
Соціологічні ви дан ня: роз ду ми, ре цензії
Соціологічні ви дан ня: роз ду ми, ре цензії

СОЦІОЛОГІЧНІ ВИДАННЯ: РОЗДУМИ, РЕЦЕНЗІЇ

ВАЛЕРІЙ ПИЛИПЕНКО,
äîê òîð ñîö³îëîã³÷íèõ íàóê, ãî ëîâ íèé íà óêî -
âèé ñï³âðîá³òíèê â³ää³ëó åêî íîì³÷íî¿ ñîö³î -
ëîã³¿ ²íñòè òó òó ñîö³îëîã³¿ ÍÀÍ Óêðà¿ íè

Про етос еко номічної по ведінки, 
або Еко номіка має бути ду хов ною

&
Сма ко та В.В. Эко но ми ка в кон тек сте ду хов нос ти. —
К.: На у ко ва дум ка, 2012. — 199 с.

Зв’я зок еко номічної по ведінки з релігійни ми віру ван ня ми, що існу ва ли в су -
спільстві, досі май же не роз гля да ли у вітчиз няній соціології. Про по но ва не увазі чи -
тачів досліджен ня є одним із не ба гать ох, але не обхідних та ак ту аль них в соціо -
логічній науці. У мо ног рафії вик ла де но ціка вий аналіз здат ності релігії в цілому до
мо ти вації лю дської діяль ності у га лузі еко номіки (як че рез без по се реднє вста нов -
лен ня ви мог до еко номічної діяль ності, так і че рез впро вад жен ня за галь них норм
еко номічної куль ту ри). При цьо му ав тор ка здійснює вда лу спро бу щодо ви яв лен ня
ме ханізму впли ву релігійних пе ре ко нань на соціаль но-еко номічну по ведінку та
здат ності різних релігій виз на ча ти основні на пря ми еко номічної діяль ності.

У пер шо му розділі “Еко номіка та релігія як соціальні інсти ту ти” В.Сма ко та до -
во дить при сутність в еко номіці не е ко номічних ком по нентів. У зв’яз ку з цим про по -
нується роз гляд еко номічної діяль ності як скла до вої, що базується на поєднанні
еко номічних інте ресів та етич них, куль тур них та національ них ціннос тей і сте ре о -
типів. В цьо му ас пекті ціка ви ми є ро бо ти М.Ве бе ра, В.Зом бар та, С.Бул га ко ва. Ко -
жен із них до во див, що релігія є ва го мим ком по нен том соціаль но-еко номічної по -
ведінки, а отже, тре ба роз гля да ти еко номічну дію осо бис тості та її релігійну ак -
тивність не як суто про ти лежні за зна чен ням і різні за фор мою типи по ведінки, але й
як такі, що мо жуть бути взаємо за леж ни ми. Сфор мо вані релігією цінності при сутні
як на свідо мо му, так і на підсвідо мо му рівні, і є ва го мим чин ни ком фор му ван ня пев -
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но го типу національ ної еко номічної куль ту ри. І це підтвер джується су час ни ми
соціаль но-пси хо логічни ми дослідженнями.

Авторка мо ног рафії про по нує роз гляд функціону ван ня еко номічних про цесів
під ку том зору ети ки як на уки про нор ми лю дської по ведінки, яка на по ля гає на не -
обхідності аналізу скла до вих еко номічної діяль ності як та ких, що ма ють ба зу ва ти ся
на мо раль них за са дах. У цьо му кон тексті роз гля ну то й фе но мен бла годійності як
ети ко-еко номічної дії, що є сим волічною меж ею між еко номічною та не е ко номіч -
ною діяльністю.

Аналізу ю чи релігію як соціаль ний інсти тут, В.Сма ко та по ка зує, що він має
свою спе цифіку за вдя ки поліфункціональ ності. Вплив релігійно го світог ля ду, на
дум ку ав тор ки, мож на ви я ви ти не тільки на ранніх ета пах жит тя суспільства. Релігія 
є чин ни ком суспільно го жит тя, а її вплив може бути як опо се ред ко ва ним, так і без -
по се реднім (коли у меж ах релігійної течії фор му ють ся певні на ста но ви для її адеп -
тів). Сама релігійна віра — це гли бо ке та суб’єктив не ду хов не пе ре жи ван ня лю ди ни,
час то не при ступ не для ро зуміння з боку сто рон ньо го спос терігача. Тому склад ним
за вдан ням для соціологічної на уки є емпірич не виз на чен ня місця та ролі релігії у
суспільстві. Адже ви ко нан ня об рядів та на явність інших зовнішніх ат ри бутів ре -
лігійної при на леж ності є лише однією із ба гать ох скла до вих релігійної віри.

Ціка вим і змістов ним є дру гий розділ мо ног рафії “Етос еко номічної по ведінки у 
пра вос лав’ї”. Авторка за зна чає, що ба зо вий пра вос лав ний тип є ан ти рин ко вим, що
зу мов ле но пев ни ми його особ ли вос тя ми. По-пер ше, пра вос лав ’я утвер джує пріори -
тет не став лен ня до внутрішньо го світу лю ди ни, і як наслідок — не уважність до
зовнішньо го світу, з огля ду на малу цінність остан ньо го. По тойбічно му жит тю при -
пи сується на ба га то більша цінність, а звідси ду хов не має без сумнівний пріори тет
над ма теріаль ним. Іноді це суп ро вод жується то таль ним за пе ре чен ням ми рсько го
світу та ми рських про блем, чому без сумнівно спри яв чер не чий ідеал. Він по ро див і
кон цепцію опро щен ня, мак си маль но го об ме жен ня по треб і ба жань лю ди ни. І цей
мо мент найбільшою мірою відрізняє кла сич ну пра вос лав ну іде о логію від кла сич ної
рин ко вої. По час ти у чер не чо му ідеалі вар то шу ка ти і ко рені утвер джен ня цінності
без ко рис ли вої праці та неґатив но го став лен ня до ба га тства. Заз на чу, що ідея ас ке -
тич ної праці як така, що вміщує у собі по тенціал ду хов но го на пов нен ня еко номічної
діяль ності, час тко вим втілен ням кот ро го ста ла ра дя нська ідея бе зоп лат ної доб -
ровільної праці, — це тема, що за слу го вує на под аль ше більш ре тель не визначення.

У пра вос лав’ї є безліч вказівок на не обхідність для лю ди ни пра цю ва ти. Але зна -
чен ня та цінність праці ма ють пе ре бу ва ти при цьо му поза са мим про це сом праці.
Пра вос лав ’я не ствер джує, що саме у про фесійній діяль ності лю ди на може втілити
свою віру, до вес ти успіхами у ній свою вря то ваність. Для пра вос лав ної релігійної
свідо мості не мож ли ве при й нят тя того “раціоналістич но го” духу, який санкціонує
бур жу аз ну за пов зят ливість, за охо чує праг нен ня до зба га чен ня, дає підста ви з гор -
дістю ди ви ти ся на свій бізнес. Пра вос лав ний тип гос по да рю ван ня знай шов своє
 най повніше втілен ня в об щин но му (гро ма дсько му) зем ле ко рис ту ванні.

Три ва лий час Пра вос лав на цер ква за ли ша ла ся до сить впли во вим інсти ту том у
суспільстві, куль ти ву ю чи тра диційність еко номічної куль ту ри, не раціональність
мис лен ня і не сти му лю ю чи роз ви ток прак ти циз му та індивідуалізму. Цер ква під -
три му ва ла цінності зрівняль ності та ко лек тив не на ча ло і за пе ре чу ва ла аб со лют ну
цінність волі та при ват ної влас ності. Крім того, вплив на суспільство в цілому і на
еко номічну куль ту ру зок ре ма справ ляв ідеал со бор ності, який вніс свої ко рек ти ви в
уяв лен ня про спо жи ван ня та роз поділ благ, про власність та еко номічну діяльність.

У треть о му розділі В.Сма ко та слуш но, на наш по гляд, за зна чає, що відсутністю
ас ке тиз му, виз нан ням цінності та важ ли вості зем но го існу ван ня по яс нюється інте -
рес юдаї зму до всіх сфер жит тя лю ди ни та суспільства, у тому числі й до еко -
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номічної. Релігійни ми ви мо га ми зу мов ле не уста лен ня пріори те ту та ко го типу еко -
номічної діяль ності, як тор го вель но-фіна нсо ва, над інши ми. Ба га тство трак тується
в юдаїзмі як милість Бога, тож і став лен ня до його над бан ня не має бути бай ду жим;
за га лом праг нен ня до про цвітан ня та успіху за охо чується. Лю ди на по вин на праг ну -
ти за ро би ти та при дба ти більше, ніж уже має. Це, якщо воно ро бить ся для бла га її ро -
ди ни, навіть став лять їй у об ов’я зок. При род ною тому є відсутність в юдаїзмі іде а лу
бідності — вона (бідність) не є ат ри бу том пра вед но го жит тя. Дії з над ан ня до по мо ги
ближнім є су во ро реґла мен то ва ни ми та об ме же ни ми, зок ре ма національ но-ре лігій -
ни ми меж ами. Як ба жа на виз на чається не бе зоп лат на до по мо га, а над ан ня по зи ки
лю дині для за сну ван ня своєї справи.

Юдаїзм пе ре дба чає бе зу мов ну підтрим ку інсти ту ту при ват ної влас ності. Сти -
му лом еко номічної діяль ності є та кож виз нан ня цінності на вчан ня та освіти: тра -
диція сис те ма тич но го на вчан ня спри чи ни ла ся до май же стовідсот ко вої гра мот ності 
се ред євре йсько го на се лен ня, що не мог ло не спри я ти його ак тив ності у сфері еко -
номіки.

Юдаїзм за пе ре чує сим волічність у тлу ма ченні Свя то го Пись ма. Йому більшою
мірою, ніж іншим релігіям, влас тиві раціональність, прак ти цизм та “релігійний ма -
теріалізм”, що до сяг найбільшо го роз вит ку в уста нов ленні тра дицій ша ба ту. Та ким
чи ном, це справді еко номічно зорієнто ва на релігія, що ство ри ла на й спри ят ливіші
ціннісні на ста но ви для участі своїх адептів в еко номічно му житті. За га лом ідеї юдаї -
зму спри я ли за род жен ню типу гос по да рської куль ту ри, за яко го ак тив на еко но -
мічна діяльність мінімаль но об ме жується.

У своїх вис нов ках ав тор ка мо ног рафічної ро бо ти слуш но за зна чає, що юдаїзм
найбільшим чи ном з усіх релігій істо рич но спри яв бур хли во му роз вит ку еко но -
мічної ак тив ності се ред своїх адептів. Основ ни ми ри са ми та ко го ето су мож на на зва -
ти: національ ну кор по ра тивність, по зи тив не став лен ня до еко номічної діяль ності
(особ ли во тор го вої та фіна нсо вої), відсутність ас ке тиз му, виз нан ня цінності ба га т -
ства, а та кож по ва гу до ро зу мо вої праці. Ці особ ли вості є основ ни ми у струк турі мо -
делі еко номічної по ведінки в юдаїзмі.

По вер та ю чись до пра вос лав ’я, основ ни ми ха рак те рис ти ка ми ето су еко номічної
по ведінки мож на на зва ти схильність його до ас ке тиз му, виз нан ня ду хов но го ви щою
цінністю над ма теріаль ним, неґатив не став лен ня до ба га тства (яке з цьо го вип ли -
ває), не вкоріненість індивідуалізму та ідеал бідності. Че рез це ба га то вче них вза галі
відмов ля ють пра вос лав ним куль ту рам у спро мож ності до рин ко вих відно син. Пра -
вос лав ’я, як ніяка інша релігія, ви хо вує у своїх адеп тах вит ри валість до страж дан ня,
до життєвих не год, а та кож са мо об ме жен ня, сми ренність та дов го терпіння. Не -
віддільни ми її ри са ми є са мовідданість, жер товність та по ко ра. Ду ховні по тре би, ду -
хов на мо ти вація тра диційно ма ють пе ре ва жа ти над ма теріаль ни ми по тре ба ми. Як
за зна чає ав тор ка, пра вос лав на ети ка не за кла ла ду хов ної осно ви для ство рен ня лю -
ди ни бур жу аз но го типу, але дає виз на чені ду ховні орієнти ри, які мо жуть до по мог ти
ви ро би ти мо раль ну мо ти вацію праці та убе рег ти від спо ку си вба ча ти суто в еко -
номічно му роз вит ку за са ди бла го де нства суспільства.

При цьо му мо гутнім по тенційним сти му лом в еко номічній по ведінці може слу -
гу ва ти оду хот во рен ня еко номічної діяль ності, ети ка служіння та соціаль ної від -
повідаль ності. Прин ци пи тру до вої по ведінки пра вос лав ’я мо жуть ви я ви ти ся не -
обхідни ми сьо годні, тому що вони ак ту алізу ють такі ви мо ги, як на гальність праці
для кож но го, виз нан ня бла гою праці, яка відбу вається в ім’я лю бові до Бога і на бла -
го ближ ньо му, ми ло сер дя та доб ро чинність.

В.Сма ко та за зна чає, що релігійність лю ди ни та особ ли ве ро зуміння нею світо -
ус трою в цілому та соціаль но го світу зок ре ма мо жуть впли ва ти на її став лен ня до
окре мих ком по нентів цьо го світу — ро бо ти, гро шей, влас ності тощо. Основні ві ро -
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сповідан ня і цінності (навіть якщо кон крет на лю ди на на й мен шою мірою виз нає їх
як такі, що ке ру ють її еко номічною по ведінкою) ре гу лю ють по ря док по вод жен ня в
суспільстві. М.Ве бер порівню вав цінності зі “стрілоч ни ком”, який може ске ру ва ти
еко номічну по ведінку до пев но го річища; на прик лад, спо ну ка ти пра цю ва ти більше
за реш ту. Інше ро зуміння, яке та кож є при й нят ним, ро бить на го лос на тому, що
релігійні цінності здатні відігра ва ти ва го му роль, коли бе руть участь у ство ренні у
суспільній свідо мості сен су та оцінки еко номічної діяль ності в цілому (що, своєю
чер гою, може зу мов лю ва ти ство рен ня пев них типів еко номічної по ведінки).

Будь-яке релігійне вчен ня містить пе ре ду мо ви для фор му ван ня пев но го типу
еко номічної по ведінки, які втілю ють ся у національній гос по дарській куль турі су -
спільства. Відповідно до та ких особ ли вос тей має фор му ва ти ся еко номічна по літи -
ка. Увесь ми ну лий та нинішній досвід еко номічних пе ре тво рень свідчить про те, що
сто сов но їхньої ефек тив ності на й важ ливішу роль за вжди відігра ва ли (і сьо годні
відігра ють) ба зові цінності еко номічної куль ту ри, ви роб лені в кож но го на ро ду. Че -
рез це за по ру кою успішно го про ве ден ня ре форм є здатність но вої сис те ми вбу ду ва -
ти ся до звич ної па ра диг ми ма со вої свідо мості, а та кож вклю чен ня до неї ієрархії
ціннос тей, при хо ва них у ко лек тив них уяв лен нях та по в’я за них з національ ним ар -
хе ти пом. Іна кше всі спро би впро вад жен ня та кої сис те ми бу дуть марними.
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