УДК 330.341.42 (477)
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Методологія дослідження. Результати отримані за рахунок застосування
методів: абстракції – при визначенні сутності категорій «ментальність» та
«менталітет»; індукції та дедукції – при аналізі впливу ментальності на
формування секторальної структури економіки; системного аналізу – при
побудові матриці взаємозв’язку між секторальною структурою економіки за
трисекторною моделлю та елементами господарської культури.
Результати. Виявлено вплив ментальності на формування секторальної
структури економіки, який проявляється у тому, що сформувати ефективну
структуру економіки неможливо без врахування особливостей національної
ментальності, яка є тим індикатором, що вказує шляхи формування
раціональної структури економіки.
Обґрунтовано
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трисекторною моделлю та елементами господарської культури шляхом
побудови матричної моделі. Елементи цієї матриці демонструють домінування
того чи іншого елементу господарської культури, який є ланцюгом зв’язку між
певними секторами.
На основі емпіричного аналізу господарської культури в Україні
встановлено, що в національній економіці співвідношення державної та
ринкової координації ґрунтується на специфічній системі цінностей, у якій має
місце низька дистанція влади та невисоке значення показника індивідуалізму.
Новизна. У ході дослідження впливу ментальності на формування
секторальної структури економіки виявлено особливості структурування
національної економіки крізь призму елементів господарської культури, що дає
можливість визначити перспективи щодо розвитку окремих галузей на основі
ментальних особливостей українців.

Практична значущість. В українській економіці є значні культурні
надбання нації, які необхідно культивувати й використовувати як джерело
розвитку, а також використовувати при розробці стратегії структурної політики
в Україні в середньостроковій та довгостроковій перспективах.
Ключові слова: національна економіка, секторальна структура економіки,
сектори економіки, господарська культура, державне регулювання економіки,
ментальність, матриця взаємозв’язку секторальної структури економіки та
елементів господарської культури, координація.
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