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ПАТРІОТИЗМ І СОЦІАЛЬНИЙ КАПІТАЛ  
ЯК СІМЕЙСТВО ІНДИКАТОРІВ  
ПЕДАГОГІЧНОГО НАЛАШТУВАННЯ ЛЮДИНИ НА ДІЮ
Статтю присвячено розгляду патріотизму і соціального капіталу за зв’язками і механізмами їх 

ментального походження, що прискорюють виховну, освітню і педагогічну діяльності на шляху до 
налагодження в Україні ринкових процесів. Прискорення підтверджується, якщо проявляє себе спо-
лука функції нематеріального активу патріотизму, функції генерації додаткової вартості соціаль-
ного капіталу і виховної функції розвитку конкурентоспроможної людини. Засобом існування пошуко-
вого зв’язку слугує індикатор розвитку події, нації чи людини, що досягається завдяки зовнішньому 
педагогічному впливу. Зовнішнє середовище для освітньої системи формує основи, які за ринковим 
сприйняттям реальності утвердження суспільних процесів дає змогу сприйняти як об’єктивні, бо 
народногосподарська система переводиться на демократичні основи, а виокремлена галузь пере-
дає в аналіз вмотивовані зразки розвитку в людині патріотизму і соціального капіталу як феномени 
підсилення продуктивних можливостей суспільства. Патріотизм за своїм первинним походженням і 
сплавом функцій поєднує в собі компоненти єдності, сили і стійкості нації за прикметами сприйняття 
природності оточення та відтворення соціальних рис приналежності до генотипу, звичаїв, язику, 
глибинного почуття любові до Батьківщини і беззавітного служіння їй і своєму народу, використо-
вуючи для цього рушійні стани та розмаїття можливостей людського ресурсу; соціальний капітал 
за такими самими вимогами поєднує у собі відношення до компонентів соціально-економічних обста-
вин і умов накопичення групового ресурсу шляхом встановлення зв’язку між економічним розвитком 
суспільства і розміром сукупного капіталу, що узгоджуються з домінантами соціально-економічного 
укладу, релігійно-ідейних та матеріально-споживчих цінностей; освітня система поєднує в собі функ-
цію організатора виховного та педагогічного впливу на людину, виступаючи в ролі консолідатора 
процесів розвинення гармонійних починань сприйняття реальності персоніфікаторами патріотизму 
і соціального капіталу за ринковою спрямованістю держави на відтворення життєзабезпечення.

Ключові слова: патріотизм, соціальний капітал, ринкове відтворення, індикатор розвитку, функ-
ція розвитку події.

Постановка проблеми. Руйнування інститутів 
регулювання відносин, що відтворювалися за іде-
ологією СРСР майже століття, вивело населення 
України до сприйняття таких форм патріотизму, які 
не є відтворенням сутності за ознаками соціаль-
ного капіталу. Тому життєзабезпечення здійсню-
ється винятково за космополітичним напрямком 
руху, і це збурило і вивело думку більшості його 
прихильників за межі відтворення українського 
народу на національних етнічно-культурних склад-
никах, відволікло достатню масу працівників, що 
здобули в державі кваліфікацію, від об’єктів суто 
виробничих галузей економіки чи перевело їх у 

стан заробітчан, які шукають тимчасову роботу 
чи знаходять прихисток на виробничих об’єктах 
в інших країнах та на інших континентах. Явище, 
яке пов’язується з відтоком робочої сили за кор-
дон, посилюється з кожним днем, а тому розвиток 
свідомості громадян держави треба прискорити і 
перевести на ясні, науково обґрунтовані і якісно 
нові положення, що відтворюються за принци-
пами політико-культурного просвітництва, яке 
притаманне публічній сфері. До цього ж є й інша 
проблема – збереження соціального самопочуття 
того населення, що залишається на території 
України, але потерпає від процесів зміни ціннос-
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тей, перебудови ближнього соціального оточення, 
переконструювання владних, забезпечувальних і 
управлінських структур держави, переорієнтації 
макроструктури на індекси, індикатори, критері-
альні оцінки діяльності і настанови за нехарактер-
ними і неприйнятними ознаками. Турбує частину 
населення також неузгодженість властивостей та 
обов’язків обраних представників влади, що впли-
ває на індекс розвитку людини.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Політико-педагогічне освітнє середовище України 
в останні часи підлаштовує розумовий розвиток, 
психічне укріплення і процеси соціалізації людини 
під сутність економік на свій розсуд, бо суспіль-
ство відмовляється від системи планово-управ-
лінського розподілу і переходить до налагодження 
ринкових засобів присвоєння цілющої речовини, 
товарів і послуг, де домінує процес недержавного 
привласнення доходу. Більш широко про таке 
йдеться в джерелах [12; 18; 44] та ін. За переко-
нанням дослідників у досліджуваному середовищі 
дедалі частіше мають сприйматися в сукупності 
поняття, які до моменту налагодження ринко-
вих відносин не мали ні теоретичного значення, 
ні структурного визнання, ні практичного сенсу 
для застосування. У викладі йдеться про ті з 
них, що є похідними від цінностей «Патріотизму» 
і «Соціального капіталу», які розглядаються у 
зв’язку, бо визначення їх змісту підлаштовується 
під ринкове середовище, що за організацій-
ною основою означає проведення ревізії і уточ-
нення функціональних особливостей сфер нала-
годження соціального зв’язку і облаштування 
виробничих об’єктів, що існують в останні десяти-
ліття в іншому якісному оточенні. У цьому пере-
ліку щодо визначення феномена «Патріотизм» і 
шляхів накопичення його ресурсу на видне місце 
просуваються такі їх різновиди, якими є довіра 
колективна, кумуляція професійна, пасіонар-
ність національна, патріотизм корпоративний 
тощо, що очікує перегляду і свого методологічного 
змісту, і нової функціональної орієнтації, і рольової 
концепції взаємодії. Відповідно до цього узагаль-
нення, наука управління [39] вимушена реверсно 
підпорядковуватися процесам опису і формалі-
зації відносних, вірогідних і розмитих моделей 
за рекомендаціями [5], що проявляють себе в 
реальній ситуації ринкового відтворення більш 
послідовно і наполегливо. Проблема, яка виникає 
через активізацію феномена «Соціальний капі-
тал» і шляхів накопичення його ресурсу, теж тур-
бує дослідників майже безперервно. Так, у дже-
релах [13; 19; 22] розкриваються мережа, роль, 
сутність, цінність та інші ресурсні ознаки соціаль-
ного капіталу, але вплив чинників на його розвиток 
достеменно не згадується. Не реєструється такий 
зв’язок і в авторів більш раннього дослідницького 
періоду. Наприклад, в джерелах [14; 21; 25]. Не 

звертається увага на сутність і функцію соціаль-
ного капіталу і в попередніх дослідженнях авторів 
[27‒30], де розкривається множина функцій патрі-
отизму і структурного насичення її компонентами, 
що орієнтують рух на ринкове відтворення і мають 
посісти чільне місце в педагогічних програмах 
розвитку молоді. Ефективність різновидів суспіль-
ного руху підтверджується в публікації одного з 
авторів [33, 46], але і в них не робиться наголос 
на тому, що будь-яка ефективність дії проявляє 
себе винятково, якщо проявляється сполука трьох 
функцій, а саме: функції нематеріального активу 
патріотизму, функції генерації додаткової вартості 
соціального капіталу і виховної функції гармоній-
ного розвитку людини.

Метою статті є виявлення провідних ознак 
«Патріотизму» і «Соціального капіталу» та їх 
функціонального сплаву для використання в 
доробках матеріального достатку за соціальним 
потенціалом територіального простору України. 
Для досягнення мети як інструменти вибрані 
а) метод додаткового пояснення ознак розвитку 
процесів, б) засіб відтворення явища, в) подання 
системного уявлення про індикатори віднов-
лення соціального зв’язку в суспільстві, г) спосіб 
консолідації зусиль суспільства з виховання в 
людині конкурентних здатностей і готовності до 
самопожертви.

Виклад основного матеріалу. Інформаційне 
підґрунтя, яке вибране для проведення дослі-
дження, має виняткову відносність щодо реально-
сті настання події, а тому з цього приводу виклад 
матеріалу потребує проведення низки доказових 
пояснень за його науково-методичною складовою 
частиною. Таких пояснень нараховується сім.

Підґрунтя 1. За ринковим сприйняттям роз-
витку суспільних процесів в Україні рух до нала-
годження відносин оцінюється як об’єктивний, 
бо народногосподарська система переводиться 
на вартісно-демократичні основи, що визнаються 
у світі більш справедливими, лояльними і ефек-
тивними. У галузі освітньої системи і психоло-
го-педагогічних наук, через механізми яких якраз і 
передаються в це дослідження вмотивовані зразки 
розвитку в людині патріотизму і соціального капі-
талу, зміни (або неузгодженості) зводяться до: 

1) перегляду положень методологічного 
забезпечення педагогічної думки. Суттєва при-
чина полягає в наступному: ідеологічний напрямок 
подання знань і будь-якої інформації за комуніс-
тичним тлумаченням змісту оточення змінюється 
на системну орієнтацію забезпечення переваг 
ринкового налагодження відносин, до яких україн-
ське суспільство тільки-но розпочало звикати. Без 
додержання положень режиму економії життєза-
безпечення багатьох верств населення є пробле-
матичним і навіть не є можливим, а тому вільний 
вибір все ж таки утискається. Аналіз такого стану 
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і орієнтовні шляхи руху до ефективності праці в 
галузі педагогічної діяльності надані в джерелі 
[34]. Життєзабезпечення педагогічного персоналу 
є залежним від об’єктивності обліку праці і від 
засобу регулювання умов оплати праці; 

2) ревізії структури освітньої системи. 
Суттєва причина полягає в такому: реєструється 
втрата засобів на відновлення об’єктів і плано-
вих комунікаційних систем фінансування, що 
давали змогу довгий час балансувати рух на межі 
ефективності. Управлінське середовище України 
повертається до розробки національно виваже-
них засобів і методичних прийомів, притаманних 
ментальності українського народу, але здійснює 
це повільно. Незважаючи на те, що концепту-
альні і стратегічні засади є підконтрольними керів-
ництву держави, що прослідковується за змістом 
розпоряджень про концепцію та стратегію націо-
нально-патріотичного виховання дітей та молоді, 
наприклад [1; 2], які, незважаючи навіть на те, що 
оновлюються, проблему вирішують без будь-якої 
зміни структури і сутності ефективності. Про щось 
таке веде мову автор публікації [41], таке ж більш 
докладніше висвітлюється розробниками мето-
дичних документів регіонального значення [3; 35]. 
За даними цього документа в переліку актуальних 
залишається 13 і більше проблем. У цьому аналізі 
на увагу заслуговують ті з них, без врахування яких 
матеріалізація руху у сфері патріотичного вихо-
вання зводиться нанівець. Стверджується таке: 

‒ духовності і моральності у суспільстві вже 
майже 30 років бракує;

‒ механізм формування та реалізації держав-
ної політики відсутній; 

‒ комунікації з громадянським суспільством 
втрачені; 

‒ зусилля в галузях політики консолідації 
суспільства, формування активної громадянської 
позиції та патріотичної свідомості не є достатніми 
як з боку держави, так і з боку органів місцевого 
самоврядування; 

‒ відмінностей, що були б суттєвими, в педаго-
гічних системах відтворення моральних цінностей 
та серед світоглядних орієнтирів не реєструється; 

‒ єдина державна інформаційно-просвітницька 
політика не створена; 

‒ нормативно-правова урегульованість сфери 
відносин розладнана; 

‒ єдині методичні та термінологічні підходи 
відсутні; 

‒ рівень матеріально-технічного забезпечення 
інфраструктури низький. 

Якщо в цей перелік включити ще й думку аналі-
тика [41] про відсутність конкретності у визначенні 
загальних ціннісних орієнтирів і індикаторів ефек-
тивності, на які спиралась би національна стра-
тегія патріотичного виховання дітей та молоді, то 
на цьому можна б було завершити розгляд кола 

завдань, які мали вирішуватися в державі най-
ближчим часом. 

Підґрунтя 2. На сучасному етапі соціально-е-
кономічного розвитку України найкоротшим шля-
хом для досягнення позитивного результату з 
вирішення більшості питань, в які включаються і 
завдання з предмета дослідження, можна здійс-
нювати, розпочинаючи рух із початкового рівня 
наукового забезпечення, в якому своє місце 
займають фактори розвитку не ринкових, а 
постіндустріальних відносин [47]. Пріоритети та 
провідні напрями руху мали надати фахівці після 
створення відповідних інститутів. Але вже тепер 
і без цих інститутів відомо, що орієнтовне напов-
нення національного патріотичного виховання 
зводиться до трьох напрямів методичного забез-
печення процесів, а саме:

‒ усвідомлення значущості суспільних досяг-
нень, інтелектуальних і духовних надбань укра-
їнського народу, відтворення національно-куль-
турної ідентичності, національно-патріотичного 
світогляду та збереження і розвиток духовно-мо-
ральних цінностей у державі; 

‒ забезпечення сприйняття методів розвитку 
діяльнісної відданості громадян у розбудові еко-
номіки, формування активної громадянської дер-
жавницької позиції та почуття власної гідності; 

‒ сприяння консолідації громадян навколо 
національних ідей спільного майбутнього, захисту 
територіальної цілісності Батьківщини, впрова-
дження реформ і державотворення.

Усі інші проблеми, серед яких своє місце 
займають а) проблема координованості і зла-
годженості взаємодії органів державної влади та 
органів місцевого самоврядування, їх співпраці з 
громадськістю, б) проблема формування громад-
ської підтримки суспільних перетворень, розши-
рення ролі громадських об’єднань, підвищення 
ролі родини, волонтерів та об’єднань активістів, в) 
проблема контролю ефективності та якості вико-
нуваних заходів, цілеспрямованого та прогнозо-
ваного розвитку, мають суто технічний характер і 
вирішуються за поточним планом.

Підґрунтя 3. Кожна подія в Україні реєстру-
ється на цей час як наслідкова, що залежить від 
гальмування розвитку економічних і соціальних 
позицій у державі, бо маємо неузгоджений ресурс 
людського капіталу, а нарівні цим і відповідний 
попит на нього, що оцінюється за критерієм 
втрат виробничої сили як значний. У числовому 
відображенні він оцінці не піддається, бо те, що 
з покоління в покоління на засадах уречевлення 
праці передавалося за виробничим, економічним, 
політичним чи соціальним досвідом, втратило 
актуальність чи масштабність. Той самий ресурс 
громадян, що залишається, виходить із вироб-
ничого середовища швидкими темпами із сфери 
обміну як через вичерпаність віку чи морального 
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старіння, так і через свій невисокий рівень адап-
тації розумової розвиненості до нових технічних 
умов, бо не в змозі освоїти нове середовище співп-
раці, в якому треба відтворювати новітні техноло-
гії [48‒50], інші сервісні відносини і більш високі 
інтенсивні фактори мислення. Аналіз навіяного 
стану, роздуми і орієнтовні шляхи налагодження 
руху наводяться у джерелах [26; 45; 47].

Підґрунтя 4. Для включення в аналіз для роз-
гляду заслуговують і деякі інші факти, за якими вно-
сяться відповідні зміни у виробниче, економічне та 
соціальне середовище держави, але тут за логі-
кою дослідження наведене тільки те їх коло, що 
є мінімальним і в кожному випадку підводить цей 
аналіз до висновку, що економіка України дедалі 
більше потрапляє під вплив процесів, які гальму-
ють і навіть стопорять дію механізмів набуття 
громадянами суспільно значущого капіталу за 
ознаками патріотизму. За узагальненнями, що 
наведені у джерелі [16], де зважуються роздуми 
Л. Гумільова про існування деяких фаз розвитку 
етносу, виходить, що в Україні, як і в будь-якій 
іншій державі, втрачається деяка частина профе-
сійно підготовленого до праці населення з різних 
причин, і в тому числі й через виїзд громадян за 
межі держави по безробіттю, а в активі, в той же 
час, залишаються в більшості амбітні, але недо-
статньо творчо налаштовані на працю, емоційно і 
не зовсім розумово повноцінні робітники, які спря-
мовують свої зусилля не на творчість, а виключно 
на безмірне особисте збагачення, що досягається 
завдяки обіцянкам, прояву обману й ініціативності 
у сферах неправомірного привласнення грошей, 
цілющої речовини і цінностей. Їх здатності обме-
жені байдикуванням, байдужістю до оточення та 
за добором матеріальних здобутків, а фізіологічні 
завдатки надихають їх виключно на задоволення 
первісних потреб, що є спонтанними, та зазіхань 
на розмноження, що є легко досяжними за фізі-
ологічними завдатками. Ознаки прояву інтелекту, 
налагодженості на безоплатну дію для суспіль-
ства і Батьківщини чи щось аналогічне, тим часом, 
висміюються чи визивають у таких осіб, навіть, 
прояв гніву. Позбутися такого стану у суспільстві 
можливість є – за рахунок повернення у вжиток 
трьох місій, якими виступають а) організованість 
дії, б) патріотизм особистості і в) соціальний капі-
тал індивіда.

Підґрунтя 5. Вкотре доводиться згадувати, 
що на цей час в Україні активуються процеси, 
за якими реєструється викид фізично здоро-
вих, професійно і розумово розвинених індивідів 
в інші держави, де вони набувають робочої сили 
за ринковими умовами відтворення продуктив-

ної сили. Якщо дотримуватися логіки етноге-
незу Л. Гумільова за трактовкою дослідника [10], 
то фізичний зміст такого явища є відомим. За її 
положеннями, покидають державу гармонійно 
налаштовані, професійно підготовлені і рухливі 
особистості, в котрих пасіонарність1 і інстинкт є 
урівноваженими, а за ними рухаються і теж поки-
дають окремі території держави й ті особи, в 
котрих пасіонарність є сильнішою за інстинкт.

Ведеться побудова аналізу за таким задумом: 
якщо пустити на самовплив такий процес від-
току робочої сили, то він завершиться фаталь-
ним наслідком для економіки України, в якої спо-
стерігається дефіцит робочої сили. Окрім того, 
фатальність явища дефіциту полягає ще і в тому, 
що такі соціальні мережі, якими є армія, державна 
служба, ідеологічні інститути, офіси соціального 
забезпечення і, зрештою, сама політика, заповню-
ються особистостями, пасіонарний імпульс яких 
є нижчим, ніж імпульс інстинкту самозбереження. 
Таке породжує стереотип розвитку егоїстичної 
етики і стійкого непотизму [36], а «здатність ухва-
лювати дієві управлінські рішення мінімізується» 
[23, с. 95]. Щоб не плутати соціальний капітал із 
політичним, зазначимо, що згідно з концепцією 
П. Бурдьє політичний капітал є «кредитом, засно-
ваним на вірі і визнанні, точніше на численних кре-
дитних операціях, за допомогою яких агенти наді-
ляють людину (або предмет) рівно такою владою, 
яку вони за нею визнають» [8, с. 208], а соціальний 
капітал є «сукупністю реальних чи потенційних 
ресурсів, що пов’язані з володінням стійкою мере-
жею більш-менш інституціолізованих відносин 
знайомств та визнання, іншими словами, з член-
ством у групі» [9]. Є й інші визначення термінів, 
що опрацьовуються [11; 32; 42]. Вони виглядають 
більше лаконічними, але ті, що наводяться тут, – 
є провідними. Увага дослідження зосереджується 
на прагматичному підґрунті зв’язку капіталів: і той, 
і інший сходяться «у здатності довіряти», яка 
формується в соцієтальних мережах довіри [20].

Підґрунтя 6. Кожна з груп модельних підходів, 
що впроваджуються в обіг економічного аналізу, 
визнається доцільною, якщо орієнтується на рух 
перетворень, які за особистим спектром власти-
востей відтворювальних процесів, обмежуючих 
нормативів і орієнтовних еталонів цінності впли-
вають на реальне економічне, політичне чи соці-
альне середовище та їх сполуки. Як і в інших 
випадках, які є відомими загалу з економічної 
теорії, в такому разі суспільство цікавиться вирі-
шенням питання – де той момент, коли в неда-
лекому майбутньому проявиться у відносинах 
прагматична цінність зусиль і зросте багат-
ство держави, що фокусується в ресурсі здо-
бутої вигоди. Для досягнення зазначеної вигоди 
органам влади треба проявляти інтерес до прояву 
турботи щодо підтримки темпів випереджального 

1 Пасіонарність визначає здатність психіки і поведінки 
особи до прояву активності, яка пов’язується з прагнен-
ням до неразової наднапруги та певної жертовності заради 
досягнення окресленої мети.
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розвитку продуктивної сили під потреби держави. 
Таке в дійсності й підпорядковується надіям, але 
фізично, розумово і професійно підготовлене 
населення, коли втрачається попит у державі, 
сплавляється за могутніми потоками попиту на 
робочу силу за кордон, не створюючи, що є при-
родним, на освітній території Батьківщини очікува-
ної доданої вартості. Остання функція, до того ж 
має в будь-якому разі бути ще й спрямованою на 
задоволення асортиментного попиту населення, 
що виникає на вироби, послуги і товари під впли-
вом зростаючого запиту. Механічно створюється 
такий механізм, що діє не на користь України: зро-
стаюча вартість себе проявляє деінде і повсюдно, 
а власне задоволення потреби у вітчизняній дер-
жаві не настає, бо національний виробник освоює 
технології потрібної якості вже в іншій державі. 
Тобто зусилля держави, яка виховує, навчає 
людину, розвиває її досвід і наділяє її рисами 
соціального ресурсу, придатного для капіталізації, 
очікує від неї деякої якості ресурсу групової солі-
дарності, і в будь-якому її варіанті сприйняття 
еквіваленту доданої вартості марне. Причина 
настання такого стану зрозуміла без додаткового 
дослідження: в Україні умови для досягнення 
ресурсу групової солідарності не створюються, 
а тому втрачається сенс розмовляти про співп-
рацю, бо треба винайти матеріальне середовище 
для фізіологічного виживання. На думку, що спала 
науковцю [16, с. 168], відповідний рух до ресурсу 
групової солідарності є відчутним тільки у тому 
разі, якщо є поєднання кількох індивідуальних 
ресурсів, які не поглинають один одного, а поси-
люють результуючу. Серед них ресурс 1) здобутих 
вигод від руху, 2) від застосування досвіду штучно 
заснованих практик, 3) отриманий дохід від сус-
пільного обміну виробленим продуктом, 4) здо-
бутків від політичних, соціально-економічних дій, 
заходів, обставин і умов руху як реакції на зміни 
в оточенні, якщо виникають. Щоб не повертатися 
до цього мотиву предмета розгляду кілька разів, 
скажемо задля уточнення також і про таке: зага-
лом те, що визначається, означає ще й прояв 
якості соціального зв’язку, в якому поєднання 
більшості ресурсів якраз і має перерости в гру-
повий ресурс. Останнє і є тією координатою здо-
бутку, яку можна визнати як результуючу виклику, 
практики чи сили координованих суспільних 
зусиль спільно із зусиллями владних структур і 
патріотично налаштованих освічених грома-
дян. Останнє наближає суспільство до реєстрації 
безперечного моменту істини набуття цінності дії 
у сферах порядку, привласнення і споживання. 
Розглядаючи фізичну сутність сплаву соціаль-
ного капіталу, колективної довіри, пасіонарності 
нації і патріотизму за єдністю умовних здобутків, 
В.М. Жеребін [16, с. 168] зводить думку до узагаль-
нення предмета розгляду: «Зв’язки між економіч-

ним розвитком суспільства і розміром сукупного 
соціального капіталу опосередковані політичним 
ладом, релігійними традиціями, домінуючими 
цінностями. Соціальний капітал є суспільним 
благом, але створюється вільним і раціональним 
індивідуумом для досягнення особистих вигод». 
Не можна не приєднатися до думки через те, що 
твердження набуває глибинного значення і сприй-
мається у викладі як алгоритм існування будь-якої 
навмання взятої соціальної системи. За сприйнят-
тям цього алгоритму підтверджується і практичне 
значення положень аналітика [9], що в реально-
сті сучасного буття має підтримувати складники 
додержання а) соціального контракту, б) набору 
соціальних норм, в) форм соціальних обмінів і 
г) законів базового рівня довіри. 

Підґрунтя 7. Якщо розглядати положення, за 
яким визначається злиття теорії з практикою як 
наявне в дійсності, то крайнощі сходяться, і для 
них висхідними полюсами якраз і виступають 
«Патріотизм» і «Соціальний капітал». Щоб вести 
мову про існування між ними громадянського, дер-
жавницького, соціального чи будь-якого іншого, 
наприклад віртуального, ментального чи філо-
софського, зв’язку, що володіє сенсом практичного 
застосування в конкретній системі чи ситуації, то 
треба навчитися розрізняти низку системних 
індикаторів, знання про яких дасть змогу утри-
мувати в пам’яті змістовну інформацію (зачіпку, 
занозу, координату, позначку, репер, сигнал, ціль). 
Значення події, про яку йдеться, таке: вона має 
нагадувати персоніфікатору дії невпинно, в будь-
якому місці чи оточенні і підтверджувати постійно 
деякий розвиток соціального капіталу належного 
рівня і користування ним. Якщо прив’язуватись до 
рівнів інфраструктури управління, яких на шляху 
розвитку людини виникає множина [43], що розга-
лужується за кар’єрними варіантами життєзабез-
печення, а нарівні з цим і штучних систем, виникає 
варіабельність вибору, що корелюють з індикато-
рами довіри, яких у природі безліч. Такі індика-
тори запускаються штучно за потребою фахівця 
і система йому підкоряється, але, знову ж, пов’я-
зується такий рух із потребами держави, виробни-
чого об’єднання чи чуттєвого стану самої особи-
стості. Найбільш типовий зв’язок виникає 1) між 
громадянами і партнерами держави, в середо-
вищах міжетнічних об’єднань, владних структур 
організації безпеки і порядку, виконавчих структур 
забезпечення впорядкованого руху і їх парних спо-
лук, 2) у процесі виникнення нових шляхів забез-
печення добробуту, віри в майбутнє, спокою, нала-
годження якості побуту, 3) в процесі розвитку умов 
досяжності для суспільного користування суспіль-
ними сферами, міжособистісними і соціальними 
мережами, засобами і фондами економічного, 
соціального забезпечення і інституалізації. Засоби 
досягнення мети є, наприклад, у джерелах [6; 7]. 
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Отже, про патріотизм і соціальний капітал, 
що тісно пов’язані між собою, приховані від сто-
роннього ока і тісне переплетені, про їхні зміст 
і сутність суспільство згадує в часи лихоліття, 
природних катаклізмів чи буремних збуджень, бо 
найчастіше в такий період втрачається орієнта-
ція людини на класичний шлях руху до спасіння 
життя. Причина втрати орієнтації не є прогнозо-
вано визначеною на нові умови співіснування і 
подолання перепон. Зазвичай війни, кліматичні 
катастрофи і економічні протиріччя за своїми 
механізмами прояву можуть збурювати ситуацію 
суперечності в середовищах пересічних грома-
дян любої країни, навіть тієї, що має надвисо-
кий рівень достатку, матеріальної стабільності, 
фізичної і розумової розвиненості громадян, але 
і в цих країнах зберігається надмірна психічна 
збуджувальність і тривожність індивідів. І якщо 
більша частина населення сприймає незгоди 
і суперечності, що виникають як свої, то вона 
включається до процесів їх вирішення. Для цього 
винаходиться й активується та чи інша політична 
технологія, яких у практиці сучасних взаємин є 
множина [17], рух за якими дає людині надію на 
досягнення стабільності, примноження багатства 
чи тимчасового затишшя. Ними якраз, особливо 
в періоди неспокою, який привноситься перехід-
ними економіками, зламами в соціально-еконо-
мічних укладах чи змінами в існуванні при роз-
валі великих економічних систем і наповнюється 
політична сфера діяльності повсюдно. Мотиви 
активізації проявляють себе за такими позовами: 
1) як «проблематика соціального й політичного 
конфлікту та осмислення ролі інформації в полі-
тизації й ескалації конкурентних взаємодій у сві-
товій науці» [37, с. 27]; 2) як «ймовірнісна модель 
історичної творчості» [4, с. 145]. У середовищі 
політичних і соціальних наук і той, і інший позови 
відповідають політико-культурному оснащенню 
свідомості громадян знаннями і життєвим досві-
дом. Така сфера дослідництва, діяльності і співп-
раці зумовлюється детермінацією соціальних 
процесів іншими цілями, цінностями і культурними 
пріоритетами, які дають змогу вести освітню, агі-
таційну і пропагандистську роботу політичній силі 
чи об’єднанням громадян, а тому і заволодівати 
прихильністю контрольованої маси населення 
пришвидшено, бо сам процес володіє магією обі-
цянок, які, власне, для деякої частини його учас-
ників і матеріалізуються. Тобто останнє є безпро-
грашним варіантом ведення політичної гри, але 
не є обов’язковим джерелом суспільного руху до 
перетворень і справедливого розподілу блага. 
Якщо детальніше розглядати політичний рух, 
можна дійти висновку, що така діяльність спрямо-
вується з самого її початку на набуття, утримання 
та використання переваги у сфері влади [31, с. 4]. 
Таке має зиск для деякої страти населення і її 

керівників. Досягнення наміру матеріалізації ідеї 
забезпечується втягненням у процес взаємної 
дії маси людей, що визнається значною, за раху-
нок чого і формується засіб угамування і утихо-
мирення деякої її частини завдяки позитивному 
сприйняттю висунутих ідей, а відповідно до 
цього, і подолання на деякий час суперечностей 
у суспільстві, які з хаосу на еволюційних почи-
наннях переростають у порядок. Це все, що тут 
є узагальненим, і є загальновизначеним, що сто-
сується підготовки до сприйняття значення патрі-
отизму в періоди зламу соціально-економічних 
укладів, настання матеріальних негараздів, роз-
рухи в галузях виробництва чи економіки. У такий 
момент, щоб переоснастити функцію патріотизму 
новими цінностями і повернути суспільство на 
шлях відновлення в людині соціального капіталу, 
який у періоди негараздів зазвичай втрачається, 
треба попередньо прояснювати питання корис-
ності політики. Саме корисністю, що стоїть за 
політичними поглядами й усвідомленнями осо-
бистості, визначається сутність її патріотизму на 
перехідних етапах руху держави.

Отже, щоб визначитися з почуттям корисності 
політики як одного з процесів людської діяльності, 
треба перейти до сприйняття положення, що фор-
мулюється за тезою [23]: політика є підмурком 
політичного капіталу і сприяє встановленню 
порядку, якому підкоряються на деякий час біль-
шість членів суспільства. Досягається такий стан 
припливу маси більшості в організацію за озна-
кою партійної приналежності якщо утверджується 
впливова ідея, що дає змогу об’єднати однодум-
ців, партійній більшості ‒ заволодіти одноосібно 
державним управлінням, під яким криються функ-
ції державних органів влади без будь-яких упере-
джувальних заходів до неї. Тобто політичній силі, 
що має бути єдиною, підкорюється дія всіх гілок 
контролю подій у галузях політики, економіки та 
самоврядування. Тоді регулюванню підлягають 
а) політичні, б) соціальні, в) економічні, г) вироб-
ничі процеси, отже, в обов’язковому порядку 
мають змінюватися пріоритети патріотизму деяких 
верст населення. Тобто політичний рух виводить 
населення на нове коло якостей, але прикінцеве 
його значення пов’язується неодмінно з держав-
ним управлінням, в якому дзеркально налагоджу-
ється діяльність органів державної влади та їх 
посадових персофінікаторів, яка спрямовується 
на здійснення політики [31, с. 4], затвердженої 
партійно підпорядкованою владною структурою. 
За такою позицією привласнення співдії форму-
ється множина джерел матеріальної вигоди для 
керівництва і фінансового забезпечення партії, а 
для пересічних її членів розробляється штучна 
платформа для сприйняття ідеологічної основи 
патріотичного руху і матеріальної підтримки цього 
руху. Тобто якщо елементи співдії (не важливо, 
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які вони: партійні, економічні чи соціальні) зміню-
ються, відповідно, змінюються і умови сприйняття 
патріотизму.

Соціальний капітал своєю чергою має інші, 
ніж патріотизм, витоки. Для з’ясування його сут-
ності звернемося до визначень [9], що сформу-
лювали платформу його сутності. Соціальний 
капітал є 1) продуктом суспільного виробництва і 
обміну діяльністю, 2) засобом досягнення групо-
вої солідарності чи 3) ресурсом здобуття вигод. 
Незважаючи на ту обставину, що витоків є більше, 
ніж наведено тут, цих трьох досить, щоб перейти 
до здійснення систематизації індикаторів. Очікує 
застереження таке положення: і соціальний капі-
тал, і патріотизм формують навколо себе масу 
індикаторів відтворення і розвитку держави, еко-
номіки, організації, людини, але ресурс як соціаль-
ного капіталу, так і ресурс патріотизму схильні до 
втрати якості в часи лихоліття та економічних 
перебудов і трансформацій, і на допомогу від-
новлення рівноваги приходить освітня система.

Модельні складники індикаторів визначаються 
і подаються в послідовності, в якій своє місце 
займають А. Патріотизм, Б. Соціальний капітал, 
В. Освітня система.

А. Патріотизм. Розглядається за алгорит-
мом сплаву функцій а) компонентів єдності, сили і 
стійкості нації, прикмет, б) сприйняття природності 
оточення та відтворення соціальних сторін прина-
лежності до генотипу, звичаїв, язику, глибинного 
почуття любові до Батьківщини і беззавітного слу-
жіння їй і своєму народові, характеристик, в) стану 
і розмаїття можливостей нації і соціумів. Щоб 
такий сплав знаходився у постійному русі, що під-
дається турбулентності, збірна команда взаємодії 
тримається на родинному зв’язку, почуттях солі-
дарності та прив’язаності до групового осередку, 
культурного середовища чи додержання вимог 
громадянськості. Функціональна залежність від 
природного почуття боргу переростає в духовне 
сприйняття здійснення руху, обов’язку і чесноти, 
які, власне, і виводять людину на спіраль освіти, 
розвитку інтелекту, трансформації розуму і потягу 
до забезпечення гідного існування. У такому сприй-
нятті для того, щоб визначити суспільне значення 
патріотизму, треба домовитися спочатку про зміст 
а) його об’єднуючого механізму чи духовні засади 
щодо фізичного руху в оточенні, щодо об’єднання 
ідеї, дії, б) вільний вибір, легальну лояльність, 
партнерську вірність зобов’язанням і домовлено-
стям, в) почуття власної гідності, честі і здатність 
щодо додержання законів, виконання заходів міс-
цевого самоврядування, що відповідають право-
свідомості2.

Щодо патріотизму є кілька груп індикаторів, які 
залежать від якості руху, а саме: 

1) індикатори економічного руху. За фізичною 
сутністю відтворюється сукупність адекватних 
макроекономічних індикаторів побудови моделей 
розвитку суспільних процесів у державі, зокрема 
умов стабілізації економіки в період соціально-е-
кономічного налагодження розвитку і трансфор-
мації відносин. Своє значення мають критерії 
абсолютизації економічних показників валового 
внутрішнього продукту, національного доходу і 
національного багатства, платіжного балансу і т. ін. 
та їх неодмінного приросту в розрахунку на душу 
населення, середньодушового наявного доходу 
населення, величини інвестицій, заощаджень та 
споживання на душу населення. Підсумковими 
індикаторами визнаються: а) індикатор зростання 
загального добробуту і б) індикатор розподілу 
людських, матеріальних і фінансових ресурсів;

2) індикатори відтворення рівня стабіль-
ності інфраструктури галузевого розвитку регі-
ону, агропромислового комплексу, сільського 
господарства, виробничих та сировинних сфер. 
За фізичною сутністю відтворюється процес роз-
витку продуктивних сил держави під впливом 
оновлення виробничо-технологічного потенціалу 
території. Своє значення має критерій переви-
щення обсягів виробництва над розмірами особи-
стих потреб громадян суспільства. Підсумковими 
індикаторами визнаються: а) індикатор якості 
життя, б) індикатор активності населення і в) інди-
катор подолання тягот долі; 

3) індикатори динаміки зростання здоров’я гро-
мадян, освітнього потенціалу населення, залуче-
ності його верств до культурно-оздоровчих проєктів 
держави. За фізичною сутністю відтворюється про-
цеси відновлення економічно виправданого спів-
відношення продуктивності праці і ефективності 
виробництва [15]. Своє значення мають критерії 
впливу на людину виховного, економічного, педа-
гогічного та технологічного оточення, коли відо-
бражається залежність процесу розвитку людини 
від прогресивності застосовуваних педагогічних 
програм і засобів викладання знань. Підсумковими 
індикаторами визнаються: а) індикатор школи роз-
витку пам’яті, б) індикатор школи життя, в) індика-
тор досяжності освітніх проектів, г) індикатор якості 
середовища виховання, ґ) індикатор якості середо-
вища навчання, д) індикатор розвиненості психофі-
зіологічних задатків особистості. 

Б. Соціальний капітал. Розглядається за 
алгоритмом сплаву функцій 1) соціально-економіч-
них обставин та умов, що визнаються історичним 
рухом накопичення багатства, 2) групового ресурсу 
і зв’язку з а) економічним розвитком суспільства і 
б) розміром сукупного соціального капіталу, які 
узгоджуються з домінантами соціально-економіч-
ного укладу, релігійно-ідейних та матеріально-спо-

2 Правосвідомість – це здатність до додержання законів і 
виконання податкових зобов’язань, це спільність духов-
ної свідомості і сімейного життєзабезпечення, бажання до 
служби у державних органах і до культурної творчості тощо.
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живчих цінностей і, зрештою, з г) результуючою 
суспільного блага, що, власне, забезпечує життє-
здатність. Щоб такий сплав знаходився у постій-
ному русі (турбулентності), суспільство забезпечу-
ється соціальною мережею, яка сприяє доступу 
громадян до суспільних організацій, підприємств, 
фірм і працедавців, що знаходяться в різних дер-
жавах, виходу з міжособистісного рівня взаємин 
на рівень спонтанно виникаючих утворень і т. ін. 
За модельною складовою частиною «Соціальний 
капітал» провідним індикатором є індикатор яко-
сті життя. Формується він за таким алгоритмом 
дії: життя забезпечується активністю населення в 
галузях виробництва цілющої речовини і корисної 
енергії. Виробництво, що розглядається як форма 
життєдіяльності людини, забезпечується за спо-
лукою соціального контракту, кодексу соціальних 
норм, дієвої форми обміну діяльністю і на умовах 
додержання базового рівня довіри. Щоб рухатися 
у виробничому просторі, людині треба набути 
належних досвіду і знання професійної поведінки 
на робочому місті, відчувати повагу до членів 
колективної взаємодії та дотримуватися кодек-
сів спілкування і налагодження взаємин із пред-
ставниками інститутів державного, системо-у-
творюючого і структурно-логічного управління та 
регулювання відносинами. Таке дає змогу людині 
залежно від завдань і намірів, що перед нею вини-
кають, налагоджувати і змінювати неформальні 
економічні та соціальні відносини в суспільстві, 
самій пристосовуватися до владно-управлінської 
і соціально-економічної мережі, у злагоді з крите-
ріями професіональності [40] спритності і таланту 
зайняти відповідний щабель в ієрархії виробни-
чого відтворення чи державного управління. На 
фізичному рівні залишається проблема розвитку 
в собі належного рівня витримки і майстерності, 
спокою і толерантності, які споживаються у формі 
міжособистої взаємної дії, вжитку сили і біологіч-
ної енергії.

В. Освітня система. Розглядається за алго-
ритмом сплаву функцій як консолідатор цілеспря-
мованого розвитку людини. За фізичною сутністю 
відтворюється як індикатор морально виваженої, 
фізично здатної і розумово розвиненої конкурен-
тоспроможної особистості.

Висновки і пропозиції. 1. За предметом 
дослідження визначається багаторядні уявлення 
про сутність, ресурс і зв’язок патріотизму і соці-
ального капіталу як явищ, у розвитку і накопи-
ченні ресурсу яких свою роль відіграють освітня 
система держави і нові організаційно-методичні 
умови дії. За ознаками розвитку і руху множини 
процесів виявляється об’єктивний процес роз-
витку в Україні економічних відносин за досліджу-
ваними явищами. 

А. За нематеріальним активом патріотизму 
людина накопичує в собі ресурс розвиненості гро-

мадського почуття віри в Батьківщину та готовно-
сті до застосування особистих уявлень і енергії, 
знань, навичок і умінь на її благо, бо це є засобом 
не тільки єднання нації та стабілізації економіки, 
але й особистого розвитку, дійовим інструмен-
том консолідації зусиль таких самих громадян 
для виконання загальнонаціональних завдань. 
В Україні в перехідний період [38] такий ресурс 
отримує в осередках поштовх завдяки благодій-
ності, волонтерству та самовідданості населення 
як у зонах військового протистояння, так і на тери-
торіях промислової розрухи.

Б. За генерацією додаткової вартості соці-
ального капіталу активується механізм накопи-
чення в людині, організації, державі ресурсу для 
отримання вигод, бо це є засобом соціально-по-
літичного налагодження особистості на дію як 
дійового інструменту для розвитку і послідовної 
активізації рушійної сили громадянського суспіль-
ства. В Україні в перехідний період такий ресурс 
отримує значення фактора розвитку досвіду руху 
суспільних процесів в ринковому середовищі.

В. За рухом освітньої системи, виховної та 
педагогічної думки консолідуються процеси роз-
винення гармонійних починань сприйняття реаль-
ності в оточенні, яке штучно переорієнтовується 
на еволюційне відродження ринкового відтво-
рення життєзабезпечення.

2. Поєднання соціально-економічної і педагогі-
ко-виховної еволюції відносин у період переорієн-
тації свідомості громадян на демократичне спів-
робітництво на засадах розвинення патріотизму 
і соціального капіталу як рухливої енергії свідо-
мого громадянина постіндустріального суспіль-
ства є єдиним варіантом для виявлення істини, 
переорієнтації і активізації руху. В Україні відпо-
відні засади дають змогу винаходити нові форми 
і варіанти розвинення виробничої сили, наповню-
ючи її якісно особливою формою капіталу, що є 
гнучкою щодо ув’язки виробничих, владних, еко-
номічних, політичних і соціальних галузей люд-
ської діяльності. 

Пропозиції з приводу продовження дослі-
дження. Очікують свого моменту а) дослідження 
педагогічної технології, що засноване на знаннях 
про ринкову економіку, її важелі і налагодження 
ринкових відносин, управлінські регулятори та 
зв’язки положень новітніх педагогічних техноло-
гій, б) розроблення й уточнення науково-практич-
ної моделі правового забезпечення та режимного 
регулювання процесів просування технологій 
нововведень із наміром вдосконалювати законо-
давство, а отже, і методичне сприйняття відпо-
відних знань на державному рівні. Досліджувана 
проблема полягає ще й в тому, щоб створити 
варіанти рухомої послідовності і зв’язати в єдину 
систему динаміку подій сучасності, що заснову-
ються на елементах організованості, патріотизму 
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і соціального капіталу, включити в наукове корис-
тування інструментарію формування залежнос-
тей між знову виникаючими характеристиками та 
доцільністю їх структурованого використання у 
виховних, освітніх та педагогічних процесах, що 
відрізняються за складовою частиною фракталь-
ності [24]. Потреби суспільства такі: є нагальна 
необхідність вивчати закономірності і тенден-
ції, риси і особливості процесів суспільного роз-
витку, накопичення досвіду і просторового руху 
верств населення на теренах зайнятості, щоб 
посилити громадянську позицію відповідальності 
населення, а отже, поповнити продуктивну силу 
України, не очікуючи настання втрат практики.
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Poluliashchenko I., Tolchieva H., Saienko V. Patriotism and social capital as a family of indicators 
of a person's pedagogical attitude to action

The article is devoted to the consideration of patriotism and social capital by the connections and 
mechanisms of their mental origin, which accelerate the educational, pedagogical and pedagogical activities 
on the way to the establishment of market processes in Ukraine. Acceleration is confirmed if the combination 
of the function of the intangible asset of patriotism, the function of generating additional value of social capital 
and the educational function of the development of a competitive person. The means of subsistence is an 
indicator of the development of an event, nation or person, which is achieved through external pedagogical 
influence. The external environment for the educational system forms the basis, which according to the market 
perception of reality allows the perception of social processes to be perceived as objective, because the 
economic system is translated into democratic foundations, and the selected industry transmits motivated 
patterns of human opportunities of society. Patriotism in its primary origin and alloy of functions combines 
components of unity, strength and stability of the nation on the basis of perception of naturalness of the 
environment and reproduction of social features of belonging to genotype, customs, language, deep love 
for the Motherland and selfless service to it and its people. this driving states and the diversity of human 
resource opportunities; social capital on the same requirements combines the relationship to the components 
of socio-economic circumstances and conditions of accumulation of group resources by establishing a link 
between economic development of society and the size of total capital, consistent with the dominants of socio-
economic structure, religious and material-consumer values; the educational system combines the function of 
the organizer of educational and pedagogical influence on the person, acting as the consolidator of processes 
of development of harmonious beginnings of perception of reality by personifiers of patriotism and social 
capital on market orientation of the state on reproduction of life support.

Key words: patriotism, social capital, market reproduction, development indicator, development function 
of the event.
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