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АНОТАЦІЯ
У статті досліджено актуальну проблему сьогодення – сут-

ність категорії «економічний менталітет підприємства». Роз-
крито основні ознаки економічного менталітету і запропонова-
но його визначення. Розглянуті в роботі теоретико-методичні 
питання дозволять більш ефективно здійснювати управління 
підприємством саме в напряму його інноваційності.
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АННОТАЦИЯ
В статье исследована актуальная проблема современнос-

ти – сущность категории «экономический менталитет предпри-
ятия». Раскрыты основные признаки экономического ментали-
тета и предложено его определение. Рассмотренные в работе 
теоретико-методические вопросы позволят более эффективно 
осуществлять управление предприятием именно в направле-
нии его инновационности.

Ключевые слова: предприятие, экономический ментали-
тет, инновации, управление, инновационное развитие.

ANNOTATION
In the article the actual problem today – the essence of catego-

ry «mentality of economic enterprise.» The basic signs of econom-
ic mentality and offered its definition. Considered in the theoretical 
and methodological issues will more effectively manage their busi-
nesses in a direction of its innovativeness.

Keywords: enterprise, economic mentality, innovation, man-
agement, innovative development.

Постановка проблеми. На сьогоднішньому 
етапі функціонування економіки країни, який 
характеризується періодичними кризовими 
явищами та серйозним впливом зовнішніх, 
неконтрольованих державою чинників і обу-
мовлений цим певним чином нестабільний 
розвиток всіх суб’єктів господарювання, дуже 
важливо підтримувати і навіть посилювати на 
них системну роботу по забезпеченню ефектив-
ного формування та функціонування якісного 
персоналу. 

Потрібно відмітити, що нова якість персоналу 
підприємства, і зокрема певного окремого пра-
цівника, не з’являється сама по собі, а є резуль-
татом значних і плідних зусиль усіх учасників 
господарського процесу на підприємстві.

Рішення важливих проблем економічного 
розвитку всіх підприємств країни неможливе 
без інновацій, зростання якості персоналу під-
приємства, формування і розвитку економіч-
ного менталітету тощо.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проблемам інноваційного розвитку присвячені 

дослідження багатьох вчених. До найбільш 
відомих зарубіжних дослідників слід віднести 
Й. Шумпетера, М. Бейкера, В. Мединського, 
Е. Терещенка, Р. Фатхутдінова та ін. Серед 
вітчизняних науковців окремі питання іннова-
ційної діяльності на рівні суб’єктів господарю-
вання досліджують такі вчені, як С. Аптекарь, 
М. Білопольський, С. Ілляшенко, Н. Красно-
кутська та ін. Щодо визначення ролі економіч-
ного менталітету в інноваційному розвитку під-
приємства можна стверджувати, що в такому 
аспекті дослідження відсутні.

Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми. Нові ринкові відносини 
вимагають зміни стилю управління, психології 
і мислення всіх робітників підприємства, під-
вищення економічних знань і рівня інтелекту-
ального капіталу, поглиблення демократичних 
засад, підвищення прав і відповідальності пер-
соналу в усіх аспектах діяльності підприємства.

Економічний менталітет виступає частиною 
інноваційної політики підприємства і фактором 
активізації його ефективної економічної діяль-
ності.

Мета статті полягає у визначенні ролі еко-
номічного менталітету підприємства в умовах 
його інноваційного розвитку.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Саме тому сьогодення, коли пріоритетом будь-
якого підприємства є інноваційний тип роз-
витку, роль якісних змін в трудових ресурсах 
підприємства суттєво зростає, і це напряму 
стосується і такої важливої категорії, як «еко-
номічний менталітет». Настав час приділити 
даній категорії належну увагу на рівні підпри-
ємства. У Великій радянській енциклопедії [1] 
та у Великому економічному словнику [2] від-
сутні трактування відповідно таких понять, як 
«менталітет» і «економічний менталітет».

У науковій літературі доволі рідко підні-
маються ці питання в економічному аспекті, 
і головне – економічний менталітет дослі-
джується в ній тільки на рівні суспільства і з 
загально-філософських позицій [3; 4].

Сутність економічного менталітету відобра-
жається в економічній практиці і в кінцевому 
підсумку в економічних результатах діяльності 
підприємства.
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Економічний менталітет підприємства сут-
тєво впливає на формування іміджу підприєм-
ства і його ринкову вартість.

Складною проблемою економічного потенці-
алу на підприємстві є вимірювання його рівня. 
Зрозуміло, що така категорія не має чіткого 
математичного рішення в силу свого специ-
фічного змісту. Разом з тим ми вважаємо, що 
потрібно шукати способи, які б дозволили пев-
ним чином розраховувати його величину. Еконо-
мічний менталітет не та категорія, що вимагає 
абсолютної точності розрахунку, тут достатньо 
базових обґрунтованих підходів, що дозволять 
в принципі його вимірювати. На наш погляд, 
для оцінки економічного менталітету підпри-
ємства потрібно застосовувати, в залежності від 
мети дослідження, наступні два методи.

Перший метод – це експертний метод визна-
чення рівня економічного менталітету колек-
тиву підприємства. Він загальновідомий, має 
визнані і апробовані науковцями і практиками 
методики обрахування необхідних для оцінки 
показників і надає достатньо прийнятні для 
аналітики і висновків результати.

Другий метод – це метод опосередкованої 
оцінки рівня економічного менталітету підпри-
ємства. На наш погляд, підходи до розрахунку 
рівня менталітету можна шукати в показниках 
оцінки іміджу підприємства, гудвілу та безкон-
фліктності в діяльності колективу.

Вищому менеджменту підприємства потрібно 
змінювати ставлення до проблеми формування 
економічного менталітету в рамках інновацій-
ної політики, бо кардинальне поліпшення цього 
питання суттєво підвищить ефективність діяль-
ності підприємства, і головне в цьому є те, що 
це потребує в багато разів менше інвестицій, 
ніж реальні засоби і технології виробництва.

Якість персоналу підприємства, його еко-
номічний менталітет та віддача в процесі 
діяльності все більше залежать від психології 
робітника, і зокрема економічної психології. 
В роботі [2] економічна психологія трактується 
як психологічні настанови, стереотипи еконо-
мічного мислення людей, соціальних груп та 
прошарків населення, які здійснюють значний 
вплив на сприйняття ними економічної дій-
сності і їх економічної поведінки.

По відношенню до підприємства сприйняття 
робітниками економічних процесів в його 
межах і їх свідомої економічної дії є важливим 
чинником економічної психології та економіч-
ного менталітету на підприємстві.

Потрібно відмітити, що економічний менталі-
тет поєднує в собі через корпоративну культуру 
і такий її різновид, як економічна культура – 
це система цінностей і намірів господарської 
діяльності, повага до будь якої форми власності 
та комерційного успіху як до великого соціаль-
ного досягнення, розвиток соціальних умов для 
підприємництва тощо [2].

Економічний менталітет підприємства – це 
специфічна і унікальна категорія. Вона відо-

бражає особливості становлення і розвитку 
певного колективу підприємства, якому прита-
манна виключно своя структура і глибина роз-
криття (прояву) сукупності основних ознак, що 
в цілому характеризують зміст категорії «еко-
номічний менталітет підприємства».

Економічний менталітет підприємства – це 
сукупність економічних правил, норм і кри-
теріїв, що діалектично утворюються і розви-
ваються в процесі формування і діяльності 
підприємства на таких фундаментальних цін-
ностях, як моральні, соціально-психологічні, 
культурно-традиційні норми, правила і крите-
рії, які в інтегральному виді визначають стиль 
поведінки робітників підприємства і всі їх дії, 
пов’язані з його економікою (внутрішній і 
зовнішній аспекти).

Економічний менталітет підприємства – це 
свідоме сприйняття працівниками підприєм-
ства зовнішнього і внутрішнього середовища з 
наступною трансформацією його в економічну 
оцінку діяльності підприємства в цілому і його 
окремих аспектів, у відповідність з нею, дією 
працівників в узгодженій єдності для досяг-
нення поставлених перед колективом цілей.

Сформований і існуючий менталітет має 
стійкій характер, що і робить його важливою 
складовою інноваційного розвитку підприєм-
ства.

Економічний менталітет є ефективним 
інструментом та підґрунтям для креативної 
діяльності робітників підприємства та форму-
вання і реалізації його інтелектуального потен-
ціалу.

Рівень економічного менталітету в значній 
мірі корелює з рівнем людського капіталу під-
приємства, однак потрібно відмітити, що він не 
з’являється сам по собі, а є результатом сукуп-
ності і складних процесів, що відбуваються, з 
одного боку, в кожному конкретному робітнику 
підприємства, а з іншого – в такій багатогран-
ній субстанції, як колектив підприємства.

Вважаємо, що економічний менталітет під-
приємства (економічний менталітет колективу 
підприємства) не є простою математичною 
сумою економічних менталітетів окремих його 
робітників. Це набагато складніший процес, в 
якому відбувається: 

1) взаємовплив і взаємозв’язок між робітни-
ками підприємства;

2) формування і реалізація певних установок 
та директив від вищого менеджменту підпри-
ємства в даному ракурсі;

3) здійснення перманентних внутрішніх змін 
в кожній особливості, що відбуваються під 
впливом екзогенних і ендогенних чинників та 
еволюції внутрішніх цінностей робітника під-
приємства.

Будь який менталітет, на будь-якому рівні, 
в тому числі і економічний менталітет, має дві 
ключові стадії – формування і розвитку. Щодо 
підприємства, то людина, яка приходить з 
бажанням працевлаштування, має свій індивіду-
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альний менталітет, складовими якого є соціаль-
ний, економічний, світоглядний, екологічний 
тощо менталітет, який формувався і розвивався 
в сім’ї, університеті, суспільному спілкуванні.

Високий рівень загальновизнаного мента-
літету людини стосується і його економічного 
менталітету, підвищує загальний рівень еко-
номічного менталітету на підприємстві, а зна-
чить, і економічну ефективність інноваційної 
діяльності на ньому. Останнє підтверджується 
наступним.

1. Працівник з високим економічним мен-
талітетом – це соціально і економічно відпові-
дальна особистість в системі соціально-еконо-
мічних відносин на підприємстві.

2. Працівник з високим економічним мен-
талітетом свідомо реалізує на практиці всі свої 
можливості по інноватизації підприємства.

3. Працівник з високим економічним мента-
літетом свідомо і з бажанням підходить до про-
цесу свого самовдосконалення згідно займаної 
посади і перспектив кар’єрного росту.

4. Працівник з високим економічним мента-
літетом здійснює свою економічну діяльність 
на основі свідомого пізнання, інформованості і 
розуміння поставлених перед ним завдань.

В діяльності підприємства часто бувають 
ситуації, коли рівень свідомості робітника висо-
кий, а рівень економічних знань – низький, 
або, напроти, рівень економічних знань пере-
вищує рівень свідомості робітника, тоді в обох 
випадках це негативно позначається на іннова-
ційній і економічній діяльності підприємства.

Важливою умовою ґрунтовного дослідження 
категорії «економічний менталітет підпри-
ємства» є визначення факторів, пов’язаних з 
появою, формуванням і розвитком такого виду 
менталітету. До них можливо віднести історію і 
традиції, що існують на підприємстві, інтелект, 
людський капітал, інноваційний потенціал, 
систему мотивації і забезпечення реалізації еко-
номічних інтересів робітників всіх структурних 
підрозділів підприємства, морально-психологіч-
ний клімат в колективі, розвиток соціальних 
стандартів, систему участі в управлінні підпри-
ємством тощо.

В систематизованому вигляді фактори, що 
формують і впливають на розвиток економіч-
ного потенціалу підприємства, представлено на 
рис. 1. Економічний менталітет підприємства 
характеризують основні стадії, до яких ми від-
носимо:

Рис. 1. Фактори, що формують і впливають  
на розвиток економічного менталітету підприємства
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1) стадія наявності передумов появи економіч-
ного менталітету (утворення підприємства, набор 
персоналу у відповідності зі специфікою і страте-
гією діяльності підприємства, націленість вищого 
менеджменту на формування якісного економіч-
ного менталітету, «критична маса» початкових 
якостей робітників підприємства тощо);

2) стадія формування економічного менталі-
тету підприємства (передбачає сукупність дій 
керівництва підприємства щодо визначення і 
включення в дію сукупності факторів, що забез-
печують утворення економічного потенціалу 
підприємства (рис. 1));

3) стадія дії економічного менталітету в про-
цесі функціонування підприємства ;

4) стадія розвитку економічного менталітету 
підприємства (враховує зміни в ньому під впли-
вом об’єктивних у суб’єктивних факторів);

5) стадія зниження впливу економічного 
менталітету на економічні результати діяль-
ності підприємства (в ситуаціях кризових 
явищ, передумов банкрутства, високої віро-
гідності припинення виробничо-господарської 
діяльності та ліквідації підприємства);

6) стадія відсутності економічного менталі-
тету підприємства (процес ліквідації підприєм-
ства).

Розглянуті вище стадії, що характеризують 
економічний менталітет, представляють фак-
тично життєвий цикл економічного менталі-
тету, який тісно пов’язаний з життєвим циклом 
підприємства.

Життєвий цикл економічного менталітету і 
ті основні його характеристики, що надані на 
рис. 1, дозволяють надати ще одне визначення 
даної категорії.

Економічний менталітет підприємства є пер-
манентним продуктом соціально-економічних 
відносин на підприємстві і як економічна кате-
горія характеризує складний процес станов-
лення та розвитку робітника в аспекті функці-
онування підприємства як відкритої системи та 
пов’язаний з його економікою і включає в себе 
стадії пізнання, розуміння та свідомого підходу 
до реалізації своїх можливостей щодо якіс-
ного виконання поставлених завдань і цілей в 
ракурсі стратегічного інноваційного розвитку 
підприємства.

Висновки. Розглянуті теоретико-методичні 
підходи дозволяють сформулювати такі посту-
лати.

1. Економічний менталітет підприємства є 
складовою частиною загального (корпоратив-
ного) менталітету.

2. В системі економічного менталітету під-
приємства потрібно розрізняти такі основні 
його види:

1) економічний менталітет трудового колек-
тиву підприємства;

2) економічний менталітет робітника підпри-
ємства.

3. Економічний менталітет колективу під-
приємства і економічний менталітет робітника 
є об’єктивними і складними економічними 
категоріями функціонування і розвитку під-
приємства.

4. Економічний менталітет колективу під-
приємства формується як складне еконо-
мічне явище на засадах інтегрування еко-
номічних менталітетів окремих робітників 
підприємства, тобто економічний менталітет 
колективу підприємства не є простою мате-
матичною сумою менталітетів робітників під-
приємства.

5. Роль економічного менталітету підприєм-
ства в його інноваційній і економічній діяль-
ності з часом буде тільки зростати.

6. Основою появи і розвитку економічного 
потенціалу підприємства є забезпечення влас-
никами і вищим менеджментом підприємства 
сукупності відповідних базових умов, що носять 
духовний, соціальний, морально-психологічний 
та культурно-освітній характер.

7. Економічний менталітет підприємства 
може максимально ефективно себе проявляти 
на принципах гласності, об’єктивності, спра-
ведливості, обґрунтованості економічних інтер-
есів, соціально-правової захищеності робітників 
підприємства. 
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