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У статті проаналізовано взаємозв’язок загальнопрофесійних, професійно-етичних і психоло-
гічних складових у структурі професійної діяльності підприємця. Особливості структури підприє-
мницької діяльності розглянуто з позицій макро- та мікроекономіки, соціальної, економічної та 
організаційної психології. Показано, що професійна етика в структурі професійної діяльності пі-
дприємця виконує функцію зовнішнього морального регулятора. Внутрішнім моральним регуля-
тором професійної діяльності виступає моральнісний розвиток підприємця. Описано цикл реалі-
зації професійної етики підприємцями, який складається з трьох основних ланок: етичних наста-
новлень, етичної поведінки та етичних взаємовідносин. Взаємодія між цими ланками виявляєть-
ся у тому, що внаслідок інтеріоризації норм професійної етики, відбувається їх перетворення на 
етичні настановлення, які у вигляді системи відповідних дій актуалізуються у повсякденній про-
фесійній діяльності через етичну поведінку та етичні взаємовідносини. Підкреслюється, що для 
досягнення моральнісного розвитку підприємців процес їхньої професійної підготовки має пе-
редбачати формування в них не тільки професійних знань, але відповідального ставлення до 
прийняття рішень, умінь протидіяти прояву моральнісної слабості та навичок реалізації ними 
етичних норм у професійної діяльності. 

Ключові слова: психологічна структура професійної діяльності підприємця; професійна ети-
ка підприємця; цикл реалізації професійної етики підприємцем. 
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In the article the interactions between general professional, professional-ethical and psychological 

components of the structure of entrepreneurs’ professional activity are analyzed. The peculiarities of 
the structure of entrepreneurs’ activity are considered with approaches of macro- and microeconom-
ics, social, economical and organizational psychology. It is shown, that professional ethics in the struc-
ture of entrepreneurs’ professional activity carries out function of an external moral regulator. The 
moral development of the entrepreneur acts as an internal moral regulator of the professional activity. 
The cycle of realization of entrepreneurs’ professional ethics consists of three basic links, i.e. ethical 
attitudes, ethical behaviour and ethical mutual relations. Interaction between these links consists of 
interiorization of the professional ethics norms, and their futher transformation into ethical attitudes 
which as a system of corresponding actions is put into daily professional activity as ethical behaviour 
and ethical mutual relations. It is underlined that for achievement of entrepreneurs’ moral development 
the process of their professional training should provide development not only their professional know-
ledge and skills in realization of the ethical standards in the professional work, but also the responsible 
relation to decision-making and an ability to resist to their moral weakness. 
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ 

Перехід до ринкової економіки, юридичне визнання власності відродили в Україні активну 
підприємницьку діяльність, розвиток якої вимагає від її учасників нових підходів до людей, до 
їхньої діяльності, а головне – реалізації підприємцями професійної етики. Дослідження психоло-
гічних особливостей реалізації професійної етики підприємцями передбачає аналіз структури 
підприємницької діяльності. Для більш докладного її вивчення необхідно дослідити уявлення 
про неї в макро- та мікроекономіці, соціальній, економічній та організаційній психології, психоло-
гії підприємництва і психології управління. Це дозволить більш глибоко проаналізувати взає-
мозв’язок між її загальнопрофесійними і психологічними складовими, а також уточнити їхнє ети-
ко-психологічне навантаження. 

Мета статті – з’ясувати місце професійної етики в структурі професійної діяльності підпри-
ємця та проаналізувати особливості її реалізації підприємцями. 

 
РЕЗУЛЬТАТИ ТЕОРЕТИЧНОГО АНАЛІЗУ ПРОБЛЕМИ 

Діяльність у психологічній науці розглядають як активність суб'єкта, спрямовану «на взає-
модію з навколишнім середовищем з метою задоволення власних потреб» [24, 107]. Як прави-
ло, при аналізі діяльності виокремлюють мотиваційний і операційний аспекти. При мотивацій-
ному аналізі складовими одиницями діяльності розглядають потреби, цілі, мотиви, предмет і 
засоби діяльності. При операційному аналізі елементами діяльності виступають дії і операції 
[24]. 

Відповідно, існує декілька підходів до аналізу психологічної структури підприємницької дія-
льності.  

В економіці професійна діяльність підприємців структурується відповідно до покладених в її 
основу підходів, цілей і завдань. При цьому структура підприємницької діяльності має відповіда-
ти реалізації цілей підприємств в умовах конкретного економічного середовища.  

Розглянемо особливості структури підприємницької діяльності на макроекономічному та 
мікроекономічному рівнях [19]. 

Макроекономічний підхід передбачає структурування підприємницької діяльності в межах 
національної економіки як по ієрархічних рівнях, так і по конкретних видах бізнесу. В ієрархічній 
структурі підприємницької діяльності виділяють індивідуально-підприємницький (підприємець 
без створення юридичної особи), колективно-підприємницький (організації-юридичні особи), 
надорганізаційний (фінансово-промислові групи, холдинги і т. п.) і міжнародний (транс-
національні та багатонаціональні компанії) рівні.  

Видова структура професійної діяльності підприємців передбачає її структурування за ви-
дами підприємницької активності: комерційна, виробнича, фінансова, консалтингова та ін.  

З позицій мікроекономіки також виділяють два різновиди структур професійної діяльності 
підприємців: логіко-технологічну і функціональну.  

Логіко-технологічний підхід до структурування професійної діяльності підприємців 
передбачає виділення послідовності логічних і технологічних дій, які формують підприємницьку 
діяльність: виникнення ідеї (нові або вдосконалені товари, технології); визначення потреби в 
новому товарі або продукції, тобто виявлення попиту на неї; пошук фінансових ресурсів для 
реалізації ідеї; пошук матеріальних ресурсів; використання необхідних організаційних можливо-
стей, включаючи пошук партнерів-компаньйонів, готових розділити ризик реалізації ідеї в 
комерційних цілях; інформаційне та нормативно-правове забезпечення, використання доступ-
них методів страхування ризику при реалізації ідеї в комерційних цілях тощо.  

Аналіз професійної діяльності підприємців показує, що її логіко-технологічна структура, тоб-
то зміст і послідовність етапів її становлення та реалізації, не визначається однозначно галузе-
вою належністю. Незалежно від них її структура визначається логікою розвитку бізнесу.  

Згідно функціонального підходу структура професійної діяльності підприємця являє собою 
«сукупність організаційних, економічних, фінансових, маркетингових, управлінських і постачаль-
но-збутових видів діяльності, що об'єднані для отримання під свій страх та ризик прибутку і ви-
користовуються в конкретному бізнесі як постійні функції для досягнення поставлених цілей» 
[19, 287]. Зазначені функції мають бути організовані у такий спосіб, щоб забезпечувати етичну 
реалізацію мети підприємницької діяльності.  

Викладене означає, що при аналізі структури професійної діяльності підприємців мають бу-
ти враховані послідовність логічних і технологічних дій, які формують підприємницьку діяльність 
(логіко-технологічний підхід), а також виконання підприємцем постійних функцій, що мають за-
безпечувати етичну реалізацію поставлених цілей (функціональний підхід). 
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У соціальній психології частіше аналізується мотиваційний аспект підприємницької 
діяльності, що й зумовлює виділення в її структурі відповідних складових. На думку 
В. В. Москаленко, підприємницька діяльність «включає в себе ціль, потреби, мотиви, предмет, 
знання про нього; способи і засоби досягнення цілі, а також умови діяльності» [17, 307].  

Щодо операційного аналізу структури підприємницької діяльності, то йому частіше надають 
перевагу в організаційній психології, психології управління, економічній психології та психології 
підприємництва. 

В організаційній психології та психології управління у структурі професійної діяльності кері-
вника виділяють два рівні аналізу – управлінський і психологічний. Зокрема, Л. М. Карамушка 
вважає, що управлінський рівень при такому підході передбачає грамотне і кваліфіковане здійс-
нення керівником функцій планування, організації та контролю функціонування своєї компанії, 
фірми тощо. Психологічний рівень професійної діяльності керівника передбачає прийняття ним 
рішень, створення психологічних умов для продуктивної трудової діяльності, управління персо-
налом, формування ефективних комунікацій [12].  

Враховуючи, що підприємець є «людиною-ініціатором», яка докладає «основні зусилля і 
здійснює критичний вплив на створення організації» [18, 160], а також забезпечує управління її 
функціонуванням, застосування виділених Л. М. Карамушкою рівнів аналізу структури професій-
ної діяльності керівника може бути прийнятним і для підприємницької діяльності. 

Інтегруючи підходи до структурування професійної діяльності підприємців, які склалися в 
загальній психології, організаційній психології, психології управління та економіці, фахівці з еко-
номічної психології Г. В. Ложкін [15] і В. В. Спасєнніков [26] вважають, що у професійній діяль-
ності підприємець виступає як суб'єкт соціальної дії, багато в чому зумовлюючи характер взає-
мостосунків і взаєморозуміння між людьми в системах соціального управління. Даний підхід дає 
їм підставу для виділення у якості складових підприємницької діяльності мотиву, мети, плану-
вання діяльності, переробки поточної інформації, прийняття рішень, виконання дій, перевірки 
результатів і корекції виконаних дій.  

У психології підприємництва професійну діяльності підприємців розглядають як реалізацію 
«усіх потенцій (творчих, інтелектуальних, організаційно-управлінських) людини в межах викону-
ваної економічної діяльності» [20, 20], а при аналізі її психологічної структури рекомендують 
звертати особливу увагу на наступні психологічні аспекти: 

 цілепокладання, формування стратегічних і тактичних цілей діяльності, прогнозування 
кінцевих наслідків дій та їх впливу на подальший розвиток підприємницької організації; 

 визначення основних і допоміжних факторів впливу на формування і реалізацію підпри-
ємницького рішення; 

 інформаційне забезпечення діяльності підприємця, побудова на цій основі обґрунтова-
ної системи дій, алгоритмів реалізації підприємницького задуму; 

 формування високоефективних команд, здатних ефективно працювати в умовах конку-
ренції і ризику; 

 забезпечення психологічного супроводу підприємницьких організацій, зокрема, профе-
сійної підготовки та перепідготовки підприємців [20]. 

Узагальнення розглянутих підходів дозволило нам розробити власну структуру професійної 
діяльності підприємців з виділенням у ній  загальнопрофесійного і психологічного рівнів аналізу 
(рис. 1).  

До загальнопрофесійного рівня професійної діяльності підприємців були віднесені наступні 
складові:  

 мета (цілепокладання) [15; 17; 20; 26];  

 визначення основних і допоміжних факторів [17; 19; 20]; 

 планування підприємницької діяльності [12; 15; 26]; 

 інформаційне і нормативно-правове забезпечення [15; 19; 20; 26]; 

 організація підприємницької діяльності [12; 55; 19; 26]; 

 контроль (перевірка) результатів [12; 15; 26]. 
Психологічний рівень професійної діяльності підприємця представляють у запропонований 

структурі такі складові: 

  мотивація діяльності, прогнозування кінцевих наслідків дій, здатність до прийняття на 
себе відповідальності за реалізацію цілі [14; 55; 17; 20; 26]; 

 визначення ризиків [17; 19; 20]; 

 прийняття рішень [12; 15; 26; 31]; 

 формування ефективних комунікацій [7; 15; 19; 20; 26]; 

 створення умов для ефективної трудової діяльності [12; 15; 19; 26]; 
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 управління персоналом (створення команд, розв’язання конфліктних ситуацій, навчання 
працівників тощо) [12; 15; 19; 26]; 

 коригування дій [12; 15; 26]. 
Розподіл зазначених складових по рівнях аналізу є певною мірою умовним, оскільки в 

реальній практиці між ними існує постійний взаємозв’язок. На рис. 1 представлено структуру 
професійної діяльності підприємця з відображенням взаємозв’язків між загальнопрофесійними, 
професійно-етичними і психологічими складовими. 

 

 
 

Рис.1. Структура професійної діяльності підприємця 
 
Зокрема, підприємницька мета обумовлюється мотивами [11; 26], або внутрішніми спону-

каннями до діяльності, з метою пов’язане прогнозування кінцевих наслідків дій, здатність до 
прийняття на себе відповідальності за її реалізацію. Визначення основних і допоміжних факторів 
(споживачі, ресурси, матеріальні умови, організаційні можливості) передбачає визначення 
ризиків і використання доступних методів їх страхування. Планування підприємницької 
діяльності пов’язане із готовністю підприємця до прийняття рішень. Інформаційне і нормативно-
правове забезпечення зумовлюють необхідність формування ефективних зовнішніх і внутрішніх 
комунікацій. Організація підприємницької діяльності вимагає управління персоналом (створення 
команд, навчання працівників) і створення умов для ефективної трудової діяльності. Контроль 
результатів діяльності передбачає коригування дій залежно від ситуації, що склалася. 

Щодо професійної етики підприємця, то вона виступає в якості морального регламенту 
(зведення етичних норм і правил) для здійснення підприємницької діяльності, тобто зовнішнім 
моральним регулятором професійної діяльності підприємця, що визначає ставлення підприємця 
до свого професійного обов’язку і направляє його поведінку у взаємовідносинах з працівниками 
належної йому організації, партнерами, а також з урядовими і громадськими інституціями.  

При цьому внутрішнім моральним регулятором професійної діяльності підприємця виступає 
рівень розвитку його моральної свідомості, яку ми розглядаємо як «відображення у свідомості 
людини прийнятих у суспільстві моральних норм, які регулюють відносини між людьми» [24, 
316], або як моральнісний розвиток підприємця. Моральнісний розвиток особистості є 
багатовимірним процесом, що передбачає «соціалізацію індивіда (залучення до моральних 
орієнтирів соціального оточення), індивідуалізацію (критичне осмислення домінуючої моралі, 
формування власної ієрархії цінностей, самостійних моральнісних суджень) та універсалізацію 
(вихід за межі моральних пріоритетів соціального оточення, цінностей локальної культури, 
наближення до загальнолюдських гуманістичних універсалій)» [9, 45]. 

Таблиця 

Загальнопрофесійний рівень Психологічний рівень 

Мета 
Мотивація діяльності. 

Прогнозування наслідків дій 

Визначення основних і 
допоміжних засобів Визначення ризиків 

Планування діяльності Прийняття рішень 

Інформаційне забезпечення Формування ефективних комунікацій 

 
Організація діяльності 

 

Створення умов для ефективної трудової діяльності. 
Управління персоналом (створення команд, навчан-

ня працівників) 

Контроль Коригування дій 

 

ПРОФЕСІЙНА ЕТИКА ПІДПРИЄМЦЯ 

ПРОФЕСІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМЦЯ 
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Засвоєння підприємцем правил професійної етики і розвиток його моральної свідомості 
відбувається під впливом офіційної та реально діючої ідеології суспільства, поведінки 
референтних осіб та вимог, що висуваються перед ним його оточенням. Внаслідок інтеріоризації 
норм професійної етики, відбувається їх перетворення на етичні настановлення, які у вигляді 
системи відповідних дій актуалізуються у повсякденній професійній діяльності через етичну 
поведінку та етичні взаємовідносини (рис. 2). 

У наведеному на рисунку 2 циклі реалізації професійної етики підприємцями усі виділені 
ланки є тісно переплетеними поміж собою і взаємозалежними. Це означає, що оцінювання ети-
чності поведінки підприємця не може здійснюватися без аналізу рівня розвитку його моральної 
свідомості (етичності настановлень), взаємовідносин з працівниками, партнерами та іншими до-
тичними особами й інституціями, відкритості до співпраці з представниками інших культур та 
економічних систем, і навпаки [1]. 

 
 

 
 

Як показав аналіз наукових джерел, окремі ланки представленого на рис. 2 циклу реалізації 
норм професійної етики підприємцем розглядалися багатьма дослідниками: 

 етичні настановлення (прийнятність або неприйнятність сумнівних з моральної точки 
зору дій у конкретних ситуаціях професійної діяльності) аналізувалися у роботах [3; 6; 
13; 14; 28; 30; 32 та ін.];  

 етична поведінка (нормовідповідне виконання підприємцем власне професійних 
функцій) досліджувалася у роботах [8; 10; 20; 27; 31 та ін.];  

 етичні взаємовідносини в процесі здійснення підприємцем ділових комунікацій (розв'я-
занні конфліктних ситуацій в організації, виборі ділових партнерів, роботі з клієнтами 
тощо) вивчалися у роботах [2; 20; 22; 24 та ін.].  

Окрім того, багато дослідників підкреслюють, що реалізація професійної етики українськими 
підприємцями має здійснюватися, виходячи не тільки з національних традицій, але й з 
урахуванням етичних норм, правил та уявлень, що регулюють настановлення, поведінку і 
взаємовідносини ділових партнерів в процесі міжнародної взаємодії [1; 3; 4; 25; 32].  

Важливо зазначити, що реалізації професійної етики підприємців у повсякденній 
професійній діяльності можуть сприяти або, навпаки, перешкоджати зовнішні та внутрішні чин-
ники [21].  

До зовнішніх чинників, що можуть позитивно чи негативно впливати на реалізацію 
підприємцем професійної етики відносять офіційну та реально діючу ідеології; економічний стан 
країни; міжособистісні відносини в організації [16 та ін.]. Наприклад, важливим показником висо-
кого морального рівня вирішення ділових проблем є репутація компанії [27]. Однак сама 
репутація організації, очолюваної підприємцем, може стимулюватися певними соціальними й 
економічними інституціями, що розуміють важливість і ефективність репутації. До таких 
інституцій відносяться, зокрема, сучасні рейтингові агентства. 

Професійна етика підприємця 

ІНТЕРІОРИЗАЦІЯ 

Етичні настановлення 

АКТУАЛІЗАЦІЯ 

Етичні 

взаємовідносини 

Етична  

поведінка 
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Рис. 2. Цикл реалізації норм професійної етики підприємцем 
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Внутрішніми чинниками, що перешкоджають реалізації професійної етики у професійній ді-
яльності, виступають низький рівень моральнісного розвитку підприємця та його моральнісна 
слабість.  

Л. Колберг виділив три рівні моральнісного розвитку особистості, кожний з яких складався з 
двох послідовних стадій [30]. При цьому Л. Колберг зазначав, що мораль більшості людей об-
межується лояльністю до правил і законів суспільства. Зазначимо, що це є притаманним для 
західної культури підприємництва [29]. Оскільки домінуюча мораль соціального оточення україн-
ських підприємців певною мірою відрізняється від моральних орієнтирів західної культури підп-
риємництва, виявлення психологічних чинників розвитку професійної моральності вітчизняних 
підприємців має важливе значення для дослідження проблеми психологічних умов реалізації 
ними професійної етики.  

Під моральнісною слабістю розуміють нестачу волі до здійснення правильного з етичної 
точки зору вчинку [21]. До умов, що сприяють зменшенню моральнісної слабості відносяться 
заохочення моральної поведінки в організації та недопущення аморальної, методи етичного 
стимулювання, наочні приклади етичної поведінки та деякі інші [5; 8; 21; 32]. Проте, тільки сам 
підприємець, проаналізувавши свої етичні настановлення і моральні цінності, може змінити 
сенс своїх дій і побороти дистанцію між тим, як треба чинити, і тим, як він дійсно чинить на 
практиці. 

Зазначимо, що «навмисна зміна сенсу дії, що приводить до зміни спонукання, може досяга-
тися через переоцінку значимості мотиву, через залучення додаткових мотивів, через передба-
чення й переживання наслідків дії, через актуалізацію мотивів за допомогою уявлюваної ситуа-
ції тощо» [23, 63]. Отже, застосування психологічних технологій для здійснення змін у моральній 
свідомості підприємців в процесі їхнього навчання або підвищення кваліфікації слід розглядати 
як психологічну умову розвитку їхньої професійної моральності й, відповідно, підвищення ефек-
тивності реалізації ними професійної етики.  

Для досягнення моральнісного розвитку підприємців процес їхньої професійної підготовки 
має передбачати формування в них не тільки професійних знань та вмінь, але й навичок реалі-
зації ними етичних норм у професійної діяльності, або не-моральних і моральних (за 
Л. Колбергом [30]) компонентів.  

 
ВИСНОВКИ 

Проведене дослідження дозволило зробити наступні висновки: 
1) Професійна етика в структурі професійної діяльності підприємця виконує функцію зовніш-

нього морального регулятора. Внутрішнім моральним регулятором професійної діяльності ви-
ступає моральнісний розвиток підприємця.  

2) Цикл реалізації професійної етики підприємцями включає такі основні ланки як етичні на-
становлення, етичну поведінку та етичні взаємовідносини. Взаємодія між цими ланками виявля-
ється у тому, що внаслідок інтеріоризації норм професійної етики, відбувається їх перетворення 
на етичні настановлення, які у вигляді системи відповідних дій актуалізуються у повсякденній 
професійній діяльності через етичну поведінку та етичні взаємовідносини. 

3) Підготовка підприємців до реалізації професійної етики у підприємницькій діяльності має 
передбачати розвиток їхньої моральної свідомості й формування умінь протидіяти прояву мо-
ральнісної слабості та навичок відповідального ставлення до прийняття рішень. 
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