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Визначено сутність інноваційної сприйнятливості як чинника розвитку трудового
потенціалу. Обґрунтовано, що формування інноваційного економічного мислення є пе-
редумовою підвищення інноваційної сприйнятливості трудового потенціалу та інно-
ваційної активності підприємств. Окреслено напрями розвитку інноваційної сприй-
нятливості трудового потенціалу на мікро- та макрорівнях.

Определена суть инновационной восприимчивости как фактора развития трудового
потенциала. Обосновано, что формирование инновационного экономического мышле-
ния является предпосылкой повышения инновационной восприимчивости трудового
потенциала и инновационной активности предприятий. Определены направления
развития инновационной восприимчивости трудового потенциала на микро-и макро-
уровнях.

The essence of innovation susceptibility as a factor of the labour potential development is
determined. It’s proved that the formation of innovative economic thought is a prerequisite for
innovation increase susceptibility labour potential and innovation in the enterprises. The
directions of development of innovative susceptibility of the labour potential in micro and
macro levels are defined.
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Вступ. В умовах модернізації вітчизняної економіки трудовий потенціал є го-
ловним ресурсом інноваційного виробництва, основним чинником, який формує
систему економічних відносин і забезпечує підвищення конкурентоспроможності.
Інноваційна сприйнятливість трудового потенціалу дає можливість мінімізувати
вплив зовнішнього середовища на відтворення, стабільно і стійко розвивати еко-
номіку. Інноваційна сприйнятливість виступає головним чинником розвитку тру-
дових здібностей людини до створення нового, раніше невідомого блага, забезпе-
чує отримання різного роду переваг перед конкурентами. Сталий економічний
розвиток вимагає, у свою чергу, формування оптимальних умов нарощування
трудових здібностей працівників до інноваційної діяльності, як безперервного
джерела створення конкурентних переваг країни та суб’єктів господарювання.

Різноманітним питанням інноваційного розвитку присвячені наукові роботи ві-
тчизняних я зарубіжних вчених. Зокрема, різні аспекти інноваційної спрямованос-
ті глобального розвитку висвітлені у [5; 9], дослідження особливостей інновацій-
ної праці здійснювали Колот А. М., Герасименко О. О., Терещенко Н. В. [10],
Червінська Л. П. [11], теоретико-прикладні аспекти інноваційної сприйнятливості
суб’єктів інноваційної діяльності, нагальні проблеми формування сучасного інно-
ваційного економічного мислення у своїх дослідженнях вивчали Васильєв П. П.
[2], Газизуллін Ф. Г., Газизуллін Н. Ф. [3; 4], Лєванова Н.Є. [6], Якименко Н. В.
[12], Оруджева А. А. [8] та інші.

Разом з тим, питання формування трудового потенціалу в умовах переходу на
інноваційний шлях економічного розвитку, нарощення трудових здібностей пра-
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цівників до інноваційної діяльності, розвитку інноваційної сприйнятливості як
чинника формування трудового потенціалу у науковій літературі висвітлені недо-
статньо. Зазначене й зумовило вибір теми даного дослідження.

Постановка завдання. Метою дослідження є вивчення інноваційної сприйня-
тливості як фактора розвитку трудового потенціалу та визначення ролі формуван-
ня у працівників сучасного інноваційного мислення, а також окреслення напрямів
управлінського впливу на інноваційну сприйнятливість трудового потенціалу на
макро- та мікрорівнях.

Результати дослідження. Визначення особливостей формування інноваційної
сприйнятливості трудового потенціалу творчого суб’єкта як головного чинника
інноваційного виробництва є нагальною проблемою сучасного економічного роз-
витку України, підвищення інноваційної активності вітчизняних підприємств.
Протягом останніх двох десятиліть перехідні та кризові явища в суспільстві та
економіці мали наслідком зниження якості трудового потенціалу, частки інтелек-
туальних працівників у промисловості, конкурентоспроможності робочої сили на
ринку праці. Стимули до науково-технічної творчості за ці роки було практично
зруйновано низькою оплатою праці та її знеціненням в умовах інфляції.

Злиденний стан, і якому сьогодні опинилися на промислових підприємствах
інженерно-технічні працівники, відсутність захисту прав інтелектуальної власнос-
ті не тільки руйнують самомотивацію до творчості, а й поширюють відчуження
працівників від змісту праці та інтересів підприємства [10, с. 143].

Як відзначає Л. П. Червінська [11, с. 569], у період 2001—2007 рр. у зв’язку з
певним зростанням фінансової системи і одночасно попиту на «офісних працівни-
ків» спостерігається різкий відтік інтелектуальних трудових ресурсів з матеріаль-
ного виробництва, яке потребувало свого технологічного інноваційного оновлен-
ня у фінансово-посередницьку сферу. У результаті у сфері виробництва частка
зайнятих різко скоротилась, значно погіршився і якісний склад її працівників. На-
приклад, у промисловості України частка працівників високого рівня кваліфікації
складає всього 10 %, у той час як для інноваційно орієнтованих економік означе-
ний показник має бути вище 40 %.

Зазначене перешкоджає суттєвому нарощуванню інноваційної активності віт-
чизняних підприємств, адже донині інноваційно активними є лише п’ята частина
промислових підприємств. Зокрема, згідно із даними вітчизняної статистики
упродовж 2009—2011 рр. в Україні інноваційною діяльністю займалося 2181 під-
приємство (21,1 % загальної кількості обстежених промислових підприємств), хо-
ча все ж це на 3,9 % більше, ніж за період 2007—2009 рр.

Незначною в кризові часи також є діяльність самих підприємств щодо розвит-
ку трудового потенціалу для інноваційної діяльності. Про це свідчать дані щодо
напрямів витрат промислових підприємств на заходи зі створення і впровадження
інновацій.

Так, протягом останніх трьох років машини, обладнання та програмне забезпе-
чення придбали 77,1 % загальної кількості інноваційно активних підприємств
(78,3 % за період 2007—2009 рр.), витратили кошти на навчання та підготовку пе-
рсоналу для інноваційної діяльності — 22,6 % (26,5 %), придбали внутрішні НДР
— 17,2 % (22,7 %), зовнішні НДР — 10,3 % (12,7 %), були задіяні у ринковому за-
провадженні нових або вдосконалених продуктів та процесів 9,7 % (13,0 %), при-
дбали зовнішні знання — 8,8 % (12,6 %), іншими видами діяльності, пов’язаними
зі створенням та впровадженням інновацій, займалися 18,3 % (22,7 %) підпри-
ємств [7, с. 174].

Тобто, за великої значущості та визначальності інших чинників в активізації
інноваційної діяльності, за межами уваги дослідників і керівників підприємств ча-
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сто залишається праця винахідника, раціоналізатора, науковця, завдяки якій ство-
рюється та реалізується на ринку інноваційний продукт. Уявлення про інновацій-
ну діяльність має збагатити сприйняття людини як носія нововведень на сучасно-
му виробництві. При цьому першочергову увагу як на макро-, так і на мікрорівні
потрібно звернути на сфери формування трудового потенціалу інноваційного зра-
зка, оскільки інноваційна сприйнятливість як основа інтелектуальної праці, інно-
ваційної діяльності залежить від рівня освіти та кваліфікації працівника.

Адже сучасний працівник повинен знати технології, уміти зчитувати показни-
ки пристроїв, володіти іноземними мовами, мати комп’ютерну грамотність, під-
приємливість, бути психологічно стійким, щоб без затримки приймати відповіда-
льні рішення в умовах обмеженого часу [5, с. 112].

Також, на нашу думку, об’єктивний процес інтелектуалізації праці вимагає фо-
рмування у працівника нового типу економічного мислення, спрямованого на
оновлення знань, підвищення кваліфікації, знаходження нових, оригінальних спо-
собів розв’язання проблем, прогнозування ситуацій і прийняття нестандартних
рішень. Наявність такого інноваційного економічного мислення та його розвиток
формують як конкурентоспроможність самого працівника, так і здатні забезпечу-
вати в інтегральному вимірі конкурентоспроможність організації та економіки
країни.

Дійсно, як зазначає П.П. Васильєв [2], іноді недовикористання трудового поте-
нціалу в країні, що полягає у невідповідності між його потенційними можливос-
тями і фактичними результатами праці, відбувається унаслідок невідповідності
між зростаючими потребами виробництва і професійною структурою кадрів, рів-
нем кваліфікації працівників і рівнем складності технологічних операцій. Унаслі-
док цього важливо, щоб трудовий потенціал суспільства обов’язково володів та-
кими компонентами: здоров’ям; освітою; активністю; моральністю і вмінням
працювати в колективі; творчим потенціалом; організованістю; професіоналізмом.
При цьому, варто наголосити, що дуже важливим видається наявність у трудового
потенціалу сучасного економічного, інноваційного мислення, бо сьогодні, в умо-
вах формування інноваційної економіки, не має бути механічних підходів у діяль-
ності.

Сучасне економічне мислення має бути адекватним сучасним вимогам. Це
означає, що усвідомлення, сприйняття і реалізація інноваційних ідей (у якій би
сфері суспільного життя вони не зароджувалися, і в якій би формі не існували)
стає провідним, домінуючим фактором економічного зростання, соціально-
економічного розвитку нашого суспільства [4]. Саме інноваційне економічне мис-
лення і визначена ним нова економічна поведінка людини набувають статусу ос-
новної умови великомасштабної модернізації економіки, проведення неоіндустрі-
алізації та створення основних складових (блоків) економічних знань і, перш за
все, їх стрижня — нового, нанотехнологічного укладу [3].

Інноваційне економічне мислення трудового потенціалу в основному форму-
ється в процесі економічної освіти і виховання, саморозвитку. Формування інно-
ваційного мислення є передумовою підвищення інноваційної сприйнятливості
трудового потенціалу та інноваційної активності підприємств.

У сучасній економіці трудовий потенціал являє собою систему характеристик і
здібностей, яка визначає якість робочої сили індивідуума, сукупного працівника
фірми, корпорації, країни, що матеріалізується в процесі праці на основі персоні-
фікованого економічного інтересу кожного суб’єкта і їх сукупності. Трудовий по-
тенціал, розвиваючись на основі попередніх форм, поєднує їх основні властивості
і одночасно має власний зміст, який визначається становленням інноваційного ти-
пу мислення працівників. Що дозволяє реалізовувати інноваційне відтворення
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кожної конкретної економічної системи і сформувати в даній системі інтелектуа-
льний центр, який охоплює всю сукупність факторів виробництва, розподілу, об-
міну та споживання [8].

Термін «інноваційна сприйнятливість» у науковому обігу використовується
найчастіше на позначення здатності суб’єкта господарювання виявляти інновації в
інформаційному полі, розрізняти та ідентифікувати їх окремі ознаки, виділяти в
них інформативний зміст і приймати інновацію до використання з метою підви-
щення своєї конкурентоспроможності.

Однак, на нашу думку, інноваційна сприйнятливість підприємства передусім ґру-
нтується на інноваційній сприйнятливості його персоналу. А в інноваційній економі-
ці інноваційна сприйнятливість трудового потенціалу стає вирішальним економічним
ресурсом відтворення на основі ряду закономірностей розвитку продуктивних сил:
заміни природних ресурсів штучно створеними; заміни речових складових виробниц-
тва інтелектуальними (високі технології, комп’ютерні програми тощо). При цьому
основу трудового потенціалу формують здібності до інновацій і наукові знання при-
кладного, специфічного характеру, які можуть бути застосовані у виробництві.

Тоді інноваційну сприйнятливість трудового потенціалу можна визначити як
здатність виявити інновації в інформаційному полі, розрізнити та ідентифікувати
їх окремі ознаки, виділити в них інформативний зміст, адекватний меті діяльності,
сформованому образу розвитку трудового потенціалу, прийняти інновацію до ви-
користання з метою підвищення своєї конкурентоспроможності. Отже, інновацій-
на сприйнятливість являє собою процес оцінки інновації, ініціації її прийняття,
здійснення інновації та її рутинізації, тобто перетворення інновації на звичну, яка
характеризується передбачуваною структурою поведінки працівників і повторю-
ваними схемами діяльності.

Управління, формування, розвиток інноваційної сприйнятливості трудового
потенціалу є нагальними завданнями як на макро-, так і на мікрорівні. Зокрема,
А. А. Оруджева визначає такі основні напрями розвитку інноваційної сприйнят-
ливості трудового потенціалу на рівні країни:

— удосконалення виробничо-кваліфікаційних сил: розвиток інноваційного ви-
робництва; надання інноваційним підприємствами виробничих потужностей для
практики студентів; розвиток інноваційних систем корпоративного навчання пер-
соналу; організація у вузах маркетингової служби з розподілу випускників на ін-
новаційні підприємства; розвиток нестандартних форм зайнятості шляхом надан-
ня пільг і гарантій підприємницької діяльності;

— удосконалення психофізіологічних і духовних сил: розвиток прагнення до
самоосвіти і творчості за допомогою виконання творчих завдань і розробки нових
проектів у школах, вузах;

— зміна соціальної політики держави: створення можливостей розширення
творчих здібностей, мобільності на ринку праці, різноманіття видів професійної
діяльності, системи стимулювання [8].

Таким чином, трудовий потенціал, який характеризується інноваційною
сприйнятливістю, включає не лише можливість стабільно виробляти інноваційну
продукцію, але й здатність до адаптації трудових ресурсів на ринку праці в мінли-
вих умовах інноваційної діяльності. Тому сукупний трудовий потенціал з іннова-
ційними характеристиками в сучасній економіці є стратегічною складовою розви-
тку суспільства, мінливою самодостатньою системою, здатною з часом
засвоювати різноманітні інноваційні види робіт, виконувати функції інноваційно-
го або підприємницького ресурсу.

Розвиток вітчизняного трудового потенціалу з інноваційною сприйнятливістю
неможливий без державного протекціонізму науково-інноваційної сфери, взаємо-
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дії вітчизняної наукової еліти зі світовим науковим співтовариством, заміщенням
стохастичного створення інновацій, їх впорядкованою та системною розробкою і
впровадженням, ефективного функціонування інноваційних інститутів, які допо-
магають створенню індустрії ідей, мотивацій, механізмів для інноваційної актив-
ності трудового потенціалу.

Управління інноваційною сприйнятливістю працівників на мікрорівні є важли-
вим, але й доволі складним процесом. Зокрема, для оцінювання інноваційної
сприйнятливості персоналу підприємства може використовуватись система пока-
зників. Н. Є. Лєванова виокремлює такі: позитивне або негативне сприйняття ін-
новацій співробітниками організації, тобто сприйнятливість до інноваційного
процесу та інноваційної діяльності; готовність іти на ризики та долати труднощі,
прагнення до інновацій і змін; позитивне або негативне сприйняття співробітни-
ками інформації, тобто участь організації у спеціалізованих виставках, конферен-
ціях, семінарах, готовність отримувати і вивчати отриману інформацію; внутрі-
шню готовність до інновацій, тобто досвід співробітників, професійні навички в
інноваційній діяльності; самовдосконалення співробітників, тобто участь в інно-
ваційних проектах, готовність приймати інновації та використовувати їх, потреба
в освіті та кар’єрному зростанні [6]. Вимірювання даних показників та відповідні
управлінські рішення за його результатами дасть можливість підвищувати іннова-
ційну активність і конкурентоспроможність підприємства.

Суб’єктами управління інноваційною сприйнятливістю на підприємствах є йо-
го вище керівництво, керівництво структурних підрозділів та персонал. Суб’єкт
управління реалізує управлінські впливи на об’єкти управління, до числа яких, за
підходом Н.В. Якименко, належать: О1 — процеси розподілу ресурсів; О2 — про-
цеси підготовки персоналу; О3 — процеси інформаційного забезпечення; О4 —
інноваційний процес суб’єкта; О5 — організаційно-управлінські процеси; О6 —
процеси стимулювання попиту; О7 — процеси виробничого характеру [12, с. 288].

Важливо пам’ятати, що технологічний рівень, організаційна структура, квалі-
фікація і компетентність персоналу, рівень розвитку НДДКР, рівень співпраці з
науковими та дослідницькими установами впливає на здатність підприємства до
впровадження і подальшого використання інновацій у виробництві конкурентосп-
роможної продукції. Разом з тим, у межах виробничої системи кожна підсистема
(підрозділ, цех, дільниця тощо) володіє своєю унікальністю, що може викликати
суперечливість інноваційного розвитку. Для компенсації рівня сприйнятливості,
різниці потенціалів підсистем необхідне певне активне середовище, яке здатне
перерозподілити вільний потенціал з метою досягнення загальної готовності під-
приємства до змін і досягнення загального синергетичного ефекту [1, с. 417]. Ре-
зультатом формування такого організаційного середовища, інноваційної корпора-
тивної культури має стати посилення сприйнятливості працівників до інновацій,
формування міжособистісних відносин, які б сприяли доланню опору персоналу
інноваційним процесам, що приведе до зростання інноваційної активності підпри-
ємств.

Тобто, на нашу думку, виключно на основі розвитку інноваційної сприйнятли-
вості трудового потенціалу організації може бути забезпечено управління іннова-
ційною діяльністю, а її ефективність залежить від цінності і рідкісності (унікаль-
ності) знань, що користуються підвищеним попитом у конкурентів, неповторності
і незамінності професійних навичок.

Розвиток інноваційних характеристик трудового потенціалу означає не тільки
підвищення компетентності окремих працівників, але й перетворення отриманих
ними знань і навичок у корпоративну цінність, придатну для швидкого та багато-
разового використання всіма співробітниками з метою нарощування вартості
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компанії. Основні результати розвитку інноваційних характеристик трудового по-
тенціалу організації можуть бути представлені в позитивних результатах впрова-
дження інновацій, оперативності прийняття рішень, зростанні вартості організації.

Висновки. Підвищення інноваційності потенціалу трудових ресурсів суспільс-
тва, на нашу думку, слід розглядати як головний, провідний фактор соціального та
економічного прогресу. Причина цього криється у тому, що найважливішою цін-
ністю і основним капіталом сучасного суспільства стає креативна людина, праців-
ник з інноваційним типом мислення, здатний до пошуку і засвоєння нових знань,
прийняття нестандартних рішень. Реалізація позитивних змін в інноваційній
сприйнятливості вітчизняних трудових ресурсів як фактора їх розвитку повинна
розглядатися як головний пріоритет соціально-економічного розвитку України.

При цьому першочергова увага держави та роботодавців має бути спрямована на
подальший розвиток сфер формування трудового потенціалу інноваційного типу,
зокрема, удосконалення законодавчої бази, долання кризових явищ, асиметрій на
ринку праці, інноваційний розвиток інфокомунікаційної сфери та освіти і науки.
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МЕНТАЛЬНІСТЬ УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІЇ ЯК СКЛАДОВА
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ ПОВЕДІНКИ В УМОВАХ РОЗВИТКУ

НЕОКАПІТАЛІЗМУ ПОЧАТКУ ХХІ СТ.

Обґрунтовуються: дефініції «менталітет» і «ментальність» у контексті з категорією
«соціально-економічна поведінка» з урахуванням історичного та географічного факто-
рів; ментальність сприйняття соціалістичної та капіталістичної системи; необхід-
ність дозованості задоволення потреб; формування відповідальності перед суспільст-
вом, державою за соціальні наслідки власної економічної діяльності та поведінки на
противагу постійних вимог прав; ставлення до грошей, їх роль у житті людей та в
умовах ринку; пропозиція редакції назви II розділу Конституції України.

Обосновываются: дефиниции «менталитет» и «ментальность» в контексте с катего-
рией «социально-экономическое поведение» с учетом исторического и географического
факторов; ментальность восприятия социалистической и капиталистической сис-
темы; необходимость дозированости удовлетворения потребностей; формирование
ответственности перед обществом, государством за социальные последствия собст-
венной экономической деятельности и поведения в противовес постоянных требова-
ний прав; отношение к деньгам, их роль в жизни людей и в условиях рынка; предложе-
ние редакции названия II раздела Конституции Украины.

Grounded: definitions «mentality» and «mentality» in a context with a category «socially is
economic behavior» taking into account historical and geographical factors; mentality of
perception of the socialistic and capitalist system; necessity of dosed of satisfaction of
necessities; forming of responsibility before society, by the state for the social consequences
of own economic activity and behavior in the counterbalance of permanent requirements of
rights; attitude toward money, their role in life of people and in the conditions of market;
suggestion of release of the name II of division of Constitution of Ukraine.

Ключові слова. Менталітет, ментальність, економічна поведінка, соціально-
економічна поведінка, права, обов’язки.

Ключевые слова. Менталитет, ментальность, экономическое поведение, социально-
экономическое поведение, права, обязанности.

Keywords. Mentality, economic conduct, socio-economic conduct, rights, duties.

Вступ. Сучасний ринок — складна система політичних, соціально-економічних
відносин, що виникають між його учасниками та є формою, наслідком компромісу
поведінкових інтересів різних суб’єктів. Сучасна ринкова модель суспільного устрою
виникає як проактивна реакція на відповідний зовнішній вплив різних факторів. Ос-
новою економічного життя людини є споконвічна потреба вибору — товару, техно-
логії, сировини, ресурсів, інформації; інновацій, способів їх використання та поєд-
нання. Дослідження економічної поведінки людини як провідного компонента
економічної системи проводяться через призму раціональних економічних категорій,
таких як «потреба», «дохід», «ціна», «корисність», «якість» тощо. Проте економічна
поведінка визначається насамперед суспільною свідомістю, що формується під впли-
вом традицій, релігії, соціокультурних та етнічних особливостей. З-поміж величезної
кількості компонентів поведінкового впливу важливу роль у житті людини та окремої
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