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 Сучасний розвиток підприємництва відбувається на переході індустріального та  

інформаційного віків. Характерні риси соціально - економічного простору  індустріального 

століття корінним чином відрізняються від рис соціально - економічного простору 

інформаційного століття. Ми бачимо непідготовленість до усвідомлення цих відмінностей 

особистості, яка знаходиться перед вибором моделі отримання фінансового ресурсу 

(прибутку). Чинники, які були характерні для віку індустріального,  вже не працюють в вік 

інформаційний. Для більшості населення фактор соціальної та фінансової безпеки є 

найголовнішим. Але ця ж таки більшість не усвідомлює, що індустріальному суспільству  

притаманно те, що вагому частину фінансової  відповідальності та соціальної безпеки брала 

на себе  держава. Інформаційне суспільство – це, в першу чергу, персональна фінансова 

відповідальність. Ось тут і стає перед нами питання формування сучасної економічної 

культури особистості в перехідний період  індустріального та  інформаційного віків.  

 Економічна культура особистості - це синтез економіко – фінансової грамотності і 

психологічних якостей людини, завдяки чому людина здатна діяти в соціально – 

економічному просторі. Це може бути виражено формулою «бути – робити – мати». Ключ 

формули: «мати» – які матеріальні блага особистість бажає мати, «робити» – що особистість 

може робити, «бути» – ким особистості необхідно бути, для того щоб мати бажані 

матеріальні блага. Ця формула працює лише в тому випадку, коли у особистості  сформована 

економіко – соціальна культура, яка включає  в себе не менше як  25%  економічних знань і 

не менше 50% відсотків психологічних якостей, які відповідають вимогам того сектору 

соціально – економічного простору, до якого себе відносить особистість. Тому економічна 

культура особистості формується в процесі соціалізації через механізми інтеріоризації 

цінностей соціально – економічного простору життєдіяльності. Соціально – економічний 

простір пропонується розглядати за способом отримання особистістю фінансового ресурсу 

(прибутку) для задоволення своїх матеріальних потреб.  Перший сегмент  - де особистість є 

найманим працівником і його прибуток – заробітна платня. Другий сегмент – де особистість 

працює на себе і створює прибуток від своєї професійної діяльності. Третій сегмент - де 

особистість виступає організатором бізнесу і отримує прибуток від функціонування свого 

бізнесу. Четвертий сегмент  - де  особистість є інвестором і створює свій прибуток за рахунок 

вкладання коштів в різноманітні проекти. 

 На вибір особистості, в якому із секторів створювати прибуток, значною мірою 

впливають не тільки соціальні умови життя, але  й особисті якості. Таким чином різні 

сегменти соціально – економічного простору – це різні шляхи, різні методи одержання 

прибутку, різні стратегії поведінки, вони вимагають від особистості різної економічної 

культури. У кожної особистості повинна бути сформована така економічна культура, яка б 

допомогла їй бути фінансово незалежною від змін обставин. Фінансова свобода повинна 

полягати в тому, щоб не особистість  працювала за гроші, а гроші працювали на особистість. 
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