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Анотація. В роботі здійснений порівняльний аналіз особливостей 

підприємницько-менеджерської організаційної культури в Україні та країнах 

Заходу. Виявлені основні чинники, які впливають на сучасний стан та тенденції 

подальшої еволюції  організаційної культури на вітчизняних підприємствах. 

Визначені соціокультурні передумови формування української підприємницько-

менеджеральної культури. Зазначений вплив особливостей формування та 

розвитку вітчизняної підприємницько-менеджерської культури на створення 

дієвих механізмів управління підприємствами. 
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Abstract. In this paper we carry out a comparative analysis of the 

characteristics of organizational culture in Ukraine and the West. We found the main 



factors affecting the current state and trends of the further evolution of 

organizational culture on domestic enterprises. We have identified sociocultural 

prerequisites for the formation of entrepreneurial and managerial Ukrainian culture. 

We explored the impact of features of formation and development of national 

entrepreneurial and managerial culture to create effective mechanisms of 

management of enterprises. 
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Вступ. 

Наукові дослідження, що здійснювалися на протязі ХХ століття в галузі 

менеджменту зосереджували свою увагу переважно на певним чином 

матеріалізованих в техніко-технологічній та організаційно-управлінській 

структурах зовнішніх проявах діяльності організацій. Сучасні ж дослідження 

процесів управління організаціями все більшу увагу звертають не тільки на 

зовнішні ознаки життєдіяльності організацій, але й намагаються певним чином 

пояснити глибинні внутріорганізаційні та зовнішні чинники, які обумовлюють 

формування та динаміку організаційно-управлінських процесів. З цією метою 

все більше приділяється увага таким ключовим для пояснення соціальної 

поведінки поняттям, як культура організації і, зокрема, підприємницько-

менеджерська організаційна культура. Лише правильно організована і 

достатньо розвинена підприємницько-менеджерська культура організації здатна 

забезпечити високий рівень трудових відносин, повагу до споживача, 

стремління до розвитку та правильне розуміння та повну погодженість з цілями 

підприємства. 

Огляд літератури. 

Проблеми формування та розвитку підприємницько-менеджерської 

культури набули широкого розгляду у вітчизняній та зарубіжній науковій 

літературі. Ще у першій половині ХХ століття ці питання розглядалися у 



працях таких представників історико-соціологічного та інституціонального 

напрямків економічної теорії, як М. Вебер, В. Зомбарт, Д. Гелбрейт, Й. 

Шумпетер. У кінці ХХ століття вони стають предметом досліджень спеціалістів 

в галузі економічної та індустріальної соціології та «поведінкової школи» 

менеджменту. В російськомовній та україномовній літературі огляд таких 

досліджень та виявлених проблемних питань наведений в працях таких 

аналітиків, як Б. Гаврилишин, В. Гаєць,  Ю.Ольсєвіч, В. Радаєв. У 1980-1990-х 

роках з’явилися наукові праці, присвячені узагальненню досвіду свідомого 

впливу менеджменту на формування та розвиток організаційної культури 

(праці Д. Мерсера, А. Моріти, Т. Пітерса та Р. Уотермена, В. Проннікова та І. 

Ладанова та інші). Заслуговує на увагу поява перших праць, в яких 

аналізуються специфічні особливості формування пострадянської 

організаційної культури (Т. Заславська, Г. Колодко, Ю. Пахомов, Р. Ривкіна, К. 

Франкич). 

Однак в дослідженні цієї відносно нової для теорії менеджменту 

проблематики зроблені ще лише тільки перші кроки. Зокрема, дискусійними 

залишаються питання стосовно соціокультурних передумов формування 

української підприємницько-менеджерської культури та впливу особливостей 

формування та розвитку вітчизняної підприємницько-менеджерської культури 

на створення дієвих механізмів управління підприємствами. Виходячи з цього 

метою роботи є визначення основних чинників, які впливають на формування 

української підприємницько-менеджерської культури. 

Основний текст.  

В ХХ столітті народ України пережив декілька радикальних змін в 

соціально-економічних та соціально-політичних орієнтаціях розвитку своєї 

спільноти. На протязі 1870-1914 років – початок дуже швидкого «доганяючого» 

більш передові європейські регіони переходу від первинного аграрного, 

землеробного, традиціоналістсько-патріархального до індустріального 

господарювання «західного» зразка. В 1920-х роках – революційні потрясіння з 

руйнуванням створених на попередньому етапі осередків капіталістичного 



підприємницького господарювання. В 1930-1980-х роках – форсована 

«мобілізаційна» соціалістична індустріалізація з наступною стагнацією та 

деградацією суперцентралізованої, монополістичної командно-адміністративної 

економіки. І, нарешті, в 1990-х роках – руйнація Радянського Союзу та 

соціалістичної господарської системи і початок процесу формування 

пострадянського підприємництва та менеджменту з орієнтацією на 

європейсько-американські цінності та організаційні зразки. За таких умов 

національна культура України і такі її складові, як економічна культура і, 

зокрема, підприємницько-менеджерська культура на протязі усього ХХ століття 

знаходилася в процесі перманентних (безперервних), але різноспрямованих і 

нерідко взаємонищівних, руйнівних трансформацій і тому сьогодні все ще не 

має усталеного більш-менш визначеного і виразного «власного обличчя».  

Можна виділити принаймні п’ять груп чинників, які впливають на 

сучасний стан та тенденції подальшої еволюції української підприємницько-

менеджерської культури: 1) глибинні, з огляду на відносну стабільність на 

протязі усієї відомої історії українського етносу, специфічні риси 

національного характеру; 2) традиції та звички, поведінкові стереотипи, 

успадковані від багатовікового патріархально-традиціоналістського 

господарювання; 3) специфічний культурний спадок соціалістичної 

господарської системи; 4) орієнтація на копіювання і практичну реалізацію 

західної (євроатлантичної) моделі підприємницько-менеджерської діяльності; 

5) ситуаційний вплив поточних економічних завдань та труднощів, пов’язаних з 

їх реалізацією в умовах перехідної і дуже молодої національної економічної 

системи. 

Зупинимося на деяких соціокультурних передумовах формування 

української підприємницько-менеджерської культури. 

Етнопсихологічні передумови.  

На думку дослідників етнопсихології такі риси національного характеру 

українців, як помірний індивідуалізм, достатньо високий рівень працелюбства, 

потяг до самостійності, свободи, прагнення добитися успіху, обійти, або 



принаймні не відставати від сусіда – це ті риси, які дають надію на успішну 

інтеріоризацію (завоювання, перетворення у своє власне) «західної» моделі 

підприємницько-менеджерської культури. Але в національній психології є і такі 

риси, які не дають надії сподіватися на те, що українська підприємницько-

менеджерська культура може бути повністю ідентичною ідеальному 

«західному» зразку. 

Етнологи припускають, що в результаті відносно спокійних і сприятливих 

природних та соціальних умов «доісторичного дитинства» українського етносу 

у нього формується так званий «жіночий тип» національної психології з 

лояльним, доброзичливим, не войовничим відношенням до інших людей. Такі 

риси цього типу характеру, як добродушність, більший акцент в регулюванні 

поведінки на почуття, ніж на інтелект, розум, недостатня твердість та рішучість 

в реалізації життєвих планів [1; 2] не дуже гармонійно узгоджуються з нашими 

уявами про ідеальну «економічну людину» англосаксонського зразка, якій 

більше притаманні інші риси: холодна тверда розважливість, обачливість, 

готовність до ризику, конкурентної боротьби, твердість та наполегливість в 

реалізації життєвих планів, певна агресивність. Деякі дослідники вважають, що 

ці глибинні етнопсихологічні відмінності ще й сьогодні мають значний вплив  

на більший чи менший рівень підприємницької активності різних етносів. 

Так, Йозеф Шумпетер вважав, що тільки в умовах, коли певний народ 

зустрічається на протязі тривалого періоду свого розвитку з історичними 

викликами виникає необхідність в специфічній діяльності з управління та 

формується особистісний тип організатора та інноватора. На його думку «саме 

тому даний тип був так сильно розвинутий у народів в епоху завойовницьких 

походів і так слабо проявлявся у слов’ян в ті століття, коли вони у відносній 

безпеці вели пасивний спосіб життя на заболочених землях в долині Прип’яті» 

[3, c.124]. На вплив особливостей етногенезу на більшу чи меншу схильність 

певних народів до активної підприємницької діяльності посилається і Вернер 

Зомбарт, стверджуючи, що в Європі до ініціативного підприємництва та 

менеджменту більш схильні германські народності (англійці, голландці, німці, 



швейцарці, датчани, шведи, норвежці), а також євреї, «закинуті» історично 

далеко в Європу та гонимі расовими та релігійними переслідуваннями в період 

середньовіччя з однієї країни в іншу [4, c. 27]. Відомий сучасний російський 

аналітик в галузі економічної соціології В. Радаєв, досліджуючи проблематику 

підприємницької активності окремих етнічних груп населення Росії дійшов до 

висновку, що, як правило, етнічні меншини (євреї, вірмени, китайці, греки та 

інші) більш активно займаються бізнесом. Залишаючись «чужинцями» у 

багатьох відносинах, представники прибулих етносів по-перше, більш відкриті 

для всякого роду інновацій, а по-друге, більш вільні у виборі поступальних 

стратегій по відношенню до представників пануючого етносу [5, c. 81-89].  

Етнопсихологи вважають, що українці, мабуть, відносяться більше до 

інтравертованих, ніж до екстравертованих націй. І якщо на Заході 

індивідуальна енергія в межах екстравертованої орієнтації спрямовується на 

активну діяльність по перетворенню оточуючого природного та соціального 

середовища та зовнішню експансію, то інтравертованість українців спрямовує 

їх енергію не в бік зовнішньої експансії, а в бік ізоляціонізму, замиканню у 

вузькому «мікрокосмі» своєї родини, свого особистого благополуччя та 

комфорту. «Власна родина – це та межа, до якої поширюється альтруїзм 

української людини, переважно людини малих груп, за якою починається 

самовбивчий для української спільноти егоїзм, словесною формулою якого є 

знамените українське «Моя хата з краю, я нічого не знаю» [1]. 

Цей сімейний егоцентризм українського індивідуалізму створює 

сприятливий ґрунт для розвитку малого бізнесу, сімейних домогосподарств. 

Але він може створювати труднощі при створенні «великої справи», яка 

вимагає об’єднання, координації та субординації діяльності великих груп 

людей. Акцентуація національного характеру в бік індивідуалізму, егоїзму та 

егоцентризму (зациклювання на власних інтересах, певна байдужість до 

інтересів інших) можуть створювати значні труднощі при організації дієвих 

демократичних та самоврядних механізмів управління.  



Дослідники відмічають, що своєрідною домінантою в духовному житті 

українців є їх віра в «правду», «справедливість», яка повинна перемогти 

пануюче в реальному суспільстві зло. Добре це чи погано з огляду на 

формування  ефективного підприємництва та менеджменту? Відповіді можуть 

бути різними в залежності від ціннісних орієнтацій аналітиків. Для «лівого 

спектру» інтелектуальної еліти прагнення до соціальної справедливості, 

боротьба за її утвердження є головним достоїнством і окремої людини, і певної 

соціальної спільноти. На думку ж провідних теоретиків ліберально-ринкової 

парадигми соціального розвитку, справедливість – це той «атавізм», який люди 

отримали в спадок ще з тих часів, коли вони жили в невеликих спільнотах і 

займалися колективною працею на себе та на своїх близьких. В сучасних же 

умовах цей «пережиток» є головним бар’єром, який перешкоджає послідовній 

реалізації чисто ринкових принципів в багатьох країнах. Він є своєрідним 

«рифом», на який наштовхуються та «сідають на мілину» з багатьма 

«пробоїнами» у формі різних відхилень, виключень, компромісів в бік 

соціальних гарантій, будь-які спроби послідовно реалізувати на практиці 

модель конкурентного ринку праці [6]. Але як би ми не оцінювали цю рису 

національної психології – як достоїнство, чи як недолік, «хворобу», 

менеджменту потрібно з нею серйозно рахуватися в практиці управління, перш 

за все в організації оцінки трудових заслуг, матеріальному та моральному 

стимулюванні, службовому просуванні тощо. 

Успадковані соціально-економічні та соціокультурні передумови. 

Етнопсихологічні чинники впливають на національну підприємницько-

менеджерську культуру, поєднуючись з більш динамічними соціально-

економічними та духовними чинниками, тим більше, що і специфічні 

особливості етнопсихології врешті-решт обумовлені особливостями історії 

соціально-економічних та соціокультурних умов життєдіяльності етносу. 

Якщо в більшості країн Західної Європи епоха дійсно підневільної праці 

закінчилася в основному ще десь в XIV-XV столітті, то в Росії в цей час тільки 

закінчилося остаточне закріпачення більшої частини трудового населення, і 



підневільна праця в найбільш жорстких її формах домінувала до другої 

половини ХІХ століття. Правда в Україні дух індивідуальної свободи та 

особистої автономії був пригнічений трохи менше, ніж в самій Росії. Це 

пов’язано з тим, що тут був менший проміжок часу повного закріпачення 

працівників. Значний вплив на українську ментальність мав, зокрема, дух, 

ідеали та господарська діяльність українського козацтва, яка спиралася на 

«вільну працю» та «вільні землі». Більш відчутними на Україні були і «вітри 

Заходу», особливо в тих регіонах, які входили до складу Австро-Угорської 

імперії, а також на Півдні та в Донбасі, де на початку ХХ століття було 

створено багато підприємств з участю іноземного капіталу. Все це дає підстави 

деяким дослідникам робити висновок про те, що на початку ХХ століття на 

теренах України було більш сприятливе середовище для успішної адаптації до 

умов ринкової економіки західного зразка [7, c. 9-12]. 

В 1920-х роках більшовики намагалися зруйнувати дощенту молодий і 

незрозумілий російський капіталізм, в тому числі і на теренах України і, 

очистивши суспільство від усього капіталістичного, побудувати абсолютно 

протилежний йому соціалізм. Але вже через декілька років вимушені були 

заради виживання суспільного організму повернутися, перш за все на 

мікрорівні, на рівні базових виробничих організацій (підприємств) до багатьох 

форм і методів капіталістичного господарювання у специфічній формі 

доведеного до свого логічного завершення державно-монополістичного 

капіталізму. В результаті господарська система так званого державного 

«реального соціалізму» після організаційної модернізації та «економізації» в 

1960-1980-х роках була мабуть ближча до сучасного корпоративного 

капіталізму, ніж до класичних соціалістичних ідеалів. 

На всіх етапах соціалістичного розвитку від господарських керівників 

вимагалась висока самовідданість в роботі. По рівню самовідданості та 

самовіддачі в праці радянські керівники не поступалися типовим західним 

підприємцям та вищим менеджерам корпорацій. В структурі мотивації 

керівників переважали, як правило, соціально-престижні (прагнення до влади, 



пошани, поваги), моральні (почуття обов’язку, відповідальності) та професійно-

творчі мотиви.  

В умовах державного соціалізму особливу роль в регулюванні трудової 

мотивації відігравали ідейно-політичні чинники. Комуністична ідеологія, 

комуністична світська аскеза (відмова від сьогоднішніх благ та насолод і 

напружена праця заради комуністичного спасіння людства в недалекому 

майбутньому), комуністична «церква» (членство в партії та комсомолі, збори, 

політзаняття), комуністичні культові ритуали тощо, в процесі соціалістичної 

індустріалізації, мабуть, відігравали роль в якійсь мірі подібну протестантській 

ідеології і аскезі в період капіталістичної індустріалізації в Європі та Північній 

Америці в XVI-XІХ століттях. Комуністична ідеологія мала суттєвий вплив на 

трудову мотивацію як керівників, так і робітників соціалістичних підприємств в 

1920-1960-х роках. Але в міру усвідомлення все більшим числом людей (перш 

за все управлінською та науково-технічною і гуманітарною елітою) кричущої 

невідповідності між ідеологічними постулатами та реальною практикою і 

значного послаблення каральних можливостей специфічної радянської 

партійно-державної «інквізиції» мотиваційний потенціал комуністичної 

ідеології швидко знижувався. 

Перший етап пострадянського реформування в Україні (1991-2005рр.) 

проходив не стільки під орієнтуючим та спрямовуючим впливом певної 

усвідомленої філософії нового типу господарського устрою, скільки під 

впливом деструктивної орієнтації на заперечення та руйнування усього того, 

що було раніше, та заміни його на щось прямо протилежне: колективізму на 

індивідуалізм, колективного співробітництва на егоцентризм, співучасті 

колективу в управлінні на жорсткий авторитаризм, соціальної опіки та 

допомоги слабким та непрацездатним на право «процвітання найбільш 

сильних», соціальної справедливості в розподілі результатів праці на принцип 

«не заглядай в чужу кишеню» тощо. Реальна практика ліберально-ринкового 

реформування фактично руйнувала, ставила під сумнів такі класичні 

загальнолюдські цінності, як патріотизм, працелюбство, гуманізм, соціальну 



справедливість, чесність, порядність, пріоритет соціальних інтересів (служіння 

загальному благу) тощо. В той же час «розкріпачувалися» егоцентричні 

інстинкти та спонуки (егоїзм, жадоба, культ грошей та сили, безпринципність, 

аморалізм, шахрайські та силові методи реалізації власних інтересів тощо), 

певне «приборкання» яких за допомогою різнопланових соціальних інститутів 

(релігія, мораль, виховання, громадська думка, право, державна політика тощо) 

завжди було однією з головних умов прогресивного розвитку суспільства. 

Припускалося, що таке звільнення від ідеологічних та морально-етичних пут 

може надати могутній поштовх розкріпаченій творчій та підприємницькій 

активності. Суттєвий імпульс дійсно був наданий. Але кому і для чого? 

Відома активістка німецького ліберального руху графиня М. Денхоф  

стверджує, що соціокультурні умови Росії та України роблять надзвичайно 

небезпечною шокову лібералізацію. Адже на відміну від Західної Європи та 

США, де формування підприємництва здійснювалося в напруженому 

моральному «силовому полі» протестантської етики індивідуального обов’язку 

та відповідальності, в країнах колишнього Радянського Союзу воно 

відбувається за умов глибокої моральної кризи суспільства. Тому шокова 

лібералізація економічного життя неминуче дає тут «небувалий стимул для 

розвитку мафії. Адже ясно, що можливості, які відкриваються при таких 

нерозважливих змінах, використовуються перш за все людьми без моральних 

обмежень і потенційними злочинцями» [8, c. 20]. 

Враховуючи цей надзвичайно несприятливий спадок, одержаний як від 

тоталітарної системи, так і від першого етапу її ліберально-ринкового 

реформування, надзвичайно важливою, хоч і дуже важкою для успішного 

вирішення є проблема відновлення на новій основі духовних і перш за все 

морально-етичних підвалин продуктивної підприємницької та трудової 

діяльності. 

Висновки 

Таким чином, по багатьом рисам українська підприємницько-

менеджерська культура схожа з культурою країн Заходу, але існують і 



специфічні особливості, які відрізняють її від вищезазначеної культури. Це 

пов'язано із впливом на формування та розвиток вітчизняної підприємницько-

менеджерської культури таких факторів, як глибинних, з огляду на відносну 

стабільність на протязі усієї відомої історії українського етносу, специфічних 

рис національного характеру; традицій та звичок, поведінкових стереотипів, 

успадкованих від багатовікового патріархально-традиціоналістського 

господарювання; специфічного культурного спадку соціалістичної 

господарської системи; орієнтації на копіювання і практичну реалізацію 

західної (євроатлантичної) моделі підприємницько-менеджерської діяльності; 

ситуаційного впливу поточних економічних завдань та труднощів, пов’язаних з 

їх реалізацією в умовах перехідної і дуже молодої національної економічної 

системи.  

Певні риси етнокультури українського народу дають можливість 

посилатися на них як прихильникам, так і противникам капіталістичної 

трансформації. На думку перших – капіталізм західного зразка та характерна 

для нього підприємницько-менеджерська культура в Україні приживається, так 

як це цілком відповідає фундаментальним характеристикам української 

етнокультури – індивідуалізму, прагненню до благополуччя родини, успіху, 

визнанню тощо. Хоч, звичайно, доведеться перебороти деякі схильності та 

звички: прагнення до безпечності, затишного та спокійного життя, соціальної 

справедливості, хворобливу заздрість, надмірну добродушність та 

благодушність, довірливість, легкосердечність, недостатню рішучість, 

наполегливість. Інші ж вважають, що західна модель капіталізму протипоказана 

Україні, так як вона суперечить споконвічному прагненню її народу до 

соціальної справедливості, рівності, соціальної злагоди, людяності та 

сердечності в міжособових відносинах тощо.  

В умовах сучасної глобалізації економіки, інтенсифікації господарських 

взаємозв’язків між окремими країнами відбувається значне взаємопроникнення 

окремих елементів різних національних підприємницько-менеджерських 

культур. Але при цьому, в більшості випадків, національний колорит не 



втрачається, а запозичені компоненти певним чином інтегруються, адаптуються 

і при цьому суттєво змістовно трансформуючись до цілісної національної 

системи. Тому в країнах з перехідною економікою (в тому числі і в Україні) 

будуть формуватися специфічні «гібридні» моделі з використанням окремих 

елементів підприємницько-менеджерського досвіду як «Заходу» так і «Сходу», 

інтегрованих з попереднім власним досвідом соціально-економічного розвитку 

та національних культурних традицій.  
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