми розвитку особистості, у зв’язку з її професійною діяльністю, суттєве місце 

займають досягнення в галузі психології особистості. Як зазначає Е.Ф. Зеєр, розгляд особистості як 

відкритої, нелінійної та динамічної системи обумовлює необхідність пошуку адекватного її представлення. 

Так,  останніми  роками в соціальних науках визнання отримало відображення багатовимірних явищ та 

процесів у формі логіко-смислових моделей, що являють собою клас моделей відображення інформації в 

багатовимірних смислових просторах [9]. Наприклад, В.Ф. Моргун розробив багатовимірну структуру 

особистості, яка включає п’ять інваріант, представлених у вигляді векторів, на яких відображені рівні 

розвитку визначених інваріант [17]. Багатовимірний підхід [9; 17], який покладено в основу розробки 

теоретичної моделі розвитку конкурентоздатності безробітних менеджерів, дозволяє об’єднати різнорідні 

компоненти, згруповані за допомогою координатно-матричних систем в логіко-смислові моделі. Як 

зазначено в роботі Е.Ф. Зеєра, смислоутворюючими координатами моделі особистості є змістовні 

компоненти, а їхня кількість залежить від конкретного дослідницького завдання. Виконуючи 

інструментальну функцію, ця модель відображає багатовимірність та відкритість особистості як складного 

інтегративного психологічного утворення. Особливість цієї моделі також полягає в тому, що 

міжкоординатний простір утворює своєрідний «психологічний потенціал» особистості, її можливості. 

Таким чином, теоретична модель розвитку конкурентоздатності безробітних менеджерів 

побудована у форматі логіко-смислової моделі. Координатами моделі є комплекс психологічних 

характеристик, що забезпечує успішну конкурентну взаємодію безробітних-менеджерів. Поєднання груп 

психологічних характеристик утворює «смислові блоки», які певною мірою визначають психологічний 
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потенціал особистості. «Смисловими блоками» є конкурентний, менеджерський та ситуаційний блоки 

психологічних характеристик. 

Конкурентний блок моделі утворений координатами-психологічними характеристиками, які 

забезпечують успішність конкурентної взаємодії безробітних менеджерів: самооцінка конкурентоздатності 

– суб’єктивне уявлення суб’єкта про свою конкурентоздатність [23]; суперництво  тип поведінки, за якого 

максимально враховуються і задовольняються власні інтереси і мінімально  інтереси опонента [21]; 

співпраця – тип поведінки, за якого учасники ситуації приходять до альтернативи, що повністю задовольняє 

інтереси обох сторін [21], а також мобільність та саморозвиток. 

Менеджерський блок моделі утворений координатами-психологічними характеристиками, 

важливими для здійснення управлінської діяльності безробітних менеджерів: уміння йти на зважений ризик; 

потреба в незалежності; інноваційність; ініціативність, а також стійкість до невизначеності; 

інтернальність та потреба в досягненнях. 

Ситуаційний блок моделі утворений координатами-психологічними характеристиками, 

пов’язаними з впливом ситуації безробіття на психологічний стан безробітних менеджерів: самооцінка – 

центральний компонент Я-концепції особистості, який охоплює оцінку людиною себе, своїх можливостей і 

якостей та місця серед людей [22]. Самооцінка визначає соціальну адаптацію особистості і є регулятором 

діяльності [2], є умовою діяльності та її результатом [10]; активне ставлення до життєвої ситуації – 

прагнення розширювати сферу своєї  життєдіяльності, здатність акумулювати в собі потенціал енергії, сили, 

творчості [7]; бадьорість – психічний стан організму, який характеризується активною взаємодією людині 

із зовнішнім світом [22], підвищеним, бадьорим настроєм, переважанням позитивного емоційного фону, 

розширенням інтересів, очікуванням радісних подій у майбутньому, вираженим бажанням діяти [7]; тонус, 

що характеризується підвищеною імовірністю активності і витрати енергії; суб’єктивні відчуття 

внутрішньої зібраності, запасу сил, енергії; підвищена готовність до роботи, в тому числі і тривалої [7]; 

розкутість – стан, у якому ситуація може оцінюватися людиною як складна, але немає її активного 

відторгнення, емоційна гострота неприйняття стерта; відсутнє сильне прагнення щось змінювати у собі, 

своїй поведінці чи в ситуації, інтенсивно виконувати необхідні перетворення, більшою мірою оволодівати 

ситуацією; характерна розкутість; при дуже високих оцінках – байдужість, заспокоєність [7]; спокій 

визначає більшу впевненістю у своїх силах та можливостях, ніж у більшості людей [7]; стійкість 

емоційного тону характеризується переважанням рівного позитивного емоційного тону, спокійним 

перебігом емоційних процесів; високою емоційною стійкістю [7]; задоволеність життям означає здатність 

з інтересом та ентузіазмом займатися різними видами діяльності [11], брати на себе відповідальність та 

можливість робити вибір, в якому чути голос власного «Я», готовність долати труднощі в реалізації своїх 

здібностей [7]; позитивний образ самого себе – виражене прагнення до адекватності в оцінці своїх 

психологічних особливостей та свого стану; критичність самооцінювання [7]; самопочуття – загальний 

комплекс відчуттів людини, що відображають рівень фізіологічної і психічної комфортності її стану у даний 

момент [22]; активність – здатність людини до планомірного і цілеспрямованого перетворення 

навколишньої дійсності [22]; настрій – відносно стійкий і тривалий психічний стан, який протягом певного 

часу емоційно (позитивно чи негативно) забарвлює психічне життя людини, [22]; суб’єктивне благополуччя 

– помірний емоційний комфорт особистості, яка не відчуває серйозних емоційних проблем, впевнена у собі, 

активна, успішно взаємодіє з оточуючими, має адекватну поведінку [7]; адаптивність – інтегративна 

властивість, яка характеризує ступінь психологічної адаптації особистості, визначається відповідністю 

(власне адаптивність), відносною невідповідністю (неадаптивність) або крайнім ступенем невідповідності і 

відсутністю можливості адаптації (дезадаптивність) між цілями індивіда і досягнутими результатами [18], а 

також ескапізм, прийняття себе, прийняття інших, емоційна комфортність та прагнення до домінування. 

Таким чином, теоретична модель розвитку конкурентоздатності безробітних менеджерів 

побудована у форматі логіко-смислових координат, якими є конкурентний, менеджерський та ситуаційний 

блоки психологічних характеристик, що зумовлюють успішну конкурентну взаємодію безробітних 

менеджерів. 

Висновки. Розвиток конкурентоздатності безробітних менеджерів підпорядковується 

закономірностям професійного розвитку, а отже, здійснюється згідно з етапами професійного розвитку, 

може оцінюватися за критеріями професійного розвитку та зазнає впливу протиріч професійного розвитку. 

Сутність розвитку конкурентоздатності безробітних менеджерів визначається психологічним впливом 

ситуації безробіття, особливостями професійного розвитку та особливостями ставлення до навчання 

дорослих. 

Знання сутності та структури розвитку конкурентоздатності безробітних менеджерів може стати в 

нагоді працівникам центрів зайнятості, а також самим безробітним менеджерам при їхньому успішному 

працевлаштуванні і подальшій професійній діяльності. 

Перспективи подальших досліджень. У наших подальших дослідженнях планується зосередитися 

на розробці конкретних методик і рекомендацій для розвитку конкурентоздатності безробітних на ринку 

праці. 
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Ivkin, V.M., Galagan, L.V. The essence and structure of unemployed managers' competitiveness development. 

The nature and content of personal competitiveness, the competitive character of managerial activities and the psychological 

characteristics of the unemployed make it possible to determine the competitiveness of unemployed managers as a complex of 

psychological characteristics that ensure their successful employment and competitive work performance. 

Unemployed managers' competitiveness develops according to the laws of professional development, and, therefore, is 

carried out in accordance with the stages of professional development, can be evaluated according to the criteria of professional 

development and is influenced by conflicts of professional development. The development of unemployed managers' 

competitiveness is determined by the psychological impact of the unemployment situation, the peculiarities of professional 

development and their attitudes to adult education. 

Using the means of vocational education, the unemployed have the opportunity to improve their knowledge and skills 

necessary for their future management activities. At the same time, the development of competitiveness as part of the 

professional development of unemployed managers, first of all, should be aimed at their psychological training, in particular the 
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development of those psychological characteristics that improve competitive interaction and management (included in the 

competitive and managerial blocs). The psychological characteristics of the situational bloc are important for the development of 

unemployed managers' competitiveness as those that determine the emotional orientation of the unemployed to managerial 

activities. 

Knowledge of the nature, content and structure of the development of unemployed managers' competitiveness can be 

useful for to employment center employees as well as the unemployed managers for their successful employment and 

professional activities. 

Keywords: the unemployed, managers, unemployed managers' competitiveness, unemployed managers' 

competitiveness development, professional development, unemployed managers’ competitiveness development model. 
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Креденцер О.В. 

 

ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ВНУТРІШНЬООРГАНІЗАЦІЙНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА  

В ОСВІТНІХ ОРГАНІЗАЦІЯХ 

 
Креденцер О.В. Основні напрямки внутрішньоорганізаційного підприємництва в освітніх організаціях. 

У статті представлено результати емпіричного дослідження внутрішньоорганізаційного підприємництва в освітніх 

організаціях. Проаналізовано міру представленості проблеми внутрішньоорганізаційного підприємництва в освітніх 

організаціях. Подано класифікацію основних напрямків внутрішньоорганізаційного підприємництва в освітніх 

організаціях за наступними критеріями: за професійно-освітніми напрямками, за суб’єктами освітньої діяльності, за 

міжнародною діяльністю, за громадсько-професійними напрямками діяльності. Проаналізовано ступінь вираженості 

основних форм внутрішньоорганізаційного підприємництва в освітніх організаціях у кожній групі виділених напрямків. 

Ключові слова: внутрішньоорганізаційне підприємництво, інтрапренерство, освітні організації, психологія 

внутрішньоорганізаційного підприємництва. 

 

Креденцер О.В. Основные направления внутриорганизационного предпринимательства в 

образовательных организациях. В статье представлены результаты эмпирического исследования 

внутриорганизационного предпринимательства в образовательных организациях. Проанализирована степень 

представленности проблемы внутриорганизационного предпринимательства в образовательных организациях. Подана 

классификация основных направлений внутриорганизационного предпринимательства в образовательных организациях 

по следующим критериям: по профессионально-образовательным направлениям, по субъектам образовательной 

деятельности, по международной деятельности, по общественно-профессиональным направлениям деятельности. 

Проанализирована степень выраженности основных форм внутриорганизационного предпринимательства в 

образовательных организациях в каждой группе выделенных направлений.  

Ключевые слова: внутриорганизационное предпринимательство, интрапренерство, образовательные 

организации, психология внутриорганизационного предпринимательства. 

 

Постановка проблеми. В сучасних умовах економічного розвитку країни перед багатьма 

організаціями постає проблема пошуку ефективних інноваційних методів господарювання, що дозволять 

підвищити конкурентоздатність, сприяти організаційному розвитку та інноваційності. Аналіз літератури [1; 

3–5; 13; 16; 17–21] показує, що одним із таких альтернативних підходів до організації та управління 

діяльності сучасних організацій є концепт «внутрішньоорганізаційного підприємництва». 

Поняття «внутрішньоорганізаційного підприємництва» – «інтрапренерство» (від англ. 

«intrapreneurship») – було спершу було введено в науковий обіг Г. Пінчотом у 1978 році. Під внутрішнім 

підприємництвом дослідник розумів розвиток духу підприємництва всередині наявної організації [21]. 

На наш погляд, сутність внутрішньоорганізаційного підприємництва полягає в тому, що в існуючій 

організації створюються умови для продукування інноваційних підприємницьких ідей, їхньої реалізації та 

практичного використання, з метою підвищення ефективності діяльності організації. Тобто 

внутрішньоорганізаційне підприємництво базується на інтеграції підприємницької активності особистості та 

організації [8]. 


