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ДОСЛІДЖЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ АКТИВНОСТІ  

ПЕРСОНАЛУ ОСВІТНІХ ОРГАНІЗАЦІЙ 

 

Креденцер О.В. Дослідження особливостей розвитку підприємницької активності персоналу освітніх 

організацій. У статті представлено результати дослідження особливостей розвитку підприємницької активності 

персоналу освітніх організацій. Визначено рівень розвитку таких характеристик підприємницької активності у 

персоналу освітніх організацій, як інноваційність, ризикованість, схильність до творчості (творчість), потреба в 

незалежності (незалежність), потреба в досягненнях (подальшому розвитку), цілеспрямованість та рішучість та в цілому 

рівень розвитку інтегрального показника підприємницької активності. Проаналізовано кореляційний зв’язок між рівнем 

розвитку підприємницької активності та окремих її характеристик та організаційно-професійними, соціально-

демографічними характеристиками персоналу та характеристиками освітніх організацій. 

 Ключові слова: внутрішньоорганізаційне підприємництво, підприємницька активність, персонал освітніх 

організацій. 

 

Креденцер О.В. Исследование особенностей развития предпринимательской активности персонала 

образовательных организаций. В статье представлены результаты исследования особенностей развития 

предпринимательской активности персонала образовательных организаций. Определен уровень развития таких 

характеристик предпринимательской активности персонала образовательных организаций, как инновационность, 

рискованность, склонность к творчеству (творчество), потребность в независимости (независимость), потребность в 

достижениях (дальнейшему развитию), целеустремленность и решительность и в целом уровень развития интегрального 

показателя предпринимательской активности. Проанализирована корреляционная связь между уровнем развития 

предпринимательской активности и отдельных ее характеристик и организационно-профессиональными, социально-

демографическими характеристиками персонала и характеристиками образовательных организаций. 

Ключевые слова: внутриорганизационное предпринимательство, предпринимательская активность, персонал 

образовательных организаций. 

 

Постановка проблеми. Дослідження психологічних проблем підприємництва останнім часом 

набули значної актуальності в організаційній та економічній психології.  

Особливої актуальності сьогодні набуває інноваційний напрямок, який знаходиться на стику 

організаційної та економічної психології – психологія внутрішньоорганізаційного  підприємництва, що 

вивчає психологічні умови, чинники та ресурси розвитку підприємницької активності персоналу та його 

реалізацію всередині існуючої організації. 

Основним психологічним індикатором (характеристикою) розвитку внутрішньоорганізаційного 

підприємництва на рівні особистості є рівень розвитку підприємницької активності персоналу організації 

[11; 12; 23]. Під підприємницькою активністю персоналу організацій розуміється особливий тип 

професійної активності особистості, що здійснюється в рамках організації, задля її інтересів та інтересів її 

клієнтів і характеризується сукупністю психологічних ознак: ризикованість, інноваційність, творчість, 

незалежність (автономність), орієнтація на досягнення (результат), цілеспрямованість та прагнення до 

саморозвитку.   

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Так, загальні концептуальні підходи щодо психології 

підприємництва були визначені західними (Р. Н. Брокгаус [32],  Й. Шумпетер [30] та ін.), російськими 

(О. С. Дейнека [4], О. К. Зав’ялова [5], В. П. Позняков [20] та ін.) та українськими вченими (Л. М. Карамушка 

[22], О. В. Креденцер [11], С. Д. Максименко [16], В. В. Москаленко [17], Ю. Ф. Пачковський [19] та ін.). Певні 

аспекти проблеми формування підприємницької активності та поведінки персоналу організацій були 

висвітлені в працях зарубіжних (Й. Ансофф [1], Р.Д. Хізріч [33], Г. Пінчот, Е. Пінчот [34], М. Ебнер, Г. 

Франк, К. Корунка, М. Люгер [31] та ін. ) та російських (А.А. Карпунін [7], В. П. Позняков [20], 

С.Ф. Чурюмова [29] та ін.) дослідників. Разом із тим, проблема підприємницької активності персоналу, як 

детермінанти розвитку організаційної культури освітніх організацій, наскільки нам відомо, раніше не 

виступала предметом спеціальних наукових досліджень. 

Мета статті: проаналізувати особливості розвитку окремих характеристик та інтегрального 

показника підприємницької активності персоналу освітніх організацій. 

 



Завдання дослідження:  

1. Визначити рівень розвитку таких характеристик підприємницької активності у персоналу 

освітніх організацій, як інноваційність, ризикованість, схильність до творчості (творчість), потреба в 

незалежності (незалежність), потреба в досягненнях (подальшому розвитку), цілеспрямованість та рішучість 

та в цілому рівень розвитку інтегрального показника підприємницької активності.  

2. Проаналізувати кореляційний зв’язок між рівнем розвитку підприємницької активності та 

окремих її характеристик та організаційно-професійними, соціально-демографічними характеристиками 

персоналу та характеристиками освітніх організацій. 

Виклад основного матеріалу і результатів дослідження. Дослідження проводилось у 2014 році в 

загальноосвітніх навчальних закладах різних регіонів України. Дослідженням охоплено 475 працівників 

освітніх організацій. 

Методи дослідження: а) дослідження особливостей розвитку організаційної  культури  

здійснювалося за методикою «Оцінка рівня організаційної культури» І. Ладанова  [13]; б) основні 

характеристики підприємницької активності визначались за методикою «Тест на загальні здібності до 

підприємництва (GET TEST)» [22] та «Шкали самооцінки інновативних якостей особистості» 

(Н.М. Лебедєва, А.Н. Татарко) [14]; в)  організаційно-професійні та соціально-демографічні чинники 

визначались за допомогою спеціально розробленої «анкети-паспортички» (Л.М. Карамушка); г) для 

статистичної обробки та аналізу даних використовувались методи описової статистики, кореляційний та 

дисперсійний аналізи. 

Математична обробка даних здійснювались за допомогою комп’ютерного пакета статистичних 

програм SPSS (версія 13). 

Для виконання першого завдання нашого дослідження нами було визначено рівень розвитку таких 

характеристик підприємницької активності у персоналу освітніх організацій, як інноваційність, 

ризикованість, схильність до творчості (творчість), потреба в незалежності (незалежність), потреба в 

досягненнях (подальшому розвитку), цілеспрямованість та рішучість. 

Розглянемо послідовно отримані результати. 

Що стосується окремих характеристик підприємницької активності, то, як свідчать дані табл. 1, в 

цілому спостерігається недостатній рівень розвитку як окремих характеристик, так і загального показника 

підприємницької активності, хоча за певними показниками і спостерігається позитивна тенденція. Так, 

найбільший рівень розвитку мають такі характеристики, як інноваційність (33,9 % опитаних мають високий 

рівень розвитку) та цілеспрямованість та рішучість (46,6 % опитаних мають високий рівень розвитку). Отже, 

третина працівників освітніх організацій мають високий рівень інноваційності (інновативних якостей 

особистості). Слід зазначити, що, проводячи дослідження щодо розвитку інноваційності серед менеджерів 

освітніх організацій (О.В. Креденцер, 2010), ми отримали значно «гірші» результати [10]. Так, високий 

рівень розвитку інноваційності спостерігався лише у 2,2 % опитаних менеджерів освітніх організацій, 

середній – 42,2 %, на низький – 55,6 %. Тобто ми можемо припустити, що окрім менеджерів освітніх 

організацій, інші працівники більшою мірою орієнтовані на інновації. 

 

Таблиця 1 

Рівень розвитку окремих характеристик та інтегрального показника  

підприємницької активності персоналу освітніх організацій 

(у % від загальної кількості) 

Характеристики Рівні розвитку 

Високий Середній Низький 

Інноваційність  33,9 61,6 4,5 

Ризикованість 3,4 47,5 49,2 

Творчість 4,8  57,6 37,6 

Незалежність 3,1  47,3 49,6 

Потреба в досягненнях (подальшому розвитку) 0,3 29,4 70,3 

Цілеспрямованість та рішучість 46,6 41,8 11,6 

Підприємницька активність (інтегральний 

показник) 

21,8 48,2 30,0 

 

Окрім того, майже половина опитаних освітян мають високий рівень розвитку цілеспрямованості та 

рішучості (46,6 %). На наш погляд, можна припустити, що отримані дані, окрім індивідуальних 

особливостей, детерміновані певними соціальними факторами та загальносуспільними тенденціями: 

бажанням і більшою, ніж раніше, рішучістю до інновацій та змін у суспільстві в цілому та в освітній галузі 

зокрема.  



Інші характеристики отримали зовсім невеликі показники високого рівня розвитку: потреба в  

досягненнях (подальшому розвитку) (0,3 %), незалежність (3,1 %), ризикованість (3,4 %), творчість (4,8 %). 

Отже, із отриманих даних можна побачити певну проблему щодо рівня розвитку цих «ключових» 

характеристик підприємницької активності, а, відповідно, можливе ускладнення в розвитку внутрішнього 

підприємництва в освітніх організаціях. 

Якщо порівнювати наведені дані з даними, отриманими в попередніх наших дослідженнях (О.В. 

Креденцер, 2013), то в цілому можна говорити про те, що загальна «проблемна картина» майже не змінилась 

[21]. 

Отже, в цілому можна зробити висновок про те, що за більшістю характеристик підприємницької 

активності працівники освітніх організацій мають низький рівень розвитку. 

Що стосується інтегрального показника підприємницької поведінки в цілому, то результати 

дослідження показали, що у третини (30,0 %) працівників освітніх організацій підприємницька активність 

розвинута на низькому рівні. На середньому рівні розвитку підприємницька  активність спостерігається у 

48,2 % опитаних. І лише у 21,8 % опитаних освітян підприємницька активність має високий рівень розвитку. 

Тобто можна зробити висновок, що основна частина працівників освітніх організацій мають недостатній 

рівень розвитку підприємницької активності. 

Для виконання другого завдання дослідження нами був проаналізований кореляційний зв’язок між 

рівнем розвитку підприємницької активності та окремих її характеристик та організаційно-професійними 

(посадово-кваліфікаційними та освітньо-стажевими), соціально-демографічними характеристиками 

персоналу та характеристиками освітніх організацій. 

Розглянемо, насамперед, вплив посадово-кваліфікаційних характеристик персоналу освітніх 

організацій на рівень розвитку показників їх підприємницької активності. Так, результати дослідження 

показали (див. табл. 2), що педагогічне звання персоналу освітніх організацій  на рівні статистичної 

значущості впливає на такі показники підприємницької активності, як  ризикованість (r=0,106; р<0,05), 

незалежність (r=0,143; р<0,05), потреба в досягненнях (подальшому розвитку) (r=0,172; р<0,05), 

цілеспрямованість та рішучість (r=0,117; р<0,05) та в цілому на рівень розвитку підприємницької активності 

(r=0,112; р<0,05). Отже, ми можемо говорити про те, що у методистів рівень розвитку ризикованості, 

незалежності, потреби в досягненнях (подальшому розвитку), цілеспрямованості та рішучості та рівень 

розвитку підприємницької активності в цілому вищий, ніж у старшого вчителя, викладача. На наш погляд, 

це може бути обумовлено більшою регламентованістю роботи викладачів, ніж методистів, а тому вони 

більш вільно, творчо та ініціативно можуть працювати та розроблювати нові проекти. 

 

Таблиця 2 

Зв’язок між організаційно-професійними характеристиками персоналу освітніх організацій  

(посадово-кваліфікаційними) та їх характеристиками підприємницької активності  

(коефіцієнт кореляції (r)) 

Характеристики підприємницької 

активності 

Посада Кваліфікаційна  

категорія 

Педагогічне 

звання 

Інноваційність  -0,071 0,031 0,063 

Ризикованість 0,054 0,094 0,106* 

Творчість -0,031 -0,139* 0,089 

Незалежність 0,040 0,042 0,143* 

Потреба в досягненнях (подальшому розвитку) -0,041 -0,001 0,172* 

Цілеспрямованість та рішучість 0,045 0,030 0,117* 

Підприємницька активність (інтегральний 

показник) 

-0,029 -0,071 0,112* 

*р<0,05 

 

Окрім того, аналіз отриманих даних показав зворотний статистично значущий зв’язок між рівнем 

розвитку творчості та кваліфікаційною категорією (r=-0,139; р<0,05). Тобто зі збільшенням кваліфікаційної 

категорії персоналу освітніх організацій зменшується рівень розвитку творчості.  

Що стосується освітньо-стажевих характеристик персоналу освітніх організацій, то тут 

результати дослідження показують також низку цікавих, на наш погляд, тенденцій. Так, дані табл. 3 

говорять про наявність статистично значущого зав’язку між рівнем розвитку потреби в досягненнях 

(подальшому розвитку) та типом освіти персоналу освітніх організацій (r=0,159; р<0,01). Тобто в освітян з 

гуманітарною освітою цей показник має менший рівень розвитку, ніж у тих, хто має технічно-економічну та 

природничу освіту. На наш погляд, це можна пояснити тим, що гуманітарні науки можливо більше націлені 

на сам процес виконання, ніж на конкретний результат, на відміну від більш «точних» природничих та 

економічних наук. Разом із тим, орієнтація на досягнення конкретного результату є, на наш погляд, 



важливою умовою успішного виконання будь-якого завдання, та, зокрема, реалізації підприємницької 

активності. Тому в процесі діяльності менеджерам організацій варто особливо акцентувати на це увагу. 

 

Таблиця 3 

Зв’язок між організаційно-професійними характеристиками персоналу освітніх організацій   

(освітньо-стажевими) та  їх характеристиками підприємницької активності 

(коефіцієнт кореляції (r)) 

Характеристики підприємницької 

активності 

Рівень 

освіти 

Тип освіти Загальний стаж 

роботи 

Стаж роботи 

на посаді 

Інноваційність  0,056 0,072 0,022 0,029 

Ризикованість -0,002 0,080 0,033 -0,102 

Творчість 0,027 0,024 -0,170* -0,118* 

Незалежність -0,006 0,085 0,026 -0,048 

Потреба в досягненнях (подальшому 

розвитку) 

0,006 0,159** 0,014 -0,068 

Цілеспрямованість та рішучість 0,039 0,053 -0,070 -0,098 

Підприємницька активність 

(інтегральний показник) 

   -0,132* 

*р<0,05 

 

Також дослідження показало «негативний» вплив загального стажу роботи та стажу роботи на 

посаді на рівень розвитку творчості (r=-0,170; р<0,05 та r=0,118; р<0,05 відповідно). Тобто зі збільшенням 

стажу роботи в цілому і на конкретній посаді персоналу освітніх організацій, зменшується рівень розвитку 

творчості. 

Окрім того, стаж роботи на посаді «негативно» впливає і на рівень розвитку підприємницької 

активності в цілому (r=-0,132; р<0,05). Спостерігається найбільший рівень розвитку цього показника у 

працівників, які тільки прийшли на посаду (до 3 років). Отже, можна говорити про наявність певної 

професійної деформації у персоналу освітніх організацій, які досить довго працюють на одній і тій самій 

посаді. Людина «звикає» до неї та перестає впроваджувати нові проекти, інновації, виявляти ініціативу та 

творчість, працює по «накатаній» стежці, прикриваючись при цьому високим професіоналізмом та великим 

досвідом роботи.  З іншого боку, з часом людина, що довго працює на одній і тій самій посаді може 

втрачати можливість у подальшій самореалізації, що також може негативно впливати на її  професійну 

активність. Тому, на нашу думку, цей факт повинні враховувати менеджери освітніх організацій та, по-

перше, більш критично ставитись до аналізу своєї професійної діяльності (особливо у випадку наявності 

великого стажу роботи), а, по-друге, приділяти більшої уваги працівникам своєї організації, які дуже довго 

працюють на одній і тій ж посаді (здійснювати ротацію, сприяти кар’єрному розвитку, ставити більш 

інноваційні завдання тощо).  

Щодо соціально-демографічних характеристик персоналу освітніх організацій, то тут 

спостерігається аналогічна ситуація. Існує зворотний статистично значущий зв’язок (r=-0,176; р<0,01) між 

рівнем розвитку творчості та віку, тобто з віком рівень розвитку творчості також зменшується (див. табл. 4). 

 

Таблиця 4 

Зв’язок між соціально-демографічними  характеристиками персоналу освітніх організацій   

та  їх характеристиками підприємницької активності (коефіцієнт кореляції (r)) 

Характеристики підприємницької активності Вік Стать Сімейний стан 

Інноваційність  0,009 0,102 0,026 

Ризикованість -0,027 -0,033 -0,038 

Творчість -0,176** 0,082 -0,021 

Незалежність 0,037 -0,089 -0,009 

Потреба в досягненнях (подальшому розвитку) 0,011 -0,062 0,021 

Цілеспрямованість та рішучість    

Підприємницька активність (інтегральний 

показник) 

-0,058 -0,018 -0,007 

*p 0,05 

 

Якщо звернутися до представлених вище результатів зв’язку рівня розвитку творчості в персоналу 

освітніх організацій та такими характеристиками, як кваліфікаційна категорія, загальний стаж роботи, стаж 

роботи на посаді та вік, і, об’єднавши ці результати, доходимо певних висновків. Найвищий рівень творчості 

виявляють молоді працівники освітніх організацій з меншою кваліфікаційною категорією та з маленьким 



стажем роботи, а також ті, які недавно працюють на займаній посаді. Отже, в системі 

внутрішньоорганізаційного підприємництва в освітніх організаціях, для реалізації інноваційних проектів 

необхідно залучати перш за все саме таких працівників. Водночас, особливої уваги слід надавати розвиткові 

такої характеристики у всіх вікових категоріях, особливо у старших. 

Слід зазначити, що отримані дані збігаються з даними Л.М. Карамушки та О.А. Філь, щодо вияву 

творчості у персоналу освітніх організацій [6]. Автори також вказують на те, що найбільші вияви творчості 

спостерігаються у працівників освітніх організацій віком до 25 років та стажем роботи до 1 року. 

Перейдемо до аналізу зв’язку між рівнем розвитку підприємницької активності та окремих її 

характеристик та організаційними характеристиками (кількість осіб, які працюють в організації, час 

існування організації, місце її розташування, тип освітньої організації). 

Дані табл. 5 говорять про те, що існує зворотний статистично значущий зв’язок  між рівнем 

розвитку цілеспрямованості та рішучості (r=-0,123; р<0,05), підприємницькою активністю (r=-0,108; р<0,05) 

та кількістю осіб, які працюють в організації. Тобто в організаціях з меншою кількістю працівників більш 

розвинута цілеспрямованість та підприємницька активність. 

Таблиця 5 

Зв’язок між типами  організаційними характеристиками та характеристиками підприємницької 

активності персоналу освітніх організацій (коефіцієнт кореляції (r)) 

Характеристики 

підприємницької 

активності 

Кількість осіб, 

які працюють  

в організації 

Час існування 

організації 

Місце розташування 

організації 

Тип 

організації 

Інноваційність  -0,086 -0,032 -0,051 0,061 

Ризикованість -0,058 0,040 0,024 0,188** 

Творчість -0,057 0,053 -0,101 0,077 

Незалежність -0,040 0,011 0,020 0,061 

Потреба в досягненнях 

(подальшому розвитку) 

-0,025 -0,060 0,093 0,069 

Цілеспрямованість та 

рішучість 

-0,123* 0,014 0,130* 0,120* 

Підприємницька 

активність 

(інтегральний показник) 

-0,108* 0,003 0,037 0,158** 

**р<0,01; *p 0,05 

Окрім того, на вияв цілеспрямованості та рішучості впливає і місце розташування освітньої 

організації (r=0,130; р<0,05). Так, у персоналу освітніх організацій, які розташовані у містах, рівень 

розвитку цієї характеристики вищий,  ніж у персоналу освітніх організацій, які розташовані у селах. 

Також результати дослідження показали (табл. 5), що на рівень розвитку ризикованості, 

цілеспрямованості та рішучості та загального показника підприємницької поведінки на рівні статистичної 

значущості впливає тип освітньої організації. В інноваційних організаціях рівень розвитку зазначених 

показників вищий, ніж у традиційних. 

Отже, можна зробити висновок про те, що в цілому спостерігається недостатній рівень розвитку 

підприємницької активності персоналу освітніх організацій як за окремими характеристиками, так і за 

інтегральним показником в цілому. На рівень розвитку підприємницької активності та окремих її 

характеристик впливають організаційно-професійні (посадово-кваліфікаційними та освітньо-стажевими), 

соціально-демографічні характеристики персоналу та характеристики освітніх організацій. 

Висновки: 

1. Результати емпіричного дослідження показали, що більша частина працівників освітніх 

організацій мають недостатній рівень розвитку підприємницької активності в цілому та окремих її 

характеристик. 

2. Кореляційний аналіз даних показав наявність зв’язку між рівнем розвитку підприємницької 

активності й окремих її характеристик та організаційно-професійними (посадово-кваліфікаційними та 

освітньо-стажевими), соціально-демографічними характеристиками персоналу та характеристиками освітніх 

організацій, який проявляється у наступному: 

2.1. У методистів рівень розвитку ризикованості, незалежності, потреби в досягненнях 

(подальшому розвитку), цілеспрямованості та рішучості та рівень розвитку підприємницької активності в 

цілому вищий, ніж у старшого вчителя, викладача. 

2.2. Зі збільшенням кваліфікаційної категорії персоналу освітніх організацій зменшується рівень 

розвитку творчості. 

2.3. В освітян з гуманітарною освітою рівень розвитку потреби в досягненнях (подальшому 

розвитку) менший, ніж у тих, хто має технічно-економічну та природничу освіту. 



2.4. Найвищий рівень творчості виявляють молоді працівники освітніх організацій з меншою 

кваліфікаційною категорією та з маленьким стажем роботи, а також ті, які недавно працюють на займаній 

посаді. 

2.5. Стаж роботи на посаді «негативно» впливає на рівень розвитку підприємницької активності в 

цілому. 

2.6. В організаціях з меншою кількістю працівників більш розвинута цілеспрямованість та 

підприємницька активність. 

2.7. В інноваційних організаціях рівень розвитку ризикованості, цілеспрямованості й рішучості та 

загального показника підприємницької поведінки вищий, ніж у традиційних. 

Перспективи подальших досліджень ми вбачаємо в розробці та апробації спеціальних тренінгових 

програм щодо розвитку підприємницької активності персоналу освітніх організацій. 
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Kredentser, O.V. Research on the development of intrapreneurship in educational organizations. The article 

presents the results of research on some aspects of development of staff's entrepreneurial activities in educational institutions. 

The author analyzes the levels of educational organization staff's intrapreneurial characteristics that include innovation, risk-

taking, creativity, independence, need for achievement (development), tunnel vision and determination, as well as the overall 

integral index of intrapreneurship. Most of the educational organization staff are shown to have low levels of intrapreneurship 

and its individual characteristics. The author discusses the correlations between the levels of staff's intrapreneurship and its 

individual characteristics and staff's organizational-professional (positional, educational, experiential) and socio-demographic 

characteristics as well as the educational organizations' characteristics. It was found that the levels of staff's intrapreneurship and 

its individual characteristics were influenced by staff's organizational-professional (positional, educational, experiential) and 

socio-demographic characteristics as well as by the educational organizations' characteristics. 
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