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релігія та культура у глобалізованому світі 

хаотически сменяя одна другую. Важно войти в ритм их движения, стараться не тормозить 
их - не задерживать в голове. Среди безграничного множества мыслей обязательно найдется 
хотя бы одна перспективная идея. 

Метод космического пришельца. А теперь самое время пофантазировать с 
применением метода непрошенного гостя с внеземной планеты. Вообразите, путешествуя по 
просторам Вселенной, Вас заинтересовала голубая планета. Вы даже не знаете её названия, 
её красота не оставила Вас равнодушным, посему сделав пару кругов вокруг Земли, 
космический корабль торкнулся земной поверхности. Всё, что открылось Вашему взгляду 
неведанно Вами. Потому Вы, как младенец, видите и осязаете мир заново, наполняясь иными 
ощущениям. Каковы они? Фантазируйте, включите ассоциативное мышление, придумайте 
новое применение обыденному. Порождая новое видение существующего, можнообратить 
внимание на ранее не замеченные Вами потребности людей и найти способы их 
удовлетворения по-новому, более продуктивно. Таким образом тоже может родится 
отличная идея! 

Метод двойственного восприятия. Существуют многозначные слова. Ими 
мастерски играют лингвисты и любители острого словечка, маневрируя от прямолинейности, 
и не выставляя на показ глубокий смысл, постигаемый немногими. Попробуйте использовать 
неоднозначные словесные конструкции как источник идеи. Быть может получиться что-то 
эксклюзивное и Ваша идея будет бомбовской! 

Еще несколько советов будущим бизнесменам: 
1) Думать нужно письменно, каждую новорожденную идею фиксируйте. Если Вы 

хотите добиться результата, прописывайте как минимум по 3 идеи в день, просматривайте 
старые записи идей. Возможно среди их множеств найдётся та самая, единственная, которой 
благодарны Вы будете всю жизнь. 

2) Ликвидируйте убийц Ваших идей! Ограничьте общение с пессимистами, с теми, 
кто твердит: «ты не сможешь», «это нереально», «у тебя не получится». Не подчиняйтесь их 
мнению, как мнению большинства! Освободите себя от стереотипов! 

3) Не сомневайтесь в себе! У Вас всё получится, главное верить в это! 
Источники идей повсюду. Нужно научиться их видеть, считывать, генерировать. Нет 

конкретного рецепта, который наверняка подошёл бы каждому - всё индивидуально! II 
помните, между целью и реализацией есть один путь - действие! 

Действуйте, ведь Вы этого достойны! 

Микола Стадник (Київ, Україна 

СТРАТЕГIf СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ 
Соціально-економічні процеси в Україні тісно пов'язані з пріоритетами соціальної:; 

розвитку, їх формування стає можливим при аналізі соціального аналізу. Стан економію: 
України вимагає негайного припинення дії механізмів її руйнації. За роки реформ ВВЕ 
скоротився із 157,9 млрд. дол. СІНА (Ї990 р.) до 99,3 млрд. дол. США (2014 р.), тобто на 61 
%, падіння ВВП склало 82, 7 млрд. дол. США, що становить 83 % до попереднього року 
Зовнішній борг на одного громадянина становить 2942 дол, США. Реальна заробітна плат: 
зменшилась майже втричі, а грошові доходи населення - у 8,7 раза. Безробіття (разом : 
прихованим) становить 40 %, а серед працівників науки - 90 %. Не затребуваною стал, 
кваліфікована праця - робітника, вченого, інженера, вчителя, економіста, всіх їх відсунуто н; 
узбіччя розвитку суспільства [1]. Подібний стан соціально-економічного розвитку ст>і 
наслідком помилкової стратегії ринкових перетворень в Україні, самоусунення держави е : : 
втручання в економіку, передчасної лібералізації і тотальної приватизації, які мали бути н; 
першими, а останніми етапами реформ. 

Відсутність науково обгрунтованої програми реформ, бездумне сприйняття програли: 
"шокової терапії" МВФ та СБ, що відтворила в Україні основні руйнівні чинники крні 
США 1929-1933 років, гіперінфляція, криза платежів, зниження якості робочої сили : 
нарешті, фінансовий крах (стан, коли заощадження не трансформуються в інвестиції. . 
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Моделі управління в сучасному світі та їх особливості 

:-:омерційні банки не кредитують виробництво) - закономірний результат неправильно 
зораної стратегії розвитку[2]. З інщого боку, суттєво мінімізує стратегію соціального 
розвитку військовий конфлікт на Сході України. 

Замість того, шоб спрямувати зусилля фахівців і уряду на вирішення проблеми 
ліквідності в реальному секторі економіки, розпочалася боротьба із дефіцитом бюджету. 
Мінімізування кредитування вітчизняного виробництва, незахищеність національного ринку 
зід спекулятивного вітчизняного та іноземного капіталу. Національний банк заохочував 
спекулятивні операції, роздмухував кризу платежів через надто жорстку кредитну політику 
та політику «дорогих грошей», маса яких весь час стискалася (в 1999 році в Україні було 
лише 13,2 % маси грошей відносно ВВП, в той час як США при виході з кризи мали 109, а в 
Китаї зараз - 108 %). Через це у реальному секторі економіки склалася ситуація, коли понад 
80 % всіх операцій (а в енергетиці - більш як 95 %) здійснювалось без участі грошей як 
засобу платежу. Отже, наша грошово-фінансова система стала обслуговувати тіньову 
економіку. 

Банківська система в Україні стала, за своєю суттю, аятиринковою системою, головним 
гальмом створення національної ринкової економіки на основі розвитку власного 
виробництва. Така стратегія реформ призвела до втрати Україною 92 % ринку товарів 
широкого вжитку та наукоємної продукції, до глибокої кризи платежів.Створивши піраміду 
кредитів і боргів із запозичень у МВФ та СБ, потрапивши в тенета умов міжнародних 
фінансових організацій та у повну залежність від зовнішніх запозичень, уряд України 
втратив можливість самостійно розробляти реальні програми економічного розвитку та 
приймати самостійно рішення в економічній сфері.Ситуація з кризою ще більше 
загострилась, коли в 1998 році став відчутним вплив на Україну міжнародної фінансової 
кризи. Зауважимо, що падіння виробництва на 46 % у США під час кризи 1929-1933 років 
спонукало США відмовитися від моделі вільного ринку та за новим курсом Ф. Рузвельта 
перейти до регульованих державою соціально орієнтованих ринкових відносин. 

Прибічники запроваджених в Україні реформ нехтували досвідом США та інших країн і 
наполягали на незмінності обраного курсу, на розбудові саме тієї моделі вільного ринку в 
Україні, яка вже давно стала даниною історії в розвинутих країнах. Кому це вигідно? Як 
видно із робіт вітчизняних вчених, це вигідно лише розвинутим країнам, які переслідують 
власні ціпі, борючись за розширення власних ринків. Якщо за роки реформ Китай створив 15 
нових галузей народного господарства, то в Україні не лише не створено жодної нової, а на 
межі зникнення майже 8 галузей (за межу прийнято вважати стан падіння виробництва 
більше ніж у 3-4 рази). Загалом у сільському господарству 94 % господарств збанкрутіло. 
Відбулась деіндустріалізація країни. Більшість промислових підприємств не працюють. 
Питома вага сировинних галузей, паливної промисловості та чорної металургії значно зросла 
(в 2,4 раза), а наукоємних - різко зменшилась. Повністю призупинилось виробництво 
власних комп'ютерів. Якщо розвинені країни рухаються від «капіталізму вугілля і сталі» до 
«капіталізму мікроелектроніки - комп'ютера - інформації», то Україна, завдячуючи 
фальшивому гаслу «незмінності курсу реформ», прямує від «соціалізму сталі - автомобіля -
літака - електроніки - нафти» до «капіталізму вугілля - сталі - сировини». 

Зубожіння народу, його бідність набули катастрофічного характеру. В Україні 
надзвичайно низький стандарт життя. Цей показник визначається відношенням доходів 10 % 
найбагатшої частини населення до доходів такої ж кількості найбіднішої частини населення. 
Якщо в Японії стандарт життя складає 4,3:1, в Європі - (5...7):1, то в Україні - 30:1. Між 
багатством і бідністю виникла прірва, що є основою соціальної напруги. І тому не буде 
злагоди в суспільстві, хто б які не створював громадські організації, до того часу, поки не 
буде створено цивілізованого середнього класу, не буде справедливості в розподілі 
результатів праці народу. А це можливо лише за умови державної регулятивної політики 
щодо формування ртнкових відносин, зростання зайнятості в суспільстві, створення робочих 
місць кваліфікованої праці в Україні, а не на Заході. 

Реформи, які перетворили два з половиною мільйони інженерів, вчителів, шахтарів, 
військовослужбовців, професорів у «човників» і посередників, - це основа не злагоди, а 
злиднів і безнадії в Україні, бо кожен із цих двох з половиною мільйонів підтримує в 
середньому три робочих місця на Заході і відповідно нищить три робочих місця в Україні. 
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Філософія, релігія та культура у глобалізованому світі 

Крім того, люди творчої, кваліфікованої праці не можуть свій хист, розум та серце понести 
на базар. Через здійснювану політику лібералізації і відкритості в Україні майже все 
виробництво, як в промисловості, так і сільському господарстві, збиткове. 

Вихід з цього становища пов'язаний із філософією політичної еліти, яка реалізується 
через політичний процес. Партії, що очолюються олігархами - представниками 
компрадорської буржуазії, - бачать вихід лише у незмінності курсу реформ. Філософія 
політичної партії повинна бути спрямована на те щоб у новій економічній стратегії повинне 
бути зростання добробуту широких верств населення на основі стійкого економічного росту, 
відродження конкурентоспроможного національного виробництва. 

Лауреат Нобелівської премії П. Самуельсон зазначав, що нормальна влада бореться за 
нормальний стандарт життя, а ненормальна - за владу [3]. Нинішня боротьба олігархів за 
владу -це їх спроба приватизувати державу, а народ перетворити в рабів. Державна корупція, 
зростання олігархів з державними чиновниками - трагедія України. У світі взагалі не існує 
доброї владної еліти та добрих олігархів, але таких, які б перетворили виконання нормальної 
владної функції у сфері політичного обслуговування та відстоювання національних інтересів 
лише на засіб збагачення. Тим часом талант і працьовитість українського народу звертають 
на себе увагу інших країн. Понад шість тисяч наших вчених працюють за кордоном 
провідними фахівцями у найвідо^іших фірмах світу. Через збанкрутілий курс реформ, 
розроблену фахівцями МВФ та СБ," свідомо знищені заощадження населення, обігові кошти 
підприємств, встановлені високі податки та жорстка кредитна політика. Нелюдська програма 
переслідувала лише одну мету - довести Україну «до точки неповернення», перетворити її у 
сировинний придаток. Вона розрахована на 10-15 років. Перший етап програми - етап 
фінансової стабілізації - Україна, за оцінками СБ, успішно виконала. «Успіх», як бачимо, 
перевершив усі сподівання народу. Якщо крокуватимемо цим шляхом й далі, до чого 
дійдемо? Незважаючи на те, що широковідома трифазна послідовна стратегія економічного 
розвитку (перший етап - фінансова стабілізація, другий - розбудова ринкових структур, 
третій - структурна зміна виробництва) задовольняй всім умовам закону деградації ринку. У 
результаті цих дій нав'язаний попередній курс реформ обертається втратою в першу чергу 
економічної незалежності України. 

Економічні реформи як перехід від соціалізму до ринкових відносин у другій половині 
XX століття відбувалися за двома моделями. Перша - єдина модель Чиказької 
неоконсервативно'!' школи на базі монетаристської теорії Фрідмена, яку впроваджували в 
життя МВФ і СБ в латиноамериканських і в постсоціалістичних країнах за єдиною 
програмою «шокової терапії», незважаючи на абсолютно різні стартові умови цих країн як за 
географічним положенням, природними ресурсами, менталітетом народів, так і за науково-
технічним і освітнім рівнем населення цих країн. Друга - це модель реформ Китайської 
Народної Республіки, що базувалася на інноваційній теорії М. Туган-Барановського, на 
інноваціях та інвестиціях в пріоритетні галузі. Китайські реформи проводили за 
градуалістською (від англ. gradual - поступовий) концепцією трансформації суспільства, в 
якій головна роль відводилась стабілізації та розвитку виробництва - у повній відповідності 
до наукового визначення економічних реформ. У цих умовах перед Україною постало 
питання вибору приоритетів щодо стратегії соціального розвитку. При цьому важливо 
зрозуміти, що економічні реформи - це значні перетворення, зміни в системі ведення 
господарства, організації виробництва і управління економікою, грошово-фіяансовою, 
соціальною і екологічними сферами, які стосуються співвідношення між різними формами 
власності, між державним регулюванням і ринковим саморегулюванням, між лібералізацією 
і протекціонізмом, між відкритістю та закритістю суспільства, між рівністю і свободою, між 
глобалізацією і самодостатністю економіки, між інтеграцією і національними інтересами [4]. 
Економічні реформи як об'єктивна необхідність проводяться тоді, коли виявляється низька 
ефективність економічної системи, виникають економічні кризи, економіка недостатньо 
задовольняє потреби людей, а країна відстає з своєму розвитку від інших країн. На певному 
проміжку часу їх змушені проводити всі країни світу. 
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ОСОБИСТІСНИЙ ВИМІР ТРУДОВИХ ВІДНОСИН СУЧАСНОГО 

УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА 
В умовах становлення цивілізованого, а не гендлярського, дикого ринку, неминуче 

зростає роль трудового критерія в оцінці суспільної значимості особистості, конкретних 
результатів її праці. І свідома відмова сьогодні владних структур від основи основ соціальної 
політики - права на працю та її винагороди в суворій відповідності з трудовим внеском, 
переведенням на оплату освіти, медичного обслуговування, вкрай звужують соціальну базу 
ринкових реформ українського суспільства, де існує крайня поляризація майнового 
розшарування населення. 

Масове вилучення працездатних людей з суспільної практики значною мірою 
обмежує широкий прояв потреби в праці як основи функціонування соціального механізму 
трудових відносин також звужують соціальну базу цивілізованих, а не гендлярських 
ринкових реформ. 

Сьогодні в Україні має досить широкий прояв масштабне скорочення сукупного 
робочого часу,коли мільони працівників вимушені обмежувати свої трудові зусилля там, де 
знаходиться їхня трудова книжка), що свідчить про масове вилучення працездатних людей із 
суспільної праці, що вкрай негативно впливає на бюджет, валовий національний продукт, 
відрахування до Пенсійного фонду тощо. 

В наш час досить актуальним завданням виступає вироблення такої політики 
формування механізмів оплати праці і розподілу прибутків, яка цілковито базується на 
втіленні в життя принципу соціальної справедливості, яка дозволяє створити, зміцнити, 
зробити незворотними взаєморозуміння, громадянський мир, злагоду між усіма суб'єктами 
соціально-трудових відносин на етапі становлення ринку. 

Подібна політика потенційно має шанс стати фундаментом для об'єднання, 
консолідації всього українського суспільства на переломному моменті його розвитку. Якщо 
проігнорувати дану обставину, значить, "законсервувати" наявну і ніяк не відповідаючу 
зимогам класичних ринкових реформ соціально-класову структуру, яка виступає багато в 
чому фундаментом демонтованої командно-адміністративної системи і ще більш зміцнившої 
свій "рудиментаризм", як не дивно саме недосконалістю самих ж ринкових перетворень, які 
привели до украй різкого соціального розшарування мас, об'єктивно викликаючи ремство, 
здатне при відомих обставинах набути по силі звучання всі ознаки соціального обурення, 
непокори, соціального вибуху. 

Непотрібно зваблюватися "дефіцитом" бікфордового шнура в суспільстві і політичних 
сил, готових його підпалити. Сьогодні набагато доцільніше, утримуючи ситуацію соціально-
політичними, соціально-економічними методами, не допустити здійснення подібного. 

Окрім того, важливою умовою, яка дозволила в свій час цивілізованим країнам вийти 
з тяжкої системної кризи, було формування і впровадження в життя гнучкого соціального 
механізму функціонування трудових відносин, який всіляко враховував потреби, інтереси, 
s d знаходяться в динаміці, а не в статиці, які визначають соціальний вигляд суспільства в 
цілому та станів, верств, шарів зокрема. 

Причому, при суворому врахуванні не стільки соціальних, скільки національних та 
ідеологічних факторів у розподілі прибутків, які створені високопродуктивною працею 
максимально заснованою на використанні досягнень технологічної революції тими ж 

групами, станами, верствами, але в сфері трудового процесу ідентифікуючих 
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