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Ïîñòàíîâêà ñóñï³ëüíî¿ ïðîáëåìè. Ó
÷àñ ðîçâèòêó ðèíêîâî¿ åêîíîì³êè, ïðè-
ñêîðåíîãî ³íôîðìàö³éíî-òåõíîëîã³÷íîãî
ïðîãðåñó ïðîáëåìè ëþäèíè òà ¿¿ áóòòÿ
âèõîäÿòü íà ïåðøèé ïëàí. Ñòàë³ êàíîíè,
ïðèíöèïè, çàêîíîì³ðíîñò³ òà êîíöåïö³¿
ðîçâèòêó, ùî âèðîáëåí³ ð³çíèìè íàóêàìè,
íà ñüîãîäí³ íåìîæëèâî çàñòîñîâóâàòè
îäíàêîâî äî ëþäåé ç ð³çíèõ êóëüòóðíèõ
ñåðåäîâèù. Ó êîæí³é êóëüòóð³, íàâ³òü ó
êîæí³é ñîö³àëüí³é ãðóï³, ³ñíóþòü âëàñí³
íîðìè, çàêîíè, ïðàâèëà ïîâåä³íêè òîùî.
Á³ëüø³ñòü ä³ëîâèõ çóñòð³÷åé ó ñâ³ò³ çðèâà-
ºòüñÿ ÷åðåç òå, ùî õòîñü ç ó÷àñíèê³â íàìà-
ãàºòüñÿ ïðèìóñèòè ïàðòíåð³â ïðèéíÿòè
÷óæå áà÷åííÿ ñâ³òó, íàâ’ÿçàòè ñâî¿ íîðìè
ïîâåä³íêè. Åôåêòèâíîìó ðîçâ’ÿçàííþ
âèùåçãàäàíèõ ïðîáëåì ñïðèÿòèìå îê-
ðåñëåííÿ êðîñêóëüòóðíèõ îñîáëèâîñòåé
âçàºìîä³¿ ëþäåé ó ä³ëîâîìó ïðîñòîð³.

Ìåòà ñòàòò³ – ðîçêðèòè ñïåöèô³êó åêî-
íîì³÷íî¿ âçàºìîä³¿ ïðåäñòàâíèê³â ð³çíèõ
êóëüòóð ó ïñèõîñîö³àëüíîìó ïðîñòîð³,
âèÿâèòè é îõàðàêòåðèçóâàòè áëîêè âèðîá-
íè÷èõ ö³ííîñòåé, çà ÿêèìè âèð³çíÿþòüñÿ
êðà¿íè, äèôåðåíö³þâàòè îñíîâí³ åëåìåí-
òè åêîíîì³êè ÿê â³òàêóëüòóðíî¿ ñèñòåìè.

Ñóòí³ñíèé çì³ñò. Ó ñòàòò³ ïîäàíî êî-
ðîòêèé îãëÿä îñíîâíèõ êîíöåïòóàëüíèõ
àñïåêò³â åêîíîì³êè ÿê êóëüòóðíî¿ ñôåðè
æèòòºä³ÿëüíîñò³, ïðîàíàë³çîâàíî îñîáëè-
âîñò³ âçàºìîä³¿ ëþäèíè òà åêîíîì³êè ó
êðîñêóëüòóðíîìó ôîðìàò³, ðîçãëÿíóòî
êëàñèô³êàö³þ åòè÷íèõ òèï³â ñóá’ºêò³â
åêîíîì³÷íî¿ âçàºìîä³¿ ó ä³ëîâîìó ïðîñ-
òîð³ òà îïèñàíî ¿õ ïñèõîëîã³÷í³ ïîðòðåòè;

îá´ðóíòîâóºòüñÿ çâ’ÿçîê êóëüòóðè ç âè-
ðîáíè÷èìè ö³ííîñòÿìè, êîòðîìó ïðèòà-
ìàíí³ òàê³ ïñèõîêóëüòóðí³ ïàðàìåòðè:
äèñòàíö³ÿ âëàäè, óíèêíåííÿ íåâèçíà÷å-
íîñò³, ³íäèâ³äóàë³çì-êîëåêòèâ³çì, ìàñêó-
ë³íí³ñòü-ôåì³íí³ñòü.

Êëþ÷îâ³ ñëîâà: ³íäèâ³ä, ñóá’ºêò,
îñîáèñò³ñòü, åêîíîì³êà, êóëüòóðà,
ïñèõîêóëüòóðà,  êðîñêóëüòóðíèé ï³äõ³ä,
“ðàê”, “ðèáà”, “àêóëà”, “äåëüô³í”, äèñ-
òàíö³ÿ âëàäè, óíèêíåííÿ íåâèçíà÷åíîñ-
ò³, ³íäèâ³äóàë³çì-êîëåêòèâ³çì, ìàñêó-
ë³íí³ñòü-ôåì³íí³ñòü, ö³ííîñò³, íîðìè,
ñîö³àëüíà âçàºìîä³ÿ, åêîíîì³÷íà âçàºìî-
ä³ÿ, åêîíîì³÷íà ïñèõîëîã³ÿ, åêîíîì³÷íà
êóëüòóðà, åêîíîì³÷íà ïîâåä³íêà, åêîíî-
ì³÷íà ä³ÿëüí³ñòü, ô³ëîñîô³ÿ åêîíîì³êè,
ïñèõîêóëüòóðà åêîíîì³êè, “åêîíîì³÷íà
ëþäèíà”, òåîð³ÿ î÷³êóâàíî¿ êîðèñíîñò³.

Àíàë³ç îñòàíí³õ äîñë³äæåíü ³ ïóáë³-
êàö³é ç äàíî¿ ïðîáëåìè. Íàóêîâö³ íå-
îäíîðàçîâî çâåðòàëèñÿ äî âèâ÷åííÿ îñîá-
ëèâîñòåé âçàºìîä³¿ ëþäèíè òà åêîíîì³êè.
Íà æàëü, îñîáèñò³ñòü òà ¿¿ âëàñòèâîñò³
áóëè ïðàêòè÷íî ïðî³ãíîðîâàí³ åêîíîì-
òåîð³ºþ, à ãîëîâíà óâàãà àêöåíòóâàëàñü
íà ï³äâèùåíí³ åôåêòèâíîñò³ âèðîáíèöòâà
òîâàð³â ³ ïîñëóã, ä³ÿëüíîñò³ ó ñèñòåì³ îá-
ì³íó, âäîñêîíàëåíí³ ïðîöåñ³â ðîçïîä³ëó ³
ïåðåðîçïîä³ëó äîõîä³â, ñïîæèâàíí³ ³ âèêî-
ðèñòàíí³ íàö³îíàëüíîãî áàãàòñòâà [3, ñ. 56].

Ñüîãîäí³ ñï³ëüí³ çóñèëëÿ åêîíîì³ñò³â
³ ïñèõîëîã³â ñïðÿìîâàí³ íà ïîøóê ìîäå-
ëåé åêîíîì³÷íî¿ ïîâåä³íêè, ÿê³ òî÷í³øå
â³äîáðàæàþòü ä³éñí³ñòü, í³æ â³äîìà êîí-
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öåïö³ÿ “åêîíîì³÷íî¿ ëþäèíè” À. Ñì³òà
[4; 13; 14; 20]. Çîêðåìà, Â.Ã. Ïîçíÿêîâ
ï³äêðåñëþº, ùî “â³äíîñèíè ñóá’ºêò³â
åêîíîì³÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³ õàðàêòåðèçóþòüñÿ
ïîºäíàííÿì ñòàá³ëüíîñò³ ³ ì³íëèâîñò³. Âî-
íè çäàòí³ àêóìóëþâàòè íàñë³äêè âïëèâ³â
çì³ííèõ ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íèõ óìîâ
ìàêðî- ³ ì³êðîñåðåäîâèùà áåç çðèìîãî
íåãàéíîãî åôåêòó â ðåàëüí³é åêîíîì³÷í³é
ïîâåä³íö³. Çä³éñíþþ÷è âèá³ð ôîðìè
âëàñíîñò³ òà åêîíîì³÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³, ³íäè-
â³äè íå ëèøå ïðèñòîñîâóþòüñÿ äî ì³íëè-
âèõ îáñòàâèí, à é àêòèâíî çì³íþþòü ö³
óìîâè ³ ñàìèõ ñåáå âîäíî÷àñ” [9, ñ. 154].
Â.Â.Ñïàñåíí³êîâ, ïðîàíàë³çóâàâøè ðîç-
âèòîê åêîíîì³÷íî¿ ïñèõîëîã³¿ ó Ðîñ³¿,
çàçíà÷àº, ùî ñüîãîäí³ öÿ äèñöèïë³íà íà-
áóâàº “îñîáëèâîãî ïðàêòè÷íîãî çíà÷åííÿ,
îñê³ëüêè ðåàëüíà ä³éñí³ñòü äåìîíñòðóº
ðîçðèâ åêîíîì³÷íî¿ ³ ñîö³àëüíî¿ ïîë³òèêè.
Âïðîâàäæåí³ åêîíîì³÷í³ ðåôîðìè ïîêè
ùî í³ ìåòîäîëîã³÷íî, í³ ïðàêòè÷íî íå
çîð³ºíòîâàí³ íà âðàõóâàííÿ ëþäñüêîãî
÷èííèêà â åêîíîì³÷í³é æèòòºä³ÿëüíîñò³
ñóñï³ëüñòâà, ÿêèé ðåàëüíî ìîæå ñëóãó-
âàòè ÿê ìåõàí³çìîì ãàëüìóâàííÿ ðåôîðì,
òàê ³ îñíîâîþ ¿õ øâèäêîãî òà åôåêòèâíîãî
çðåàë³çóâàííÿ. Íå ìîæíà ³ãíîðóâàòè ³ òó
îáñòàâèíó, ùî â îñíîâ³ áàãàòîïëàíîâèõ
åêîíîì³÷íèõ âçàºìîä³é ëåæàòü ïîâåä³í-
êîâ³ ìåõàí³çìè ä³ÿëüíîñò³ ëþäåé. Òîìó
îâîëîä³ííÿ íàâè÷êàìè ïñèõîëîã³÷íîãî
àíàë³çó ìîòèâ³â, ñòèìóë³â, ÷èííèê³â
ñîö³îêóëüòóðíî¿ äåòåðì³íàö³¿ åêîíîì³÷íî¿
àêòèâíîñò³ º âàæëèâèì êîìïîíåíòîì
ïðîôåñ³éíî¿ êóëüòóðè ñó÷àñíîãî ôàõ³âöÿ
(ìåíåäæåðà, ïñèõîëîãà, åêîíîì³ñòà,
þðèñòà)” [Òàì ñàìî, ñ. 155]. Â.Ò. Êóä-
ðÿâöåâ ³ Ã.Ê.Óðàçàë³ºâà  äîâîäÿòü íåîá-
õ³äí³ñòü ðîçð³çíåííÿ ïîíÿòü “åêîíîì³÷íà
ïîâåä³íêà” ³ “åêîíîì³÷íà ä³ÿëüí³ñòü”.
ßêùî “ ïåðøå â³äòâîðþº “ðåæèì ôóíêö³î-
íóâàííÿ,” òî äðóãå – “ðåæèì ðîçâèòêó”
åêîíîì³÷íî¿ ñèñòåìè òà ¿¿  ñóá’ºêò³â.
Åêîíîì³÷íó ïîâåä³íêó ÷àñòî îòîòîæíþ-
þòü ç åêîíîì³÷íîþ ä³ÿëüí³ñòþ, ùî íå º
ïðàâîì³ðíèì, îñê³ëüêè îñòàííÿ ïîñòàº ÿê
ñàìîñïðè÷èíåíà ö³ë³ñí³ñòü, ðîçâèòîê ÿêî¿
âèçíà÷àºòüñÿ ¿¿ âíóòð³øí³ìè ïðîòèð³÷÷ÿ-

ìè. Âîíà çäàòíà ïîðîäèòè êðåàòèâíó
åêîíîì³êó. Ñó÷àñíà æ åêîíîì³÷íà ïñèõî-
ëîã³ÿ ïîêè ùî îð³ºíòóºòüñÿ íà ïàðàäèãìó
åêîíîì³÷íî¿ ïîâåä³íêè” [Òàì ñàìî, ñ. 156].
Ñ.Â.Ìàëàõîâ çàïðîïîíóâàâ àâòîðñüêó
ìîäåëü åêîíîì³÷íî¿ ïîâåä³íêè, ÿêà áàçó-
ºòüñÿ íà ç³ñòàâëåíí³ âíóòð³øí³õ ³ çîâ-
í³øí³õ îö³íîê, ðåçóëüòàò³â åêîíîì³÷íî¿
ä³ÿëüíîñò³. Öÿ ³íòðàåêîíîì³÷íà ìîäåëü
ïîêàçóº, ùî îñíîâó åêîíîì³÷íî¿ òåîð³¿
ìàþòü ñêëàäàòè ïñèõîëîã³÷í³ çàêîíîì³ð-
íîñò³. Àâòîð ïðèïóñêàº, ùî ïðèáóòîê ÿê
åêîíîì³÷íà êàòåãîð³ÿ – öå ðåçóëüòàò
ñêëàäíèõ ïñèõîëîã³÷íèõ ïðîöåñ³â, ÿê³
ñòâîðþþòü ³ëþç³éíå óÿâëåííÿ ïðî äî-
õîäè. Â³í ìîæå âèíèêàòè ÷åðåç âèêðèâ-
ëåííÿ ãðîøèìà ñï³ââ³äíîøåííÿ ðåàëüíèõ
âèòðàò ³ ðåçóëüòàò³â ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëü-
íîñò³. Ãðîø³ ÿê ³ñòîðèêî-ïñèõîëîã³÷íèé
ôåíîìåí âîëîä³þòü íåäîë³êîì “íå ïîì³-
÷àòè” ïåâíèõ âèä³â âèòðàò, çîêðåìà òèõ,
ùî çàòðà÷àþòüñÿ íà íàéìàíó ïðàöþ,
íåðâîâó åíåðã³þ, ðóéíóâàííÿ äîâê³ëëÿ.
Íà äóìêó Ñ.Â.Ìàëàõîâà, íåâðàõóâàííÿ
öèõ âèòðàò ³ ñòâîðþº ³ëþç³þ ïðèáóòêó
[13, ñ. 50]. Ç.Ñ.Êàðïåíêî â³äì³÷àº, ùî
“ðåôîðìóâàííÿ âñ³õ çàñàä óêðà¿íñüêî¿
äåðæàâè, ïåðåäóñ³ì ïåðåõ³ä íà çàñàäè
áàãàòîóêëàäíî¿ åêîíîì³êè, íå ìîæå áóòè
óñï³øíèì áåç åôåêòèâíîãî îñâîºííÿ êîæ-
íèì åòíîñîì îêðåìî¿ åêîëîã³÷íî¿ í³ø³ ó
ñêëàäí³é àðõ³òåêòîí³ö³ ñòðàòåã³÷íèõ ïåðå-
òâîðåíü âñüîãî ñóñï³ëüíîãî îðãàí³çìó”
[9à, ñ. 52]. Íàóêîâåöü äîñë³äæóâàëà
åòíîôóíêö³îíàëüí³ ïåðåäóìîâè ï³äïðè-
ºìíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ ó Ïðèêàðïàòñüêîìó
ðåã³îí³, êîòð³ äîçâîëÿþòü âèÿâèòè ñîö³-
àëüíî-ïñèõîëîã³÷íèé êîíòåêñò çàïðîâàä-
æåíèõ íîâîââåäåíü, à òàêîæ åòíîïñèõîëî-
ã³÷íó ãîòîâí³ñòü äî îâîëîä³ííÿ ñó÷àñíèìè
ìåòîäàìè ãîñïîäàðþâàííÿ. Â³äòàê áóëî
âèîêðåìëåíî âëàñòèâîñò³, ñïðèÿòëèâ³
(çäàòí³ñòü äî ðèçèêó, îïîðà íà ³íòó¿ö³þ,
ïåðôåêö³îí³çì, ³íäèâ³äóàë³çì, ³íòåðíàëü-
í³ñòü, îðãàí³çîâàí³ñòü, ïðàãìàòèçì, ãíó÷-
ê³ñòü ìèñëåííÿ ³ ïîâåä³íêè, íàïîëåãëè-
â³ñòü, ïðàöåëþáí³ñòü) ³ â³äïîâ³äíî íåñïðè-
ÿòëèâ³ (îáåðåæí³ñòü, îïîðà íà ëîã³êó, ðó-
òèíí³ñòü, êîëåêòèâ³çì, åêñòåðíàëüí³ñòü,
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áåçàëàáåðí³ñòü, ìð³éëèâ³ñòü, ðèã³äí³ñòü
ìèñëåííÿ ³ ïîâåä³íêè, ïàñèâí³ñòü, ë³íîù³)
äëÿ ï³äïðèºìíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ [Òàì
ñàìî, ñ. 53–58]. ². Áóÿí çàçíà÷àº, ùî
âèíÿòêîâî âàæëèâå çíà÷åííÿ ó ôîðìóâàí-
í³ âçàºìîçàëåæíîñò³ ³ âçàºìîä³¿ ëþäèíè
òà åêîíîì³êè íàëåæèòü ïîòðåáàì. Îñòàíí³
º ïåðøîïðè÷èíîþ âèíèêíåííÿ åêîíîì³êè;
âèçíà÷àþòü âèìîãè äî ÿêîñò³ ïðîäóêö³¿,
ùî âèðîáëÿºòüñÿ, ³ ïîñëóã, ÿê³ íàäàþòüñÿ;
ñóïåðå÷ëèâî âçàºìîä³þòü ³ç âèðîáíèöò-
âîì òîâàð³â, îñê³ëüêè âîíî íå ìîæå
çàäîâîëüíèòè áåçìåæí³ ëþäñüê³ ïîòðåáè
ïîâí³ñòþ [4, ñ. 76–78]. Äðóãîþ ñêëàäîâîþ
çãàäàíîãî âçàºìîçâ’ÿçêó º ô³çè÷í³ ³ äó-
õîâí³ çä³áíîñò³ ëþäèíè äî ïðàö³ ³ áåç-
ïîñåðåäíüî ñàì ïðîöåñ ïðàö³. Ó öüîìó
àñïåêò³ àâòîð ðîçìåæîâóº ïîíÿòòÿ “ðî-
áî÷à ñèëà” ³ “ïðàöÿ”, ç’ÿñîâóº îñîáëèâîñ-
ò³ âçàºìèí ì³æ ëþäèíîþ òà åêîíîì³êîþ
ç îãëÿäó íà çì³ñò êîæíîãî ç íèõ [Òàì
ñàìî, ñ. 80].

Ñåðåä Íîáåë³âñüêèõ ëàóðåàò³â ç åêî-
íîì³÷íèõ íàóê ó 2002 ðîö³  ç’ÿâèëîñü ³ì’ÿ
ïñèõîëîãà – Äàí³åëÿ Êàíåìàíà, ÿêîìó
ïðåì³ÿ áóëà âðó÷åíà çà “³íòåãðàö³þ
äîñÿãíåíü ïñèõîëîã³¿ â åêîíîì³÷íó íàóêó,
îñîáëèâî òèõ, êîòð³ ñòîñóþòüñÿ ëþäñüêèõ
ðîçäóì³â ³ ïðèéíÿòòÿ ð³øåííÿ çà óìîâ
íåâèçíà÷åíîñò³ ” [20, ñ. 29].  Àêñ³îìàòèêà
ï³äõîäó Ä. Êàíåìàíà ðîçãëÿäàºòüñÿ ó
ôîðìàò³ òàê çâàíî¿ òåîð³¿ î÷³êóâàíî¿
êîðèñíîñò³, ùî âèñòóïàº îñíîâíèì ìå-
òîäîëîã³÷íèì ³íñòðóìåíòîì ó äîñë³äæåíí³
ïðîöåñó ïðèéíÿòòÿ ð³øåíü ó ñèòóàö³ÿõ
íåâèçíà÷åíîñò³. Ïñèõîëîãè âèòëóìà÷óþòü
ëþäèíó, êîòðà ïðèéìàº ð³øåííÿ, ÿê
äåÿêó “ìèñëÿ÷ó ñèñòåìó, ÿêà íàêîïè÷óº,
êîäóº, äåêîäóº ³ ïåðåäàº ³íôîðìàö³þ. Àëå
íà â³äì³íó â³ä åêîíîì³ñò³â, äëÿ ÿêèõ
ãîëîâíèì º ðåçóëüòàò – ãîòîâå ð³øåííÿ,
ïñèõîëîãè ââàæàþòü íåîáõ³äíèì ïðè
àíàë³ç³ öèõ ³íòåðàêòèâíèõ ïðîöåñ³â óðà-
õîâóâàòè îñîáëèâîñò³ ñïðèéìàííÿ, ðåô-
ëåêñ³¿, ïàì’ÿò³, åìîö³é, òèïè ðàö³îíàëü-
íîãî ìèñëåííÿ òà ³íø³ ÷èííèêè” [Òàì
ñàìî, ñ. 30].

Âèä³ëåííÿ íåâèð³øåíèõ ðàí³øå ÷àñ-
òèí çàãàëüíî¿ ïðîáëåìè. Åêîíîì³÷í³é íàóö³

íå âäàëîñü âèÿâèòè, äîñë³äèòè ³ â êîìï-
ëåêñíîìó, ñèñòåìíîìó âèãëÿä³ çàä³ÿòè äî
åêîíîì³÷íèõ ïðîöåñ³â ³ âçàºìèí ò³ ÷èííè-
êè, âëàñòèâîñò³ òà îñîáèñò³ñí³ ðèñè, êîòð³
ïîñ³äàþòü âèçíà÷íå ì³ñöå ³ â³ä³ãðàþòü
ëèøå ¿ì ïðèòàìàííó ðîëü â óí³êàëüí³é
ñôåð³ âçàºìîä³¿ “ëþäèíà–åêîíîì³êà”.
Ìàëî óâàãè ïðèä³ëÿëîñÿ ïðîáëåìàì êðîñ-
êóëüòóðíèõ äîñë³äæåíü ïðè ïðîâåäåíí³
ì³æíàö³îíàëüíèõ ïåðåãîâîð³â, ðîçâ’ÿçàí-
í³  ì³æêóëüòóðíèõ êîíôë³êò³â, åòè÷í³é
âçàºìîä³¿ ïðåäñòàâíèê³â ð³çíèõ êóëüòóð
ó ñîö³àëüíî-ïñèõîëîã³÷íîìó  ä³ëîâîìó
ïðîñòîð³. Ïñèõîêóëüòóðíèé âçàºìîçâ’ÿ-
çîê ëþäèíè òà åêîíîì³êè ïðàêòè÷íî íå
äîñë³äæåíèé ³ ïîòðåáóº ðåòåëüíîãî àíà-
ë³çó, îñìèñëåííÿ ³ âèòëóìà÷åííÿ.

Âèêëàä îñíîâíîãî ìàòåð³àëó äîñë³ä-
æåííÿ é îòðèìàíèõ íàóêîâèõ ðåçóëüòà-
ò³â. Ñôåðà ä³ëîâèõ âçàºìèí ó ïðåäñòàâíè-
ê³â ð³çíèõ êóëüòóð íà ñüîãîäí³ õàðàêòåðè-
çóºòüñÿ âèñîêîþ äèíàì³÷í³ñòþ, íåî÷³êóâà-
í³ñòþ òà âèìàãàº ïîøóêó íîâèõ ð³øåíü.
Îñîáëèâîñò³ íàö³îíàëüíîãî õàðàêòåðó
³íäèâ³ä³â, ñîö³îêóëüòóðí³ â³äì³ííîñò³
ïðèâíîñÿòü ó ¿õíº ñï³ëêóâàííÿ äîäàòêîâ³
òðóäíîù³ òà åìîö³éíå çàáàðâëåííÿ [1; 17;
19; 21; 25].

ßêèìè á ð³çíîìàí³òíèìè íå áóëè åêîíî-
ì³÷í³ çíàííÿ, îñíîâíèì ¿õ äèñêóðñîì ó
á³ëüøîñò³ äîñë³äæåíü áóâ ³ çàëèøàºòüñÿ
åêîíîì³÷íèé ìàòåð³àë³çì. Öÿ ³äåÿ çâîäèòü
âñ³ ñòîðîíè çàãàëüíî³ñòîðè÷íîãî æèòòÿ
ëþäñòâà äî îäíîãî åêîíîì³÷íîãî ÷èííèêà,
íàìàãàþ÷èñü ï³äâèùèòè åôåêòèâí³ñòü
âèðîáíèöòâà òîâàð³â ³ ïîñëóã, ä³ÿëüí³ñòü
ó ñèñòåì³ îáì³íó, âäîñêîíàëèòè ïðîöåñè
ðîçïîä³ëó  ³ ïåðåðîçïîä³ëó äîõîä³â, ñïî-
æèâàííÿ ³ âèêîðèñòàííÿ íàö³îíàëüíîãî
áàãàòñòâà [3, ñ. 56].

Ñïðàâà â òîìó, ùî êîíêðåòíà îñîáèñ-
ò³ñòü  ó ðîçìà¿òò³ ñâî¿õ ïñèõ³÷íèõ ÿêîñòåé,
ïñèõîëîã³÷íèõ õàðàêòåðèñòèê åêîíîì³÷-
íîþ íàóêîþ í³áè íå ïîì³÷àºòüñÿ. Íàóêîâ-
ö³ ðîçãëÿäàëè åêîíîì³êó í³áè íàâïàêè:
ñòàâëÿ÷è íà ïåðøèé ïëàí ðåçóëüòàòè
åêîíîì³÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³, íà äðóãèé – âèêî-
ðèñòàí³ ÿêîñò³, íà òðåò³é – íåîáõ³äí³
óìîâè, ³ ëèøå íà ÷åòâåðòèé – ñàì ïðîöåñ

². Ðåâàñåâè÷
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åêîíîì³÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³ ëþäåé. Òàêèì
÷èíîì, îðãàí³çàö³ÿ äîñë³äæåííÿ çà ñâîºþ
ëîã³êîþ ñóïåðå÷èòü ïðèðîäíîìó ïåðåá³ãó
åêîíîì³÷íîãî ðîçâèòêó, éîãî â³äòâîðåííþ
é îíîâëåííþ ëþäüìè. Á³ëüø³ñòü åêîíî-
ì³÷íèõ äîñë³äæåíü òðàäèö³éíî âèêîðèñ-
òîâóº  ìîäåëü àáñòðàêòíî¿ “åêîíîì³÷íî¿
ëþäèíè”, ÿêà êåðóºòüñÿ ³íîä³ ³ “òåìíèì”
îñîáèñò³ñíèì ³íòåðåñîì, àëå çäàòíà ïðèé-
ìàòè  “ñâ³òë³” ð³øåííÿ. Äàíèé òåîðåòè÷-
íèé ï³äõ³ä, îáñòîþþ÷è àêñ³îìó  ìàêñèì³-
çàö³¿ âëàñíî¿  âèãîäè, äåùî çàñòàð³â ³, íà
äóìêó áàãàòüîõ ó÷åíèõ, íå ìîæå ñëóãó-
âàòè ì³öíèì íàóêîâèì ôóíäàìåíòîì äëÿ
ïîäàëüøèõ åêîíîì³êî-ïñèõîëîã³÷íèõ äîñ-
ë³äæåíü [14].  Ðåàëüíîþ ìåòîäîëîã³÷íîþ
àëüòåðíàòèâîþ òåîð³¿ “ëþäñüêîãî êàï³òà-
ëó” º àíòðîïîåêîíîì³êà, òîáòî “íàóêîâî-
ñèíòåòè÷íà êîíöåïö³ÿ êóëüòóðíîãî ðîç-
âèòêó ëþäèíè, ãðóïè ³ ñóñï³ëüñòâà ÿê
ñóá’ºêò³â åêîíîì³÷íî¿ ïîâåä³íêè, ä³ÿëü-
íîñò³, ñï³ëêóâàííÿ ³ â÷èíåííÿ” [24, ñ. 14].
Ñüîãîäí³ âæå ó êîíòåêñò³ ñàìîãî åêîíî-
ì³÷íîãî ïðîöåñó ïîñòàº ïèòàííÿ: “À ÷è º
ñó÷àñíà åêîíîì³÷íà íàóêà íàóêîþ ïðî
ëþäèíó?” Òàêèé ï³äõ³ä äî ïðîáëåìè
îñîáèñòîñò³ â åêîíîìòåîð³¿  âèçíà÷àº ¿¿
âçàºìîâ³äíîøåííÿ ç ïñèõîëîã³ºþ òà ³í-
øèìè ñóñï³ëüíèìè äèñöèïë³íàìè. Öå
îçíà÷àº, ùî ñë³ä ïåðåêëþ÷èòèñü ³ç âèçíà-
÷åíü åêîíîì³êè ÿê ïåðåòâîðåííÿ ëþäè-
íîþ çîâí³øíüîãî ñâ³òó íà ¿¿ òðàêòóâàííÿ
ÿê ñàìîçì³íó ñàìî¿ ëþäèíè, ð³çíèõ, ó
òîìó ÷èñë³ çàêð³ïëåíèõ ïðåäìåòíî, ôîðì
¿¿ åêîíîì³÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³. Á³ëüøå òîãî,
âèòëóìà÷åííÿ áóäü-ÿêèõ çâ’ÿçê³â åêîíî-
ì³÷íîãî ïðîöåñó º íåïîâíèì, ÿêùî âîíè
íå çâîäÿòüñÿ äî ð³âíÿ âçàºìîä³¿ ëþäñüêèõ
³íäèâ³ä³â [23, ñ. 281].

Êð³ì òîãî, åêîíîì³÷íà òåîð³ÿ äîíåäàâíà
íå ââàæàëàñÿ åêñïåðèìåíòàëüíîþ íà-
óêîþ. Äæåðåëàìè äàíèõ âèñòóïàëè ñïîñ-
òåðåæåííÿ çà ðåàëüíèìè ãîñïîäàðñüêèìè
ñòðóêòóðàìè, à íå êåðîâàí³ ëàáîðàòîðí³
åêñïåðèìåíòè. Îäíàê ñüîãîäí³ åêîíîì³÷-
íà íàóêà ïîòðåáóº äåòàëüíî¿ ïåðåâ³ðêè ³
ðîçâèòêó ñâî¿õ áàçîâèõ ïðèïóùåíü, ùî,
áåçóìîâíî, ïåðåäáà÷àº âðàõóâàííÿ îñîá-
ëèâîñòåé ðåàëüíî¿ ïîâåä³íêè ëþäåé çà

ðåàëüíèõ îáñòàâèí [20], êðîñêóëüòóðíèõ
àñïåêò³â âçàºìîä³¿ ëþäèíè é åêîíîì³êè.
Îñê³ëüêè âçàºìîä³ÿ – “öå òàêà ôîðìà
çâ’ÿçêó, ó ïðîöåñ³ ÿêî¿ ñòîðîíè ò³º¿ ÷è
³íøî¿ ñèñòåìè íå ò³ëüêè ì³íÿþòüñÿ ì³ñöÿ-
ìè, à é áåçïåðåðâíî çì³íþþòüñÿ ñàì³,
âèêëèêàþ÷è çì³íó âñüîãî âçàºìîä³ÿëü-
íîãî ö³ëîãî”[6; 11], òî êóëüòóðíèé êîí-
òåêñò ñòàº âñå á³ëüø àêòóàëüíèì. Ï³ä-
òâåðäæåííÿì öüîãî º òîé ôàêò, ùî âàæ-
ëèâèì êðèòåð³ºì ñîö³àëüíî¿ ä³¿ âèñòóïàº
íå ëèøå ¿¿ åôåêòèâí³ñòü äëÿ äàíî¿ ëþäèíè
÷è ãðóïè, àëå é ¿¿ âàãîìå çíà÷åííÿ äëÿ
³íøèõ îñ³á ³ ñîö³àëüíèõ ñï³ëüíîò. Â³äòàê
åêîíîì³÷íà âçàºìîä³ÿ âèçíà÷àº ïåðåäóñ³ì
ïðè÷èííî-íàñë³äêîâ³ çâ’ÿçêè, çà ÿêèõ
îäíà ³ç âçàºìîä³þ÷èõ ñòîð³í º ïðè÷èíîþ
çì³íè ³íøî¿, à òà – íàñë³äêîì çâîðîòíîãî
âïëèâó ïðîòèä³þ÷î¿ ñèëè [16, ñ. 182].
Îäíàê ñë³ä çàóâàæèòè, ùî êóëüòóðíà
òî÷êà çîðó íà ñóòí³ñòü ëþäñüêî¿ ïñèõ³êè
òà ¿¿ ðîçâèòîê ïîëÿãàº ó ïîäîëàíí³ áàçî-
âèõ ñõåì íàòóðàë³çìó òà ñîö³îìîðô³çìó:
íå ³ñíóº ïðÿìîãî ³ áåçïîñåðåäíüîãî ñï³â-
â³äíîøåííÿ “ëþäèíà – ïðèðîäà”, “ëþ-
äèíà – ñîö³óì”, “ëþäèíà – åêîíîì³êà”.
Àäæå ³ ïðèðîäà, ³ ñîö³àëüí³ ñèñòåìè
ñóñï³ëüñòâà ÿê ôóíäàìåíòàëüí³ ïåðåä-
óìîâè ñòàíîâëåííÿ îñîáèñòîñò³ íå ñòàþòü
çì³ñòîâíèìè õàðàêòåðèñòèêàìè ¿¿ âíóòð³ø-
íüîãî ñâ³òó, à âèäîçì³íþþòüñÿ ÿê ö³ëêîì
âèçíà÷åí³  êàíîí³÷í³ ôîðìè êóëüòóðè.
Íàñïðàâä³ æ ³íäèâ³ä âñòóïàº ó ð³çíîìà-
í³òí³ êîíòàêòè ³ ñòîñóíêè ç³ âñ³ì óí³âåð-
ñóìîì  ëþäñüêî¿ êóëüòóðè, ³ ñàìå òóò â³í
çäîáóâàº âëàñíèé ³ñòèííèé îáðàç ÿê
îñîáèñò³ñòü [22, ñ. 8]. Òîìó ãëèáèííèé
ð³âåíü ñîö³îêóëüòóðíîãî ðîçâèòêó â³äñòå-
æóºòüñÿ íå ëèøå çà çàêîíàìè ïðèðîäè
(äîçð³âàííÿ), íå ò³ëüêè çà çàêîíîì³ðíîñ-
òÿìè ñîö³óìó (ôîðìóâàííÿ), à ïåðø çà
âñå çà ñóòí³ñòþ ñàìî¿ ëþäèíè – çà ìåõà-
í³çìàìè ñàìîðîçâèòêó ÿê ôóíäàìåíòàëü-
íî¿ çäàòíîñò³ îñîáè ñòàâàòè ³ áóòè ïîâíî-
ïðàâíèì ñóá’ºêòîì ñâîãî âëàñíîãî æèòòÿ,
ñïðîìîæíîñò³ íà çàñàäàõ åêîíîì³÷íî¿
êóëüòóðè é åêîíîì³÷íîãî ìèñëåííÿ
ïåðåòâîðþâàòè âëàñíó æèòòºàêòèâí³ñòü
íà ïðåäìåò êîíñòðóêòèâíîãî ³äåàëüíî-



43Ïñèõîëîã³
³ ñóñï³ëüñòâîß

ïðàêòè÷íîãî ïåðåòâîðåííÿ, à çà ïîòðåáè
– é íà ïðåäìåò ïîâíîö³ííî¿ åêîíîì³÷íî¿
ä³ÿëüíîñò³ [24, ñ.15].

Îòæå, ñë³ä ðîçìåæîâóâàòè “åêîíîì³êó
ÿê ñîö³îêóëüòóðíó ñèñòåìó” òà “åêîíîì³÷-
íó êóëüòóðó”. Ùîá çðîçóì³òè çì³ñò ïåð-
øîãî ïîíÿòòÿ, ïîòð³áíî ç’ÿñóâàòè, ùî
òàêå êóëüòóðà çàãàëîì. Íàóêîâöÿì í³-
êîëè íå âäàâàëîñÿ ä³éòè ñï³ëüíî¿ äóìêè
ç ïðèâîäó ÷³òêîãî âèçíà÷åííÿ äàíî¿
êàòåãîð³¿. Õî÷à ó ð³çíèõ òðàêòóâàííÿõ
áàãàòî ñï³ëüíîãî, âñå æ âîíè ìàþòü ³ äåÿê³
âàæëèâ³ â³äì³ííîñò³. Òàê, ï³ä “êóëüòó-
ðîþ” ðîçóì³ëè: à) âñ³ çä³áíîñò³ ³ çâè÷êè,
îñâîºí³ ÷ëåíàìè ñóñï³ëüñòâà (Òàéëîð);
á) ñóêóïí³ñòü åêâ³âàëåíòíèõ ³ âçàºìîäî-
ïîâíþâàëüíèõ ïðèâëàñíåíèõ çíà÷åíü, ÿê³
çáåð³ãàþòüñÿ ïîïóëÿö³ºþ ëþäåé ³ ïåðåäà-
þòüñÿ â³ä ïîêîë³ííÿ äî ïîêîë³ííÿ (Ðîíåð);
â) îïèñîâèé òåðì³í, ùî îõîïëþº íå ëèøå
ïðàâèëà ³ çíà÷åííÿ, à é ïîâåä³íêó â
ö³ëîìó (ßõîäà); ã) ñèñòåìó, ùî âèÿâëÿ-
ºòüñÿ (ì³æ ð³çíèìè äæåðåëàìè) ó çà-
ãàëüíèõ îáìåæóâà÷àõ, ÿê³ çâóæóþòü
â÷èíêîâèé ðåïåðòóàð, äîñòóïíèé ÷ëåíàì
îäí³º¿ ãðóïè, ïî-³íøîìó, í³æ ó âèïàäêàõ
³íäèâ³ä³â, êîòð³ íàëåæàòü äî ³íøî¿ (Ïóð-
ò³íãà); ä) äèíàì³÷íà ñèñòåìà ïðàâèë,
âñòàíîâëåíèõ ãðóïàìè çàäëÿ çàáåçïå÷åííÿ
ñâîãî âèæèâàííÿ, âêëþ÷àþ÷è óñòàíîâêè,
ö³ííîñò³, óÿâëåííÿ, íîðìè ³ ìîäåë³ ïîâå-
ä³íêè, ñï³ëüí³ äëÿ ãðóïè, àëå ÿê³ ðå-
àë³çóþòüñÿ ïî-ð³çíîìó êîæíèì ñïåöè-
ô³÷íèì îá’ºäíàííÿì óñåðåäèí³ íå¿, ïåðå-
äàþòüñÿ â³ä ïîêîë³ííÿ äî ïîêîë³ííÿ,
â³äíîñíî ñò³éê³, ïðîòå ñïðîìîæí³ çì³íþ-

âàòèñÿ ó ÷àñ³ (Ìàöóìóòî); å) êîìïëåêñ
êîëåêòèâíèõ ïðîãðàì ìîçêó, êîòð³ â³äð³ç-
íÿþòü ÷ëåí³â îäí³º¿ ëþäñüêî¿ ñï³ëüíîñò³
â³ä ³íøî¿ (Ãîôñòåä); º) ïåâíó ñèñòåìó
ö³ííîñòåé ³ íîðì, ÿêà ñï³ëüíà äëÿ îêðåìî¿
ãðóïè îñ³á ³ âçÿòà ðàçîì óòâîðþº ñòðóê-
òóðó æèòòÿ  (Ã³ëë).

Ìè êåðóâàòèìåìîñÿ âèçíà÷åííÿì
À.Â. Ôóðìàíà, êîòðèé òðàêòóº êóëüòóðó
“ÿê ñèñòåìó ³ñòîðè÷íî ðîçâèòêîâèõ íàä-
á³îëîã³÷íèõ ïðîãðàì æèòòºàêòèâíîñò³, ùî
äèôåðåíö³þþòüñÿ íà ÷îòèðè ñêëàäîâ³ (ïî-
âåä³íêà, ä³ÿëüí³ñòü, ñï³ëêóâàííÿ, â÷èíîê)
çàëåæíî â³ä òîãî, ÿêèé ñîö³àëüíèé äîñâ³ä
âîíè çáåð³ãàþòü, òðàíñëþþòü (â³ä ïîêî-
ë³ííÿ äî ïîêîë³ííÿ) òà ãåíåðóþòü, çàáåç-
ïå÷óþ÷è â³äòâîðåííÿ òà çì³íè ñîö³àëüíîãî
æèòòÿ â óñ³õ éîãî îñíîâíèõ ïðîÿâàõ” [25,
ñ. 15]. Ó äàíîìó êîíòåêñò³ åêîíîì³÷íó ñôåðó
æèòòºä³ÿëüíîñò³ ìîæíà ââàæàòè êóëüòóðîþ,
ÿêà ì³ñòèòü íîðìè, ö³ííîñò³ ³ ïðàâèëà ïîâå-
ä³íêè ³íäèâ³ä³â ó ä³ëîâîìó ïðîñòîð³.

Òåîðåòè÷íèé àíàë³ç ï³äíÿòî¿ ïðîáëåìè
äàâ çìîãó îá´ðóíòóâàòè íàÿâí³ñòü ÷îòè-
ðüîõ ñêëàäîâèõ åêîíîì³êè ÿê ñîö³îêóëü-
òóðíî¿ ñèñòåìè (ðèñ.1).

Ô³ëîñîô³ÿ åêîíîì³êè, âèçíà÷àþ÷è ñóñ-
ï³ëüíó âçàºìîçóìîâëåí³ñòü ð³çíèõ òèï³â
ðîçïîä³ëó ³ êîîïåðàö³¿ ëþäñüêî¿ ä³ÿëü-
íîñò³, ïåðñïåêòèâè ¿¿ çì³í, âèð³øóº íå
ëèøå ñâ³òîãëÿäíå çàâäàííÿ, à é ìåòîäîëî-
ã³÷íå. Âîíà çàäàº ñèñòåìó êîîðäèíàò,
îïèñóº êàðòèíè åêîíîì³÷íî¿ ðåàëüíîñò³,
íàêðåñëþº îð³ºíòèðè, çàâäÿêè ÿêèì
îñîáèñò³ñòü ìîæå âèçíà÷àòè “ìîäåë³”
ñâîº¿ æèòòºâî¿ ïîâåä³íêè, ñòâîðþâàòè

Ðèñ. 1.
Îñíîâí³ êàòåãîð³¿ åêîíîì³êè ÿê ñîö³îêóëüòóðíî¿ ñèñòåìè

2 – економічна психологія
(дослідницький аспект):
вивчення економічного мислення та
економічної свідомості індивідів,
дослідження особистості як
“психологічного чинника” економіки

1 – філософія економіки
(світоглядний аспект):
виокремлення економічного буття як
основної форми діяльності, спілкування,
вчинення і самореалізації людей

4 – психокультура економіки
(психодуховний аспект):

досягнення економічного успіху
завдяки врахуванню особливостей
внутрішнього психодуховного світу

кожної людини як універсума

3 – економічна культура
(соціальний аспект):

окреслення системи професійних знань
і навичок, господарських норм,

цінностей і символів, потрібних для
виконання економічних ролей

ÅÊÎÍÎÌ²ÊÀ
ßÊ ÑÎÖ²Î-
ÊÓËÜÒÓÐÍÀ

ÑÈÑÒÅÌÀ

². Ðåâàñåâè÷
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íåîáõ³äí³ ³ ð³çíîìàí³òí³ óìîâè äëÿ ñâîãî
³ñíóâàííÿ òà ðîçâèòêó [23, ñ.7]. Ô³ëî-
ñîôè ñòâåðäæóþòü, ùî åêîíîì³÷íå áóòòÿ
– öå  áóòòÿ ëþäèíè, ÿêà àêóìóëþº â ñîá³
îñíîâí³ ôîðìè âëàñíî¿ æèòòºä³ÿëüíîñò³,
çîêðåìà åêîíîì³÷íó. Ñàìå âîíà – ñóêóï-
íèé íîñ³é åêîíîì³÷íî¿ ñîö³îñèñòåìè
çàãàëîì, â³äòâîðþâà÷ åêîíîì³÷íîãî æèòòÿ.

Ñóòí³ñíî âñÿ åêîíîì³÷íà íàóêà ñòàâèòü
çàâäàííÿ ñòâîðèòè òàêó òåîð³þ, ó ÿê³é âèç-
íà÷àëüí³ ñòðóêòóðè åêîíîì³÷íîãî áóòòÿ
âèòëóìà÷óâàëèñÿ á ÿê ôîðìè ä³ÿëüíîñò³,
ñï³ëêóâàííÿ ³ ñàìîðåàë³çàö³¿ ëþäåé. Òàê,
ó êíèç³ “Ðîçêîëîòà öèâ³ë³çàö³ÿ” â³äîìèé
ðîñ³éñüêèé åêîíîì³ñò Â. ²íîçåìöåâ âêàçóº
íà òå, ùî òèï ñóñï³ëüíîãî óñòðîþ (ó òîìó
÷èñë³ åêîíîì³÷íîãî) âèð³øàëüíèì ÷èíîì
çàëåæèòü íàñàìïåðåä â³ä õàðàêòåðó æèòòº-
ä³ÿëüíîñò³ ëþäåé íà ð³çíèõ ³ñòîðè÷íèõ
åòàïàõ. Íà îñíîâ³ öüîãî êðèòåð³þ â÷åíèé
îá´ðóíòîâóº íàÿâí³ñòü  ïðèíàéìí³ òðüîõ
âåëèêèõ öèâ³ë³çàö³éíèõ åïîõ:

– äîåêîíîì³÷íó, êîëè ãîëîâíîþ âèñòó-
ïàëà ïåðåäòðóäîâà àêòèâí³ñòü, ÿêà äàâàëà
çìîãó ³íäèâ³äó ïðîòèñòîÿòè ñâ³òó ó áî-
ðîòüá³ çà âèæèâàííÿ;

– åêîíîì³÷íó, êîòðà áàçóºòüñÿ íà
ïðàö³ ÿê îñìèñëåíèõ ä³ÿõ çàäëÿ çàáåçïå-
÷åííÿ êîìôîðòíîãî ³ áåçïå÷íîãî ñåðåäî-
âèùà ïðîæèâàííÿ;

– ïîñòåêîíîì³÷íó – ïî÷àëà  ïðîÿâëÿ-
òèñÿ â îñòàíí³ äåñÿòèë³òòÿ ÷åðåç çì³íó
ñïðÿìóâàííÿ æèòòºä³ÿëüíîñò³ ëþäñòâà,
ÿêà âèòëóìà÷óºòüñÿ àâòîðîì ÿê òâîð-
÷³ñòü [23, ñ. 290].

Åêîíîì³÷íà ïñèõîëîã³ÿ ÿê ñàìîñò³éíà
ãàëóçü âèä³ëèëàñü íåùîäàâíî. Âîíà âèâ-
÷àº “åêîíîì³÷íå ìèñëåííÿ, ñóá’ºêòèâíó
ôîðìó ³ñíóâàííÿ ³ ðîçâèòêó åêîíîì³÷íèõ
ïîòðåá òà ³íòåðåñ³â îêðåìî¿ îñîáè, êî-
ëåêòèâó é ñóñï³ëüñòâà, à òàêîæ àñïåêòè
íàö³îíàëüíî¿ ñâ³äîìîñò³, ö³ëåé òà ³äåàë³â
îñíîâíèõ ñóá’ºêò³â åêîíîì³÷íî¿ ä³ÿëü-
íîñò³, ÿê³ îïîñåðåäêîâàíî âïëèâàþòü íà
ðîçâèòîê ïðîäóêòèâíèõ ñèë” [16, ñ. 439].
Ïñèõîëîã³÷íà íàóêà äîâãî íå áðàëà äî
óâàãè âèâ÷åííÿ ïîâåä³íêè ëþäèíè ó ñôåð³
åêîíîì³êè, îäíàê ñïðîáè îñìèñëèòè ³ç
ïñèõîëîã³÷íîãî ïîãëÿäó ³ öþ ãàëóçü

æèòòÿ âïåðøå çä³éñíåí³ óæå íà ïî÷àòêó
ñòàíîâëåííÿ ïñèõîëîã³¿ ÿê íàóêè. Ó
çàõ³äí³é åêîíîì³÷í³é òåîð³¿ ïðåäìåòîì
âèâ÷åííÿ âèñòóïàº íàñàìïåðåä åêîíîì³÷-
íà ä³ÿëüí³ñòü ëþäåé. Òàê, ôðàíöóçüêèé
ñîö³îëîã Ã. Òàðä ó ïðàö³ “Åêîíîì³÷íà
ïñèõîëîã³ÿ” ñòâåðäæóâàâ, ùî â³í ïåðøèì
âæèâ äàíèé òåðì³í ó ñâî¿é ñòàòò³ â 1881
ðîö³. Â³í ï³äêðåñëþâàâ, ùî ëþäèíà –
ñóñï³ëüíà ³ñòîòà, ³ ùî ì³æîñîáèñò³ñíó
âçàºìîä³þ ñë³ä ðîçãëÿäàòè ÿê áàçó äëÿ
òåîð³¿ åêîíîì³÷íî¿ ïîâåä³íêè [18].

Îäí³ºþ ³ç êëþ÷îâèõ êàòåãîð³é åêîíî-
ì³÷íî¿ ïñèõîëîã³¿ º åêîíîì³÷íà êóëüòóðà,
ÿêà ôîðìîâèÿâëÿºòüñÿ ÷åðåç ñóêóïí³ñòü
ïðîãðåñèâíî-ãóìàí³ñòè÷íèõ ìàòåð³àëüíî-
äóõîâíèõ äîñÿãíåíü ëþäåé ó ð³çíèõ
ñôåðàõ ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³.
Óÿâëåííÿ ïðî çãàäàíèé êîíñòðóêò ÿê ïðî
ñîö³àëüíó ïàì’ÿòü ñóñï³ëüñòâà òëóìà-
÷èòüñÿ ÿê îñîáëèâà ìîâà ö³ííîñòåé,
çíàííÿ íîðì, âèìîã ³ ñàíêö³é, ïðèâëàñ-
íåííÿ êîòðèõ ïîâ’ÿçóº íîâ³ ïîêîë³ííÿ
ëþäåé ç ïîïåðåäíüîþ ³ñòîð³ºþ, äàº ¿ì
çìîãó îâîëîä³òè äîñâ³äîì òà ïðèìíîæèòè
éîãî [16, ñ. 422–423]. Îòîæ ãîëîâíà
â³äì³íí³ñòü ì³æ  ëþäüìè âèçíà÷àºòüñÿ çà
ìîðàëüíèì àñïåêòîì, à íå çà ãåîãðàô³÷-
íèìè, åòí³÷íèìè, äåìîãðàô³÷íèìè ÷è ïî-
ë³òè÷íèìè îçíàêàìè [1; 21].

Ïðî òå, ùî ëþäñüêà âçàºìîä³ÿ áåçïîñå-
ðåäíüî ïîâ’ÿçàíà ³ç ìîðàëüíèì çì³ñòîì,
ñâ³ä÷èòü íàñòóïíèé ïðèêëàä. Êîëèñü
ïðèðîäà âèñòóïàëà ïåðåä ëþäüìè ó âèã-
ëÿä³ í³áè áåçâ³äïîâ³äàëüíîãî, áåççàõèñ-
íîãî, áåçìåæíî áàãàòîãî, õî÷à ³íêîëè ³
âïåðòîãî, äèâàêà, ç ÿêèì ìîæíà áóëî
ðîáèòè âñå, ùî çàìàíåòüñÿ – áåçêàðíî ³
ñâàâ³ëüíî. Õòî ì³ã òîä³ ïðèïóñòèòè, ùî ç
÷àñîì ïð³ñíà âîäà ñòàíå äîðîãèì òîâàðîì
³ íå êîæíà êðà¿íà áóäå éîãî ìàòè ó
äîñòàòí³é ê³ëüêîñò³, ùî ñòàð³ äæåðåëà
åíåðã³¿ ïî÷íóòü âè÷åðïóâàòèñü, à íîâ³
ïðèíåñóòü âåëèêó íåáåçïåêó, ùî çàãàëîì
åêîëîã³÷í³ ïðîáëåìè âèéäóòü äàëåêî çà
ìåæ³ áóäü-ÿêî¿, íàâ³òü íàéá³ëüøî¿ êðà¿íè,
ñòàíóòü ãëîáàëüíèìè, çàãàëüíîëþäñü-
êèìè ³ âïðèòóë ç³òêíóòüñÿ ç ïðîáëåìàìè
â³éíè ³ ìèðó? Òå, ùî ðàí³øå çäàâàëîñÿ
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çàâäàííÿì ëèøå îêðåìèõ ³íäèâ³ä³â –
ô³çè÷íå âèæèâàííÿ – ñüîãîäí³ ñòàëî
çàâäàííÿì óñüîãî ëþäñòâà. Êîæåí ³ç
ìåøêàíö³â íàøî¿ ïëàíåòè – îáîâ’ÿçêîâèé
ó÷àñíèê êîñì³÷íîãî ïðîòèñòîÿííÿ ñèë
æèòòÿ ³ ñìåðò³ ó ìàñøòàá³ Âñåñâ³òó.
Ñàìîòí³ì í³õòî íå âèæèâå, êîæåí íåâ³ä-
âîðîòíî ïëàòèòü íå ëèøå çà âëàñí³, à é
çà ÷óæ³ â÷èíêè. Ñàìå òîìó ãîëîâíèì
ïðèíöèïîì â³äì³ííîñòåé ì³æ ëþäüìè ñòàº
ïðèíöèï ñïðÿìîâàíîñò³ ¿õí³õ ä³é, ñòóï³íü
ñîö³àëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ ó ñôåð³ ä³ëî-
âîãî ïðîñòîðó [1, ñ. 90]. Çðîçóì³ëî, ùî
ð³çí³ îñîáèñòîñò³ â³äïîâ³äàëüí³ ïî-ð³çíî-
ìó. Äîëåíîñíó ðîëü òóò â³ä³ãðàº ð³âåíü
óñâ³äîìëåííÿ íèìè ñâîº¿ â³äïîâ³äàëü-
íîñò³. Âðàõîâóþ÷è êîìá³íàö³¿ ëèøå äâîõ
ïàðàìåòð³â – æèòòºâîãî ïîòåíö³àëó (çä³á-
íîñòåé ³ ìîæëèâîñòåé) ³ ìîðàëüíî¿ îð³ºí-
òàö³¿, ìîæíà îòðèìàòè êëàñèô³êàö³þ åòè÷-
íèõ òèï³â ñóá’ºêò³â åêîíîì³÷íî¿ âçàºìî-
ä³¿ (ðèñ. 2).

Ïîºäíàííÿ ïîçèòèâíî¿ ñîö³àëüíî¿ îð³ºí-
òàö³¿ ç âèñîêèì æèòòºâèì ïîòåíö³àëîì äàº
òèï “äåëüô³íà”, à íåãàòèâíà ñïðÿìîâà-
í³ñòü ³ òàêèé æå æèòòºâèé ïîòåíö³àë
óòâîðþòü “àêóëó”. Ïîì³ðíà ñîö³àëüíà
îð³ºíòàö³ÿ ³ âèñîêèé æèòòºâèé ïîòåíö³àë
õàðàêòåðí³ äëÿ òèïó ç óìîâíîþ íàçâîþ
“ðèáà” – “ñåðåäíüî¿”, “ïðîñòî¿,” “çâè÷àé-
íî¿” ëþäèíè. Íàðåøò³, íåãàòèâíà ñîö³-
àëüíà îð³ºíòàö³ÿ ó ïîºäíàíí³ ç íèçüêèì
àáî ñåðåäí³ì æèòòºâèì ïîòåíö³àëîì
óòâîðþº òèï “ðàêà”. Äî íüîãî íàëåæàòü
³íäèâ³äè, ÿê³ ó ò³é ÷è ³íø³é ôîðì³ á³æàòü
â³ä àêòèâíîãî ñîö³àëüíîãî æèòòÿ, –  íàð-

êîìàíè, àëêîãîë³êè, íåðîáè, äð³áí³ õóë³-
ãàíè òà ³íø³.

Çóïèíèìîñÿ íà õàðàêòåðèñòèö³ äâîõ
íàéÿñêðàâ³øèõ ïðîòèëåæíîñòåé: “àêóë”
òà “äåëüô³í³â”. Îáèäâà íàä³ëåí³ â³ä ïðè-
ðîäè íåàáèÿêèìè çä³áíîñòÿìè – ðîçóìîì,
åíåðã³ºþ, ïðàãíåííÿì çì³íèòè ä³éñí³ñòü,
íåçàëåæí³ñòþ, ñàìîñò³éí³ñòþ òîùî. Â
îáîõ ïðåäñòàâíèê³â ôóíêö³îíàëüíà ìåòà
çóìîâëåíà õàðàêòåðîì åêîíîì³÷íî¿ ä³ÿëü-
íîñò³, ¿õ ì³ñöåì â åêîíîì³÷íîìó äîâê³ëë³.
Çàâäàííÿ ïîëÿãàº â òîìó, ùîá îòðèìó-
âàòè ïðèáóòîê, äîõ³ä, êîðèñòü. Îäíî÷àñ-
íî ö³ òèïè êàðäèíàëüíî ïðîòèëåæí³ çà
íàéâàæëèâ³øèì – åòè÷íèì – ïàðàìåòðîì,
ñîö³àëüíîþ îð³ºíòàö³ºþ: ñòàâëåííÿ äî
ëþäèíè (íå ò³ëüêè äî ³íøîãî, àëå ³ äî
ñåáå) ³ ñóñï³ëüñòâà. Ïðèðîäíî â³äì³ííà
¿õíÿ ³äåîëîã³ÿ, âîíè ð³çíÿòüñÿ â³äïîâ³-
äÿìè íà êëþ÷îâ³, ñìèñëîæèòòºâ³ çàïè-
òàííÿ (òàáë. 1).

Çà òâåðäæåííÿìè íàóêîâö³â, ö³ “òèïè
çàãàëîì îäíàêîâ³ ó ð³çíèõ êóëüòóðàõ ³
íàâ³òü öèâ³ë³çàö³ÿõ. ²ñòîðè÷íèé ³ ñîö³î-
êóëüòóðíèé êîíòåêñòè çì³íþþòü ëèøå ¿õ
ôîðìó, à ³äåàëüíèé òèï çàëèøàºòüñÿ
ïðàêòè÷íî ó çðèìîìó äëÿ íàñ ³ñòîðè÷-
íîìó ïðîñòîð³ íåçì³ííèì, îñê³ëüêè íå-
çì³ííèì ïðîòÿãîì òèñÿ÷îë³òü º ãåíîòèï
ëþäèíè”[1, ñ. 97]. Â³äòàê àêòóàëüíèì
âèäàºòüñÿ âèä³ëåííÿ ïñèõîêóëüòóðè “ÿê
íàäâàæëèâîãî ïëàñòà ñóñï³ëüíî¿ ðåàëü-
íîñò³, êîòðèé ïîÿñíþº âíóòð³øíüîãðóïîâ³
òà ì³æãðóïîâ³ îñîáëèâîñò³ ïåðåá³ãó æèòòº-
àêòèâíîñò³ (ó ôîðìàõ ïîâåä³íêè, ä³-
ÿëüíîñò³, ñï³ëêóâàííÿ, â÷èíêó), äîïîìà-

Ðèñ. 2.
Êëàñèô³êàö³ÿ åòè÷íèõ òèï³â ñóá’ºêò³â åêîíîì³÷íî¿ âçàºìîä³¿
çà êðèòåð³ÿìè ñîö³àëüíî¿ îð³ºíòàö³¿ ³ â³òàêóëüòóðíî¿ åíåðã³¿

2 – “РИБА”:
помірна соціальна орієнтація,
високий рівень вітакультурної енергії

1 – “РАК”:
негативна соціальна орієнтація
і низький життєвий потенціал

4 – “ДЕЛЬФІН”:
позитивна спрямованість вчинків,

високий рівень вітакультурної енергії

3 – “АКУЛА”:
негативна спрямованість вчинків,

високий життєвий потенціал

Åòè÷í³ òèïè
ñóá’ºêò³â

åêîíîì³÷íî¿
âçàºìîä³¿ ó
ä³ëîâîìó
ïðîñòîð³

æèòòºàêòèâíîñò³

². Ðåâàñåâè÷
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Òàáëèöÿ 1
Ïñèõîëîã³÷í³ ïîðòðåòè åòè÷íèõ òèï³â ëþäåé ó ä³ëîâîìó ïðîñòîð³

№ 
п/п 

Характерологічні 
особливості “Акули” “Дельфіни” 

1 Ставлення 
до людей 

Інші люди – засіб для досягнення мети. 
Вони – мої конкуренти, які не цінують 
добро і розуміють лише мову сили. 
Найкращий спосіб ведення справ з 
ними – бути сильнішим, хитрішим, 

менше їм довіряти. Не такі як я (особи 
іншої статі, іноземці) – люди другого 
ґатунку, якими керують тваринні 
інстинкти та нижчі почуття. 
Переможець отримує все 

Більшість людей гідні поваги та довіри, у них є 
першопочатки добра і зла, що проявляються по-

різному, залежно від багатьох чинників – 
природних, внутрішніх і зовнішніх, середовища 
виховання, освіти, ситуації тощо. Добром можна 
домогтися більше, ніж силою. Найкращий спосіб 
ведення справ – прагнення до взаємовигідного 
результату. Відвертість і довіра у ділових 

взаєминах – найкраща основа співпраці. Інших, 
не таких, як я, слід прагнути зрозуміти 

2 Ставлення 
до суспільства 

Соціум – сукупність людей, які 
встановили закони, із котрих одні мені 
корисні, інші –шкідливі. Останні я маю 

право порушувати, коли немає 
небезпеки бути викритим 

Суспільство і його інститути – механізм, засіб 
узгодження інтересів окремих індивідів і 

соціальних груп, гарантія захисту громадян від 
свавілля. Закону, який я вважаю 
несправедливим, все ж таки слід 

дотримуватись, поки  його не буде змінено, 
можливо, і завдяки моїм зусиллям 

3 Ставлення 
до себе 

Я – найкращий, хоча також тварина. 
Якщо я бідний, то лише тому, що 
соціум, його закони та інші люди 
заважають мені розбагатіти 

Загалом я непогана людина і, як багато інших, 
гідна поваги. Якщо я бідний, то лише тому, що 
недостатньо винахідливий, не реалізую вповні 

свої можливості, малоосвічений, погано 
організований 

4 Ставлення до 
світу і до природи 

Світ ворожий, холодний і небезпечний. 
Тому завжди слід бути напоготові. 
Реальними є лише матеріальні 
цінності, все інше – проповідь для 
невдах. Природа – це вмістилище, з 
якого слід брати все, що можна, в 
іншому разі заберуть навколишні. 

“Після нас – хоч потоп” 

Світ чудовий. Він надає людині багато 
можливостей для розкриття своїх здібностей. 
Життя – велике благо. Воно не обмежене тільки 

видимим, матеріальним. Існують цінності 
духовні. Природі ми зобов’язані власним життям 
і повинні не тільки зберегти його для своїх дітей, 

а й зробити кращим 

5 
Ставлення до 
духовних 
цінностей 

Можливо Бог існує, але його закони і 
закони людей, релігійна мораль і 

принципи бізнесу – різні речі. Тим не 
менше потрібно мати репутацію 

віруючого, адже це вигідно. Тому треба 
час від часу жертвувати на благодійні 

акції 

Світ підпорядкований не лише матеріальним 
законам, а й таким, як голос совісті, співчуття до 

горя інших. Останні діють і в бізнесі. Я 
допомагаю іншим не тому, що так заведено, а 
тому, що, допомагаючи їм, допомагаю собі 

6 Ставлення до 
справи 

Моя справа – основа і джерело моєї 
влади у світі, засіб захисту від людей і 

соціуму 

Моя робота – це моє покликання і призначення. 
Це те, що я можу зробити найкраще, 

виступаючи господарем власної долі. Це засіб 
цілковитої реалізації своїх здібностей та ідей 

7 Ставлення до 
ризику 

Визначається співвідношенням між 
очікуваним прибутком і потенційною 

небезпекою 

Визначається розрахунком довгострокових 
результатів, співвідношенням між очікуваним 
прибутком і загрозою зруйнувати справу, 

принести збитки іншим людям 

8 Мета життя 

Я живу для себе, для того щоб мати 
більше грошей, влади над людьми і 
світом, щоб жити комфортніше і 

безпечніше, споживати все найкраще, 
не обмежуючи своїх бажань. Життя 
дане тільки раз і прожити його треба 

якомога довше і краще 

Я живу, для того щоб зробити життя – своє та 
інших, матеріальне і духовне – багатшим і 
кращим. Для того щоб радіти втіленню своїх 
найсміливіших ідей, щоб залишити за собою 
добру славу нащадкам. Щоб насолоджуватися 
грою власних сил і можливістю зреалізування 
своїх здібностей, свободою і незалежністю. 
Важливо не те, скільки я проживу, а те, як 

проживу 

9 Засоби досягнення 
мети 

Будь-які. Моральний вибір 
визначається тільки матеріальною 

вигодою 

Будь-які законні і ті, які не суперечать моїм 
моральним принципам. Вибір між великим 

прибутком і хорошою репутацією робиться на 
користь останньої. Опора базується на власних 

силах і довірі партнерів 

10 Хто мої друзі і 
хто – вороги ? 

Потенційно всі люди – конкуренти у 
боротьбі за матеріальні блага. З 
деякими тимчасово можна 

кооперуватись, об’єднуватись проти 
спільних, найнебезпечніших у даний 
момент конкурентів. Тривалість цих 
партнерських взаємин визначається 

лише вигодою 

Потенційно всі люди можуть стати моїми 
партнерами у взаємовигідній співпраці. 

Головний принцип вибору – ділова репутація у 
поєднанні зі схожою етичною орієнтацією, 
відповідністю критерію моральної надійності 
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ãàº çðîçóì³òè òå, ÷îìó îêðåì³ ³íäèâ³äè,
ãðóïè ÷è ñï³ëüíîñò³ â÷èíÿþòü òàê, à íå
³íàêøå, îá´ðóíòîâóº â³äì³ííîñò³ ó ¿õ
ìîòèâàö³¿, ñâ³òîñïðèéíÿòò³, óñòàíîâêàõ,
ö³íí³ñíèõ îð³ºíòàö³ÿõ, ïñèõîñìèñëîâèõ
³íâàð³àíòàõ”[27, ñ. 221–222]. Çâ³äñè
î÷åâèäíî, ùî ì³æ êîíöåïòóàëüíèìè (³äå-
àëüíèìè) âèìîãàìè êóëüòóðè ³ ðåàëüíîþ
ïñèõîêóëüòóðíîþ àêòèâí³ñòþ êîëåêòèâ-
íèõ  ñóá’ºêò³â ³ñíóº ïåâíà íåâ³äïîâ³ä-
í³ñòü, êîòðà ñïðè÷èíþº äèíàì³÷íå ðîçâèò-
êîâå íàïðóæåííÿ, ÿêå, ç³ ñâîãî áîêó,
çóìîâëþº ³ííîâàö³éí³ çì³íè ó ñîö³îñèñòå-
ìàõ, çîêðåìà â åêîíîì³ö³. Ñàìå “³ííîâà-
ö³ÿ âèñòóïàº ðóø³éíîþ ñèëîþ åêîíîì³÷-
íîãî ðîçâèòêó, îñê³ëüêè çàäëÿ òîãî, ùîá
åêîíîì³êà êðà¿íè òðèâàëèé ÷àñ ñòàá³ëüíî
ðîçâèâàëàñü, á³çíåñîâå ñåðåäîâèùå ó í³é
ìàº áóòè ñïðèÿòëèâèì äëÿ çàïðîâàä-
æåííÿ ³ííîâàö³é [5, ñ. 91]. ßê çàçíà÷àº
À.Â.Ôóðìàí, ïðèì³òíîþ ðèñîþ ïñèõî-
êóëüòóðè ÿê îá’ºêòà ï³çíàííÿ òà êîíñòðóþ-
âàííÿ º ¿¿ áåçïîñåðåäíÿ íåî÷åâèäí³ñòü,
íåÿâí³ñòü. Òå, ùî áà÷èòüñÿ ³ ñïîñòåð³ãà-
ºòüñÿ ÿê ïñèõ³÷í³ ³ êóëüòóðí³ ÿâèùà òà
ïðîäóêòè – öå âñüîãî ëèøå ÷èñëåíí³
ìàí³ôåñòàö³¿ ðåàëüíî¿ íàÿâíîñò³ ïñèõî-
äóõîâíîãî ñâ³òó ëþäèíè é àíàëîã³÷íîãî
âñåñâ³òó êóëüòóðè. Òîìó áàãàòüîõ íàóêîâ-
ö³â ö³êàâëÿòü ñóá’ºêòèâí³ åëåìåíòè ïñèõî-
êóëüòóðè, ÿê³ íå ìîæíà ïîáà÷èòè àáî ïî÷ó-
òè, àëå âñ³ çíàþòü ïðî ¿õ ³ñíóâàííÿ ó âèã-
ëÿä³ íîðì, çâè÷à¿â, óñòàíîâîê òà ö³ííîñòåé.

Ïñèõîêóëüòóðó åêîíîì³êè ìîæíà
îõàðàêòåðèçóâàòè çà äîïîìîãîþ áàçîâîãî
ïîêàçíèêà – ¿¿ ñóá’ºêòèâíîãî åëåìåíòà,
êîòðèé “â³äíîñèòüñÿ äî çàãàëüíèõ òåíäåí-
ö³é, ÿê³ âïëèâàþòü íà ïîâåä³íêó ³ â³äîá-
ðàæàþòü çíà÷èì³ àñïåêòè êóëüòóðíî¿
âàð³àáåëüíîñò³”[15, ñ. 43]. Íàéâ³äîì³øå
äîñë³äæåííÿ çâ’ÿçêó êóëüòóðè ç åêîíî-
ì³÷íèìè ö³ííîñòÿìè áóëî çä³éñíåíå Ãåð-
òîì Ãîôñòåäîì ó 60–80-õ ðîêàõ ìèíóëîãî
ñòîë³òòÿ. Â÷åíèé âèä³ëèâ ÷îòèðè àñïåêòè,
çà ÿêèìè, íà éîãî äóìêó, ð³çíÿòüñÿ êóëü-
òóðè, – äèñòàíö³ÿ  âëàäè (ÄÂ), óíèê-
íåííÿ íåâèçíà÷åíîñò³ (ÓÍ), ³íäèâ³äóà-
ë³çì-êîëåêòèâ³çì (²Ê) òà ìàñêóë³íí³ñòü-
ôåì³íí³ñòü (ÌÔ). Êîæåí ³ç íàçâàíèõ

ïàðàìåòð³â ïîâ’ÿçàíèé ç êîíêðåòíèìè
â³äì³ííîñòÿìè ó ï³äõîäàõ, ïåðåêîíàííÿõ
³ ïîâåä³íö³ íà âèðîáíèöòâ³, ³ êîæåí çîêðå-
ìà ñòàíîâèòü îñíîâó äëÿ ðîçóì³ííÿ âèçíà-
÷åíèõ ñîö³àëüíèõ íîðì îêðåìèõ êðà¿í.

Äèñòàíö³ÿ âëàäè ñòîñóºòüñÿ ñòàâëåííÿ
ñîö³óìó äî ôàêòó, ùî âñ³ ëþäè ìàþòü
íåð³âí³ ô³çè÷í³ òà ³íòåëåêòóàëüí³ ìîæ-
ëèâîñò³. Ïîêàçíèê õàðàêòåðèçóº òó ì³ðó,
ç ÿêîþ ð³çí³ êóëüòóðè çàîõî÷óþòü ÷è
ï³äòðèìóþòü áàçîâ³ ³ºðàðõ³÷í³ â³äì³ííîñò³
ó ñòàòóñ³ ³ âëàä³ ì³æ âçàºìîä³þ÷èìè ³íäè-
â³äàìè. Çà Ãîôñòåäîì,  âèñîêèé ñòóï³íü
ÄÂ ³ñíóº ó òèõ êðà¿íàõ, äå ³íäèâ³äóàëüíà
íåð³âí³ñòü ³ç ÷àñîì ïåðåòâîðþºòüñÿ íà
íåð³âí³ñòü ñòîñîâíî  âëàäè é äîáðîáóòó.
Êóëüòóðè ç íèçüêèì ïîêàçíèêîì ÄÂ çóñò-
ð³÷àþòüñÿ â ñóñï³ëüñòâàõ, ÿê³ íàìàãàþòüñÿ
ìàêñèìàëüíî ïîäîëàòè çãàäàí³ ÿâèùà.

²íäèâ³äóàë³çì-êîëåêòèâ³çì ñòîñóºòüñÿ
â³äíîñèí ³íäèâ³äà ç³ ñâî¿ìè êîëåãàìè.
Àíòðîïîëîãè, ñîö³îëîãè ³ ïñèõîëîãè
ð³âíîçíà÷íî âèêîðèñòîâóþòü éîãî äëÿ
ïîÿñíåííÿ â³äì³ííîñòåé ó âçàºìèíàõ ì³æ
ïðåäñòàâíèêàìè ð³çíèõ êðà¿í. Ïàðàìåòð
âêàçóº íà òå, íàñê³ëüêè á³ëüøå êóëüòóðà
ïðîáóäæóº ³ çàäîâîëüíÿº ïîòðåáè, óñòðåì-
ë³ííÿ, áàæàííÿ ³ ö³ííîñò³ àâòîíîìíî¿ òà
óí³êàëüíî¿ îñîáèñòîñò³, í³æ ïîòðåáè
ãðóïè. Â ³íäèâ³äóàë³ñòè÷íèõ ñîö³óìàõ
çâ’ÿçêè ì³æ ³íäèâ³äàìè ñëàáê³, à ³íäèâ³äó-
àëüíà ñâîáîäà é ³íäèâ³äóàëüí³ äîñÿãíåííÿ
âèñîêî ö³íóþòüñÿ. Âîäíî÷àñ ó ñóñï³ëüñò-
âàõ, äå çðîáëåíî íàãîëîñ íà êîëåêòèâ³çì³,
âçàºìèíè ì³æ ëþäüìè äóæå áëèçüê³, ³
ââàæàºòüñÿ, ùî êîæåí ïîâèíåí îáñòîþ-
âàòè ³íòåðåñè ñâîº¿ ãðóïè òà æåðòâóâàòè
âëàñíèìè ïîòðåáàìè íà êîðèñòü êîëåêòè-
âó. Òð³àíä³ñ ðîçøèðèâ äàíèé ïàðàìåòð,
çàïðîâàäèâøè âåðòèêàëüíèé òà ãîðèçîí-
òàëüíèé ð³âí³ ²Ê. Ó ãîðèçîíòàëüíîìó
êîëåêòèâ³çì³ ëþäè áà÷àòü ñåáå ÷ëåíàìè
âíóòð³øíüî¿ ãðóïè, ó ÿê³é âñ³ ð³âí³, â òîé
÷àñ ÿê ó âåðòèêàëüíîìó ïðåäñòàâíèêè
âíóòð³øí³õ ï³äðîçä³ë³â ð³çíÿòüñÿ ³ºðàð-
õ³÷íèìè ³ ñòàòóñíèìè â³äíîñèíàìè. Âçà-
ºìèíè ì³æ îñîáàìè ó ãîðèçîíòàëüíîìó
³íäèâ³äóàë³çì³ õàðàêòåðèçóþòüñÿ àâòî-
íîìí³ñòþ ³ ð³âí³ñòþ, à ó âåðòèêàëüíîìó –

². Ðåâàñåâè÷
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àâòîíîìí³ñòþ, àëå íå ð³âí³ñòþ [19]. Òàêèì
÷èíîì, ²Ê ïîâèíåí âàð³þâàòè ó ð³çíèõ
ñîö³àëüíèõ êîíòåêñòàõ. Ëþäè íåîäíàêîâî
ä³þòü çàëåæíî â³ä òîãî, ç êèì âîíè ñï³ë-
êóþòüñÿ, ³ â³ä ñèòóàö³¿, ó ÿê³é â³äáóâà-
ºòüñÿ âçàºìîä³ÿ. Ñóá’ºêò ìîæå â³äçíà÷à-
òèñÿ êîëåêòèâ³ñòñüêèìè òåíäåíö³ÿìè
âäîìà ³ ó ñòîñóíêàõ ç äðóçÿìè òà ³íäè-
â³äóàë³çìîì – ç íåçíàéîìöÿìè, íà ðîáîò³
÷è íàâïàêè. ßêùî êóëüòóðà ï³äòðèìóº
êîëåêòèâí³ çàñàäè ó ä³àä³ âçàºìèí “ß –
ñâîÿ ãðóïà”, ìàëîéìîâ³ðíî, ùî âîíà ñòàíå
ä³ÿòè òàêèì æå ÷èíîì é ó ñèñòåì³ “ß –
÷óæà ãðóïà”.

Óíèêíåííÿ íåâèçíà÷åíîñò³ õàðàêòåðè-
çóº òå, ÿêîþ ì³ðîþ ð³çí³ êóëüòóðè ãî-
òóþòü ñâî¿õ ïðåäñòàâíèê³â äî ñïðèéíÿòòÿ
íåîäíîçíà÷íèõ ñèòóàö³é ³ ïåðåäáà÷àþòü
òîëåðàíòíå ñòàâëåííÿ äî íåâèçíà÷åíîñò³.
Í³õòî íå ìîæå äîñòîâ³ðíî ïåðåäáà÷èòè
÷èºñü ìàéáóòíº. Ñüîãîäí³øí³ äîõîäè ëåã-
êî ìîæóòü ñòàòè çàâòðàøí³ìè âòðàòàìè,
³ íàâïàêè. Òå, ÿêèì ÷èíîì ðèíîê â³ä-
ðåàãóº íà ïîÿâó íîâîãî ïðîäóêòó àáî íà
çì³íó ñòàðîãî, ðåñòðóêòóðóâàííÿ êîðïî-
ðàö³¿, çëèòòÿ, íàáóòòÿ òà ³íø³ çì³íè, êîòð³
â³äáóâàþòüñÿ ó ñâ³ò³ á³çíåñó, – âñå öå
ñëóãóº äæåðåëîì íåâèçíà÷åíîñò³. À ðàçîì
ç îñòàííüîþ ìîæå ç’ÿâèòèñÿ áåçëàä,
äèññòðåñ ³ òðèâîãà. ÓÍ ïîêàçóº ðîçâèòîê
ó ð³çíèõ êóëüòóðàõ ³ ñîö³óìàõ ìåõàí³çì³â,
ÿê³ äîçâîëÿþòü ïîäîëàòè òðèâîæí³ñòü ³
äèññòðåñ. Ïðåäñòàâíèêè êðà¿í ç íåòåð-
ïèìèì ñòàâëåííÿì äî íåâèçíà÷åíîñò³
âèñîêî ö³íóþòü ãàðàíò³¿ çàéíÿòîñò³, çàçäà-
ëåã³äü â³äîì³ ñõåìè ðîçâèòêó êàð’ºðè,
ï³ëüãè ïðè âèõîä³ íà ïåíñ³þ òîùî. Âîíè
òàêîæ â³ä÷óâàþòü âåëèêó ïîòðåáó â çàêî-
íàõ ³ ïðàâèëàõ. Ââàæàºòüñÿ, ùî ìåíåä-
æåð ïîâèíåí â³ääàâàòè ÷³òê³ é òî÷í³ ³íñò-
ðóêö³¿ òà ñóâîðî êîíòðîëþâàòè ³í³ö³àòèâè
ñâî¿õ ï³äëåãëèõ. Êóëüòóðè ç íèçüêèì ÓÍ
õàðàêòåðèçóþòüñÿ âèñîêèì ð³âíåì ãî-
òîâíîñò³ äî ðèçèêó é ìåíø íåãàòèâíî-
åìîö³éíèì ñòàâëåííÿì äî çì³í.

Ïàðàìåòð ìàñêóë³ííîñò³ õàðàêòåðèçóº
çàîõî÷åííÿ ÷è ï³äòðèìêó ´åíäåðíî¿ äè-
ôåðåíö³àö³¿ ó ñôåð³ âèðîáíè÷èõ ö³ííîñ-
òåé. Òðàäèö³éíî ó çàõ³äíîºâðîïåéñüê³é

òà àìåðèêàíñüê³é êóëüòóðàõ â³ä ÷îëîâ³êà
î÷³êóþòü, ùî â³í áóäå àãðåñèâí³øèì, íàïî-
ëåãëèâ³øèì ³ äîì³íóþ÷èì, à æ³íêà –
òóðáîòëèâîþ, ï³êëóâàòèìåòüñÿ ïðî ñ³ì’þ
³ âèõîâóâàòèìå ä³òåé. Îäíàê áëèçüêî 30
ðîê³â òîìó Ðóõ çà ïðàâà æ³íîê ó ÑØÀ
çìóñèâ íàóêîâó ñï³ëüíîòó ïåðåãëÿíóòè
íèçêó ïèòàíü, ïîâ’ÿçàíèõ ç ðîëëþ æ³íîê
ó ñîö³óì³ ³ â³äîáðàæåííÿì ö³º¿ ðîë³ ó
ïðàêòè÷í³é ä³ÿëüíîñò³. Àñïåêò ìàñêóë³í-
í³ñòü-ôåì³íí³ñòü îïèñóº çâ’ÿçîê ì³æ
´åíäåðíèìè òà ðîáî÷èìè ðîëÿìè ïðåä-
ñòàâíèê³â ð³çíî¿ ñòàò³. Ó ìàñêóë³ííèõ
êóëüòóðàõ ́ åíäåðí³ ðîë³ ÷³òêî äèôåðåíö³-
éîâàí³ é êóëüòóðí³ ³äåàëè âèçíà÷àþòüñÿ
òðàäèö³éíî “÷îëîâ³÷èìè ö³ííîñòÿìè”,
òàêèìè çîêðåìà, ÿê äîñÿãíåííÿ òà åôåê-
òèâíå âèêîðèñòàííÿ âëàäè. Ó ôåì³í³ñòè÷-
íèõ êóëüòóðàõ ´åíäåðí³ ðîë³ ìåíø ÿâíî
äèôåðåíö³éîâàí³, à ñòàâëåííÿ äî ÷îëî-
â³ê³â ³ æ³íîê íà ò³é ñàì³é ðîáîò³ ìàéæå
íå â³äð³çíÿºòüñÿ.

Çà êîæíèì ³ç ÷îòèðüîõ àñïåêò³â Ãîôñ-
òåä ðîçðîáèâ ñïåö³àëüíèé ³íäåêñ, ÿêèé
ì³ã íàáóâàòè çíà÷åííÿ â³ä 0 äî 100.
Çíà÷åííþ 100 â³äïîâ³äàëè ìàêñèìàëüí³:
à) ð³âåíü ³íäèâ³äóàë³çìó, á) íåð³âí³ñòü
ìîæëèâîñòåé, â) íåòåðïèìå ñòàâëåííÿ äî
íåâèçíà÷åíîñò³ òà ã) ð³âåíü ìàñêóë³í-
íîñò³. Àâòîð ï³äðàõóâàâ ñåðåäí³é áàë äëÿ
ïðàö³âíèê³â êîæíî¿ êðà¿íè. Ðåçóëüòàòè
ï³äðàõóíê³â, ùî ñòîñóþòüñÿ ïîíàä 20
êðà¿í, ñâ³ä÷àòü, ùî çàõ³äí³ äåðæàâè, òàê³,
ÿê ÑØÀ, Êàíàäà ³ Âåëèêà Áðèòàí³ÿ,
õàðàêòåðèçóþòüñÿ ìàêñèìàëüíèìè ïîêàç-
íèêàìè ²Ê òà ì³í³ìàëüíèìè ÄÂ. Íà ³í-
øîìó áîö³  îïèíèëàñÿ ãðóïà ëàòèíîàìå-
ðèêàíñüêèõ òà àç³àòñüêèõ êðà¿í, ùî ñòàâ-
ëÿòü êîëåêòèâ³çì âèùå ³íäèâ³äóàë³çìó é
õàðàêòåðèçóþòüñÿ çíà÷íîþ íåð³âí³ñòþ
ìîæëèâîñòåé [5; 15; 19].

Ðåçóëüòàòè äîñë³äæåííÿ Ãîôñòåäà äå-
ìîíñòðóþòü çàãàëüíó êàðòèíó â³äì³í-
íîñòåé ì³æ ð³çíèìè êóëüòóðàìè. ×èìàëî
éîãî âèñíîâê³â çá³ãàþòüñÿ ç³ ñòàíäàðò-
íèìè çàõ³äíèìè ñòåðåîòèïàìè. Íàïðèê-
ëàä, ìàéæå óñ³ ëþäè ïåðåêîíàí³, ùî
àìåðèêàíö³ á³ëüø³ ³íäèâ³äóàë³ñòè ³ ïðè-
á³÷íèêè ð³âíîïðàâíîñò³, í³æ ÿïîíö³, ÿê³
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á³ëüø³ ³íäèâ³äóàë³ñòè é åãàë³òàðèñòè, í³æ
ìåêñèêàíö³. Òàê ñàìî áàãàòî ëþäåé ïîãî-
äÿòüñÿ ç òèì, ùî â êðà¿íàõ Ëàòèíñüêî¿
Àìåðèêè, òàêèõ, ÿê Ìåêñèêà ÷è Ô³ë³ï-
ï³íè, ïðèä³ëÿþòü á³ëüøå óâàãè ìàñêó-
ë³í³ñòè÷íèì ö³ííîñòÿì – ¿õíÿ  êóëüòóðà
º á³ëüø “÷îëîâ³÷îþ”, í³æ êóëüòóðà Äàí³¿
÷è Øâåö³¿.

Îäíàê, ÿê çàçíà÷àº ×. Ã³ëë, ñë³ä áóòè
îáåðåæíèì ³ íå íàäòî äîâ³ðÿòè âèñíîâêàì
³ç äîñë³äæåíü Ãîôñòåäà. Âîíè ìàþòü
äåÿê³ îáìåæåííÿ.  Ïî-ïåðøå, çã³äíî ç
ïðèïóùåííÿìè â÷åíîãî, ì³æ êóëüòóðîþ
³ íàö³ºþ-äåðæàâîþ ³ñíóº îäíîçíà÷íèé
çâ’ÿçîê. Àëå, ÿê ìè âæå áà÷èëè, ó áà-
ãàòüîõ êðà¿íàõ ñï³â³ñíóþòü äåê³ëüêà
êóëüòóð, ïðîòå Ãîôñòåä íå âðàõîâóº öèõ
îñîáëèâîñòåé ó ñâî¿õ âèñíîâêàõ. Ïî-
äðóãå, íà ðåçóëüòàòè éîãî äîñë³äæåíü
ìîãëè âïëèíóòè îñîáëèâîñò³ êóëüòóðè ¿õ
âèêîíàâö³â. Äî ñêëàäó êîìàíäè äîñë³äíè-
ê³â âõîäèëè ò³ëüêè ºâðîïåéö³ òà àìåðè-
êàíö³. Çàïèòàííÿ àíêåò  òà ñïîñ³á ¿õ
àíàë³çó ìîãëè ïåðåáóâàòè ï³ä âïëèâîì
¿õí³õ îñîáèñòèõ óïåðåäæåíü òà óïîäî-
áàíü. Òîìó íå äèâíî, ùî îäåðæàí³ íèìè
äàí³ çá³ãàþòüñÿ ç ïîøèðåíèìè çàõ³äíèìè
ñòåðåîòèïàìè, àäæå êîíòðîëü çà äîñ-
ë³äæåííÿìè çä³éñíþâàëè ïðåäñòàâíèêè
çàõ³äíî¿ êóëüòóðè. Ïî-òðåòº, âñ³ ðåñïîí-
äåíòè ïðàöþâàëè íå ïðîñòî â îäí³é ãàëóç³ –
êîìï’þòåðí³é ïðîìèñëîâîñò³, à é â îäí³é
êîìïàí³¿ – “International Business Machi-
nes”. Íà òîé ÷àñ “IBM” áóëà âæå â³äîìà
ñâîºþ âëàñíîþ êîðïîðàòèâíîþ êóëüòó-
ðîþ òà ñïåö³àëüíèìè ïðîöåäóðàìè äî-
áîðó ïåðñîíàëó, òîæ, ìîæëèâî, ö³ííîñò³
¿¿ ïðàö³âíèê³â çà äåÿêèìè âàæëèâèìè
ïàðàìåòðàìè â³äð³çíÿëèñÿ â³ä ö³ííîñòåé
êóëüòóð, äî ÿêèõ âîíè íàëåæàëè. Êð³ì
òîãî, çà óìîâàìè îáñòåæåíü, îêðåì³
ñîö³àëüí³ êëàñè (çîêðåìà íåêâàë³ô³êîâàí³
ðîá³òíèêè ðó÷íî¿ ïðàö³) íå ïîòðàïèëè äî
âèá³ðêè, çà ÿêîþ ïðîâàäèëèñÿ äîñë³ä-
æåííÿ. ², íàðåøò³, îñòàííº çàñòåðåæåííÿ
ïîëÿãàº â òîìó, ùî ðîáîòè Ãîôñòåäà
ñüîãîäí³ âæå, ìîæëèâî, òðîõè çàñòàð³ëè.
Êóëüòóðè íå ëèøàþòüñÿ íåçì³ííèìè.
Âîíè ðîçâèâàþòüñÿ ó ÷àñ³, õî÷à é ïî-
â³ëüíî. Òîìó ðåçóëüòàòè, îòðèìàí³ â 60–

70-õ ðîêàõ ÕÕ ñòîë³òòÿ, íèí³ ìîæóòü
âèÿâèòèñÿ íåä³éñíèìè [5].

Òàêèì ÷èíîì, õî÷ ïðàöþ Ãîôñòåäà íå
ìîæíà ñïðèéìàòè íåêðèòè÷íî, ¿¿ ðåçóëü-
òàòè òàê ñàìî íå âàðòî ïîâí³ñòþ â³äêè-
äàòè. Âîíè ÿâëÿþòü ñîáîþ äîáðó â³ä-
ïðàâíó òî÷êó äëÿ åêîíîì³ñò³â, êîòð³ íàìà-
ãàþòüñÿ ç’ÿñóâàòè, íàñê³ëüêè â³äð³çíÿ-
þòüñÿ ì³æ ñîáîþ ð³çí³ êóëüòóðè ³ ÿêå öå
ìîæå ìàòè çíà÷åííÿ äëÿ ïðàêòèêè ìå-
íåäæìåíòó ³ á³çíåñó. Êð³ì òîãî, âàðòî
â³äçíà÷èòè, ùî äåÿê³ â÷åí³ çíàéøëè
äîñòîâ³ðí³ ï³äòâåðäæåííÿ òîãî, ùî â³ä-
ì³ííîñò³ â êóëüòóð³ âïëèâàþòü íà ö³ííîñò³
é ïðàêòèêó ïîâåä³íêè íà ðîáî÷îìó
ì³ñö³.Íà îñíîâ³ ïîêàçíèê³â Ãîôñòåäà
íàìè ñòâîðåíà äèôåðåíö³àö³ÿ ïñèõî-
êóëüòóðíèõ åêîíîì³÷íèõ îñîáëèâîñòåé
ð³çíèõ êðà¿í. Ïîð³âíÿííÿ åêîíîì³÷íèõ
ö³ííîñòåé çà äàíèìè ïàðàìåòðàìè â³äîá-
ðàæåíî ó òàáë. 2.

Îòîæ, îáãîâîðþþ÷è ïèòàííÿ  ïðî
âïëèâ íàö³îíàëüíèõ ö³ííîñòåé, äóõîâíèõ
îð³ºíòèð³â íà åêîíîì³êó, ìîæíà ïðèéòè
äî íåîäíîçíà÷íèõ óçàãàëüíåíü. Ö³êàâèìè
ó öüîìó ôîðìàò³ º ³ñòîòí³ â³äì³ííîñò³ âñ³õ
ïàðàìåòð³â æèòòÿ íàñåëåííÿ òà åêîíîì³êè
Ï³âäåííî¿ ³ Ï³âí³÷íî¿ Êîðå¿, íàðîäè ÿêèõ
ìàþòü îäí³ ³ ò³ æ íàö³îíàëüí³, ðåë³ã³éí³ ³
êóëüòóðí³ âàðòîñò³. Ðàçîì ç òèì íå ìîæíà
ïåðåá³ëüøóâàòè ðîëü ³ âïëèâ åêîíîì³÷íî¿
îðãàí³çàö³¿ ñóñï³ëüñòâà, ïðî ùî ñâ³ä÷àòü
³íø³ ôàêòè. Íå äèâëÿ÷èñü íà òå, ùî
êîíôóö³àíñòâî áëèçüêå äî ïðîòåñòàí-
òèçìó, äàëåêî íå âñ³ êðà¿íè Ï³âäåííî-
Ñõ³äíî¿ Àç³¿ óñï³øíî áóäóþòü ñâîþ åêî-
íîì³êó.

²ñòîð³ÿ, ÿê ³ îñîáèñò³ñòü, íåïîâòîðíà,
òîìó íå ìîæíà âñ³ íåâäà÷³ òà óñï³õè
ïîÿñíþâàòè ëèøå ìèíóëèìè òðàäèö³ÿìè
íàðîäó, éîãî êóëüòóðíèìè ö³ííîñòÿìè.
Çâè÷àéíî, ñèñòåìà ö³ííîñòåé, ìîðàëüí³
ïðèíöèïè, íîðìè ïðàâà, òðàäèö³¿ ÷èíÿòü
âåëèêèé âïëèâ íà íàö³îíàëüíó ïñèõî-
ëîã³þ, ôîðìóþòü íàö³îíàëüíèé äóõ,
ìåíòàë³òåò. Àëå öå íå äàº ï³äñòàâ ñòâåðä-
æóâàòè, ùî “ðåöåïòè ñó÷àñíî¿ ðèíêîâî¿
åêîíîì³êè” íå ïðèäàòí³ äëÿ íàö³îíàëüíî¿
ñàìîáóòíüî¿ ñâ³äîìîñò³ óêðà¿íö³â, ðîñ³ÿí,
áîëãàð òà ³í. ²ñíóþòü òàêîæ ³ ñâ³òîâ³

². Ðåâàñåâè÷
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Òàáëèöÿ 2
Ïîð³âíÿëüíèé àíàë³ç åêîíîì³÷íîãî ðîçâèòêó êðà¿í

ó êîíòåêñò³ ïñèõîêóëüòóðè [15, ñ. 368–375]

Високий рівень прояву Низький рівень прояву Особ-

ли-

вості 

 

По-

каз-

ники 

Країни Особливості виробничих 
цінностей 

Країни Особливості виробничих 
цінностей 

Д
ис
та
нц
ія

 
вл
ад
и 

Філіппіни, 

Мексика,  

Венесуела, 

Індія  

- менеджери приймають 
рішення на 
автократичній і 
патерналістській основі, 

- постійний нагляд і 
контроль оцінюються 
підлеглими позитивно, 

- менеджерам більше 
подобається 
директивний і 
мотивуючий керівник, 

- працівники не довіряють 
один одному, 

- ідеологічна підтримка 
участі підлеглих у 
процесі управління 

Нова Зеландія, 

Данія, 

Ізраїль, 

Австрія 

- менеджери при прийнятті 
рішення радяться із 
підлеглими, 

- негативна оцінка підлеглими 
постійного контролю і 
нагляду керівництва, 

- цінується керівник, який 
безпосередньо приймає 
участь у справах, 

- працівники не бояться 
суперечок, проявляють 
готовність до кооперації, 

- малоосвічені особи більше 
цінують авторитарні цінності, 
ніж люди з вищою освітою   

Ун
ик
не
нн
я 
не
ви
зн
ач
ен
ос
ті

 

Греція, 

Португалія, 

Бельгія, 

Японія 

- високий рівень 
тривожності у 
населення, прояв 
турботи про майбутнє, 

- багато дисстресів, 
пов ’язаних з роботою, 

- страх перед поразкою, 
- конфлікт в організації 

небажаний, ідеологічні 
вимоги консенсусу і 
консультативного 
лідерства, 

- підозріле ставлення до 
іноземців, небажання 
виїжджати на постійне 
проживання за кордон 

Швеція, 

Данія, 

Сінгапур 

- готовність жити сьогоднішнім       
днем, 

- незначний емоційний опір 
стосовно змін, виробничих 
інновацій, 

- схильність до ризику, 
орієнтація на індивідуальні 
досягнення і надія на успіх, 

- наявність конфлікту на 
виробництві – звична 
ситуація, 

- готовність йти на компроміс з 
опонентами, прийом на 
роботу іноземців 

 
 

Ін
ди
ві
ду
ал
із
м

 - 
ко
ле
кт
ив
із
м

 

США, 

Австралія, 

Велика 

Британія, 

Канада 

- важливість особистого 
життя працівника (час), 

- менеджери прагнуть до 
лідерства і 
різноманітності, 
найбільше цінують 
автономність дій, 

- лідери заохочують 
введення інновацій, 
стимулюють групову 
активність підлеглих, 

- індивідуальна ініціатива 
підлеглих заохочується 
керівництвом, 

- головною метою життя 
вважають задоволення, 
потяги і безпеку 

Перу, 

Пакистан, 

Колумбія, 

Венесуела 

- важливість підготовки 
працівника компанією 
(тренінг, фізичний стан 
тощо), 

- менеджери прагнуть до 
послуху і порядку, особливо 
цінують упевненість і 
стабільність, 

- лідери дотримуються 
традиційних поглядів, не 
підтримуючи ініціативу 
працівників, 

- індивідуальна ініціатива 
осуджується суспільством: 
фаталізм, 

- головна мета життя – досвід, 
обов ’язок і престиж 

М
ас
ку
лі
нн
іс
ть

 -
ф
ем
ін
ні
ст
ь 

Японія, 

Австрія, 

Венесуела, 

Італія 

- люди надають перевагу 
високій заробітній платі, 

- працівники полюбляють 
великі компанії, 

- мало жінок на 
виробництві, 

- істотні відмінності між 
чоловіками і жінками на 
однакових посадах, 

- значна диференціація 
ґендерних ролей у 
дитячих книгах 

Данія, 

Нідерланди, 

Норвегія, 

Швеція 

- працівники надають перевагу 
короткому робочому дню, 

- все населення загалом 
полюбляє невеликі фірми, 

- більшість жінок на робочих 
місцях, 

- малі або незначні відмінності 
між чоловіками і жінками на 
однакових посадах, 

- рівність ґендерних ролей у 
дитячих книгах 
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ñòàíäàðòè â åêîíîì³ö³, åêîíîì³÷í³ çàêîíè,
êîòð³ íå ìîæíà ³ãíîðóâàòè, à òàêîæ ìîæ-
ëèâîñò³ ñàìîðîçâèòêó êóëüòóðè, ñâ³äîìî¿
ä³ÿëüíîñò³ ñóñï³ëüñòâà íà çì³íó âëàñíî¿
êóëüòóðè. Ïñèõîêóëüòóðí³ çì³íè ìîæëèâ³
âíàñë³äîê ÿê âíóòð³øí³õ, òàê ³ çîâí³øí³õ
ïðè÷èí, ÷åðåç ñàìîáóòí³ ñîö³îêóëüòóðí³
ïðîöåñè àáî ÷åðåç âçàºìîä³þ êóëüòóð.
Ñàìå çàâäÿêè óòâåðäæåííþ êðîñêóëüòóð-
íèõ çâ’ÿçê³â ÷àñò³øå â³äáóâàºòüñÿ ïðîöåñ
çàïîçè÷åííÿ ó ðîçâèòêó êóëüòóðè, ÿêèé º
ï³ä´ðóíòÿì ñó÷àñíîãî åêîíîì³÷íîãî ïðîã-
ðåñó ëþäñòâà [23, ñ. 326]. Òàê³ ôîðìè
âçàºìîïðîíèêíåííÿ êóëüòóð, ÿê îáì³í
êóëüòóðíèìè ö³ííîñòÿìè, ïðèíöèïàìè
ñîö³àëüíî¿ îðãàí³çàö³¿, ïîë³òè÷íèìè ³ ïðà-
âîâèìè íîðìàìè æèòòÿ, ñòàþòü çâè÷íèì
ÿâèùåì. Êîæíà êóëüòóðà â³äáèðàº â ³í-
øî¿ ò³ëüêè ò³ åëåìåíòè, ÿê³ ñïðèÿþòü
ðîçâ’ÿçàííþ ¿¿ âëàñíèõ íàçð³ëèõ ïðîá-
ëåì. Ïðè÷îìó, íå çâàæàþ÷è íà ïåâíèé
ñîö³àëüíèé ³ìóí³òåò, çàõèñí³ ðåñóðñè
îêðåìî¿ êóëüòóðè, çàïîçè÷åí³ ôåíîìåíè
îðãàí³÷íî ïåðåïë³òàþòüñÿ, ïðèâëàñíþ-
òüñÿ ³ äîëó÷àþòüñÿ äî ñòðóêòóðè ñîö³óìó,
íå äåôîðìóþ÷è éîãî êîâ³òàëüíèõ ïåðøî-
îñíîâ.

ÂÈÑÍÎÂÊÈ ÒÀ ÏÅÐÑÏÅÊÒÈÂÈ
ÏÎÄÀËÜØÈÕ ÐÎÇÂ²ÄÎÊ

1. Ïðîáëåìà âçàºìîä³¿ ëþäèíè òà åêî-
íîì³êè íà ñüîãîäí³ º äîñèòü àêòóàëüíîþ.
Óñå ÷àñò³øå íàóêîâö³ çâåðòàþòü óâàãó íà
ïñèõîëîã³÷í³ àñïåêòè ïðè âèâ÷åíí³ çì³ñòó
³ çíà÷åííÿ åêîíîì³÷íèõ êàòåãîð³é. Ïå-
ðåõ³ä ñóñï³ëüñòâà äî ïîñò³íäóñòð³àëüíî¿
ñòàä³¿ ñâîãî ðîçâèòêó ïîñèëþº óòâåðä-
æåííÿ òîãî ôàêòó, ùî ãîëîâíèì ÷èííè-
êîì óñï³øíîãî åêîíîì³÷íîãî ïðîãðåñó âñå
æ òàêè º ëþäñüêèé êàï³òàë, çîêðåìà
çíàííÿ, âì³ííÿ, íîðìè, ö³ííîñò³ îñîáèñ-
òîñò³, ÿê³ äîçâîëÿº îòðèìàòè îñâ³òà, é,
â³äïîâ³äíî, ïðîôåñ³îíàë³çì ³ çóñèëëÿ,
êîòð³ ïðèêëàäàþòüñÿ ó ïðîöåñ³ ïðàö³.

2. Äëÿ õàðàêòåðèñòèêè åêîíîì³÷íî¿
ñôåðè æèòòºä³ÿëüíîñò³ ñë³ä ðîçìå-
æîâóâàòè ïîíÿòòÿ “åêîíîì³êà ÿê ñîö³î-
ñèñòåìà” òà “åêîíîì³÷íà êóëüòóðà”.
Îñòàííÿ â³äîáðàæàº ñîö³àëüíèé àñïåêò

ïåðøî¿ ³ º âîäíî÷àñ îäí³ºþ ³ç áàçîâèõ
êàòåãîð³é åêîíîì³êè ÿê êîâ³òàëüíî¿ ñîö³-
àëüíî-êóëüòóðíî¿ ñèñòåìè – óí³âåðñàëüíî¿
ö³ë³ñíî¿ ìàòåð³àëüíî-äóõîâíî¿ ñôåðè, ó
êîòð³é ëþäèíà ðåàë³çóº ñåáå ÿê ³íäèâ³ä,
³íäèâ³äóàëüí³ñòü, îñîáèñò³ñòü òà óí³âåð-
ñóì åêîíîì³÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³.

3. Îá´ðóíòóâàííÿ âçàºìîçâ’ÿçêó êóëü-
òóðè ç âèðîáíè÷èìè ö³ííîñòÿìè, âèî-
êðåìëåííÿ íèçêè ïñèõîêóëüòóðíèõ ïàðà-
ìåòð³â (äèñòàíö³ÿ âëàäè, óíèêíåííÿ
íåâèçíà÷åíîñò³, ³íäèâ³äóàë³çì-êîëåêòè-
â³çì, ìàñêóë³íí³ñòü-ôåì³íí³ñòü) äîñòîâ³ð-
íî ï³äòâåðäæóþòü òå, ùî êðîñêóëüòóðí³
îñîáëèâîñò³ âçàºìîä³¿ ëþäåé ó ä³ëîâîìó
ïðîñòîð³ æèòòºçðåàë³çóâàííÿ íå ïîòð³áíî
³ãíîðóâàòè. Ïðè ðîçðîáö³ òåîðåòèêî-
ìåòîäîëîã³÷íèõ ïñèõîêóëüòóðíèõ îñíîâ
åêîíîì³÷íèõ ³ííîâàö³éíèõ ïåðåòâîðåíü
òðåáà âèéòè çà ìåæ³ âëàñíå åêîíîì³÷íî¿
³íòåðïðåòàö³¿. Äîïîâíþþ÷è ¿õ ñîö³îëîã³÷-
íèì,  ïñèõîëîã³÷íèì, ³ñòîðè÷íèì ³ êóëü-
òóðîëîã³÷íèì ï³äõîäàìè, ñë³ä âðàõîâó-
âàòè ôàêò çì³íè, îíîâëåííÿ, à òàêîæ
âèîêðåìëåííÿ íîâèõ ö³ííîñòåé ó âíóòð³ø-
íüîìó ïñèõîäóõîâíîìó ñâ³ò³ êîæíîãî
³íäèâ³äà.

4. Ðîçìà¿òòÿ êóëüòóð ³ êîíêóðåíòíèõ
âàð³àíò³â ³äåàë³â ³ íîðì ó êîíòåêñò³ ìî-
ðàë³, ïðàâà, ãðîìàäñüêîñò³ òà ðåë³ã³¿ â ìå-
æàõ îäí³º¿ êóëüòóðè, äîçâîëÿº  ëþäèí³,
íàðîäó, íàö³¿ ï³ä³áðàòè ïîòð³áíèé âàð³àíò
ïñèõîêóëüòóðíèõ ïðîïîçèö³é é ó òàêèé
ñïîñ³á â³äïîâ³ñòè íà âèêëèê ñó÷àñíîñò³.
² öå ïðèðîäíî, àäæå ñüîãîäí³ âñå âèð³øóº
â³ëüíà ³ â³äïîâ³äàëüíà îñîáèñò³ñòü.
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