УДК 304.5: 316.7
ГРОМАДЯНСЬКА КУЛЬТУРА ЯК ФАКТОР ЕКОНОМІЧНОГО
РОЗВИТКУ
Г. М. Пилипенко, д. е. н., професор, ДВНЗ «Національний гірничий
університет», PelepenkoYI@mail.ru
Методологія дослідження. Результати отримані на основі системнофункціонального

підходу

до

аналізу

соціально-економічних

явищ

із

застосуванням методів: моделювання – при формуванні уявлення про
суспільство як певну цілісність, що формується у результаті взаємодії суб’єктів;
функціонального – при встановленні залежності між рівнем економічного
розвитку й громадянською культурою; кількісного та якісного аналізу – при
визначенні функцій громадянського суспільства в економічній системі;
загального

й

особливого

–

при

встановленні

специфіки

розвитку

громадянського суспільства в Україні.
Результати.

Представлено

модель

взаємодії

людини

з

різними

підсистемами суспільства, де економіка постає компонентом більш широкої
суспільної надсистеми, у якій взаємопов’язані між собою за рахунок людських
взаємодій політична, ідеологічна, правова, інституціональна та культурна
підсистеми. На основі цієї моделі виокремлено

зони, в яких формуються

взаємозв’язки між громадянською культурою й економікою, а саме: сфера
розподілу й перерозподілу ресурсів,

сфера підтримання господарського

порядку й стабільності, сфера забезпечення потреб у повазі та самовираженні.
Встановлено, що громадянське суспільство неявно вмонтовано у економічні
відносини між людьми: по-перше, як форма взаємозв’язку між політичною та
економічною системами; по-друге, як

механізм формування соціального

капіталу й утвердження ліберальних цінностей,

нормативних зразків

економічної поведінки; по-третє, як сила, що протидіє узурпації економічної й
політичної влади групами особливих інтересів і, по-четверте, як механізм
розкриття якостей особистості й розвитку лідерства, ініціювання

та

розповсюдження соціально-економічних змін у суспільстві.
Новизна. Доведено, що перспективи поступу українського суспільства до
моделі соціально-орієнтованої ринкової економіки багато в чому визначаються

громадянською культурою та якістю соціального капіталу. На основі
соціологічного моніторингу показано, що ці

складові не є достатньо

розвиненими у вітчизняному інституціональному середовищі. По-перше, у силу
економічної складової, пов’язаної з неможливістю суб’єктів актуалізувати свої
економічні інтереси і послідовно реалізовувати їх з огляду на низький рівень
життя.

По-друге, у силу відсутності у більшості

законослухняності

й

поваги

до

закону,

ідеалів

населення цінностей
рівності,

свободи

та

справедливості. По-третє, внаслідок низького рівня базових економічних і
політичних знань, низької правової культури і породженого нею правового
нігілізму. І, по-четверте, браку ефективного механізму впливу громадян і їхніх
організацій на органи державної влади.
Практична

значущість.

Результати

дослідження

можуть

бути

використані при розробці концепції реформування економічної системи
України в частині проектування, створення й розповсюдження нових, більш
ефективних інститутів.
Ключові слова: суспільство, структура суспільства, економіка, суспільна
свідомість, громадянське суспільство, «провали держави», економічний розвиток, громадянська культура.
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