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ЕФЕКТИВНІСТЬ ВПЛИВУ ГОСПОДАРСЬКОГО МЕНТАЛІТЕТУ НА 

ФОРМУВАННЯ КОРПОРАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ НА 

МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ УКРАЇНИ 

До основних властивостей господарського менталітету відносять:  

- психологічність – будь-який суспільний інститут за своєю ґенезою є 

психологічним утворенням, стійким продуктом обміну діяльністі; 

 - історичність – інститути позиціонуються як певний кінцевий продукт 

історичного розвитку суспільної сфери;  

- структурність – кожен інститут існує як наслідок своїх взаємодій з 

іншими інститутами соціальної системи;  

- функціональність – інститути існують доти, доки виконують визначені 

для них суспільством функції, сприяючи інтеграції суспільства та 

досягненню гомеостазу. 

Основною характеристикою економічної поведінки підприємців у 

розвинених країнах є їх спрямованість на отримання прибутку в 

довгостроковій перспективі. Основна увага керівників великих підприємств 

зосереджена на вирішенні стратегічних завдань. В українських реаліях 

вітчизняні підприємці здатні вирішувати господарські завдання різного рівня 

складності. Але існує негативний прояв, що більшість з них направлені на 

максимізацію поточної власної вигоди. Більшість підприємців не 

зосереджується на власному бізнесі і не прагнуть ним займатися все життя. 

Сучасний підхід зумовлений такими об'єктивними причинами 

(недосконалістю українського законодавства, нестійкістю політичної 

кон'юнктури, тіньовою економікою тощо), а й суб'єктв ними чинниками – 

менталітетом українських підприємців. Протягом усього періоду реформ в 

Україні діяльність її керівництва постійно піддається критиці з приводу 

неспроможності виробити ефективні програми довгострокового розвитку 

економіки держави. Основною причиною тут виступає відсутність у 

господарській діяльності (як на рівні машинобудівних підприємств, так і на 

рівні держави) націленості на вирішення стратегічних завдань й істотно 

знижує ефективність здійснюваних соціально-економічних перетворень. 

Особливе значення для соціально-економічних перетворень має модель 

"homoeconomicus". Така модель включає найважливіші для аналізу 

параметри, що характеризують індивідів, мотиви економічної активності, її 

цілі, а також особливості фізичних, психічних та інтелектуальних 

можливостей людини, що використовуються для досягнення поставленої 

господарської мети. До основних складових даної моделі відносять: 



 

- переважаюча роль особистого інтересу – кожний суб'єкт діє згідно зі 

своїми особистими інтересами, але при цьому не порушує прав та інтересів 

інших індивідів завдяки регулюючій дії правових та моральних норм; 

- нормальна оцінка майбутнього часу – теперішній час цінується більше, 

ніж майбутній, що знаходить своє відображення в позитивній нормі часових 

переваг; 

- незалежність уподобань від обмежень – уподобання кожного агента 

формуються ним самостійно і не залежать від будь-яких фінансових, 

соціальних чи інших обмежень; 

- автономність очікувань – передбачає,що кожен суб'єкт формує свої 

очікування, самостійно збираючи, оброблюючи та використовуючи усю 

доступну інформацію; 

- особиста відповідальність – дана характеристика означає те, що кожен 

індивід прагне максимально точного і повного виконання своїх обов'язків 

перед іншими; господарський менталітет можна розглядати як елемент 

нормативної підсистеми інституційного середовища, що опосередковує 

економічну поведінку населення країни. 

В процесі поступального еволюційного розвитку господарський 

менталітет взаємодіє з іншими формальними та неформальними інститутами, 

виступаючи історично обумовленим механізмом, що накладає обмеження на 

варіативність розробки та проведення заходів економічної політики. 

Господарський менталітет не тільки підвладний впливу інших 

інститутів, він також може продукувати нові завдяки тому, що його носії 

постійно створюють нові норми регуляції економічних відносин, які 

відповідають реаліям сьогодення. 

Інноваційні господарські та управлінські моделі повинні органічно 

продовжувати і розвивати віками установлені національні традиції: 

індивідуалізм, який поєднується з традиціями добровільної співпраці в 

громаді, працьовитість, відданість роботі, приватно власницькі інстинкти, 

комунікабельність і толерантність до інших культур. Головна роль 

господарського менталітету в інституційному середовищі полягає у 

досягненні максимального ефекту від соціально-економічної діяльності 

різних суб'єктів господарювання, забезпеченні стабільного розвитку 

економічної системи держави. 


