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Основні результати наукового дослідження і його новизна. 

Інноваційний характер має формулювання дисертанткою мети дисертаційної 

роботи, для реалізації якої було поставлено ряд дослідницьких завдань: 

дослідити функціональне поле накопичення та соціальні наслідки 

концентрації багатства у різні історичні епохи, проаналізувати атрибутивні 

ознаки багатства та визначити особливості перцепції природи багатства та 

його концентрації у просторі української соціальної дійсності. Означені 

завдання були уповні реалізовані дисертанткою у змісті дисертаційної 

роботи. Сама структура дисертаційної роботи відповідає принципу 

цілепокладання і є логічною впорядкованою та аргументованою.  

Цілком обґрунтованим у площині методології дослідження феномена 

багатства є використання Нателлою Павленко міждисциплінарного підходу, 

в межах якого відбувається синтез концептуальних положень різних 

наукових дисциплін у розумінні природи і сутності багатства (філософії, 

соціальної філософії, економіки, соціології, психології та ін.). Натомість 

системний підхід дозволив дисертантці проаналізувати аспекти концентрації 

багатства у різних сферах соціально-економічного буття. У свою чергу 

логіко-історичний підхід сприяв визначенню особливостей ставлення до 

багатства як до цінності на різних етапах розвитку цивілізації.  

Перший розділ дисертаційної роботи присвячений аналізу феномена 

багатства в історико-філософській ретроспективі. Не викликає заперечень 

звернення дисертантки до аналізу вчення про природу і причини 

концентрації багатства А. Сміта, вчення про соціально-економічне 

відчуження і появу приватної власності у формаційній теорії К. Маркса, 

вчення про працю "як покликання" М. Вебера, концепту індивідуалізму та 

економічного порядку Ф. Гаєка, теорії олігополії та теорії дифузії користі 

Дж. Кларка, вчення про вплив ідеології багатства на формування "масової", 

"одномірної людини" Г. Маркузе, концепту розуміння "ринкової економіки 

як сатанинського млину, який перемелює суспільство" К. Поланьї та ін. 
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На основі визначення атрибутивних ознак багатства різними 

дослідниками Нателла Павленко пропонує авторське визначення поняття 

багатства як особливої універсальної здатності соціальної природи людини 

бути задоволеною і забезпеченою як в матеріальному, так і в духовному бутті 

(с. 63). Цілком обгрунтовано дисертантка називає джерелами накопичення 

багатства природні ресурси, насамперед землю, гроші, технології та ін. 

Заслуговує на увагу і виділення авторкою суспільно значущих функцій у 

соціальній системі – регулюючої, перетворюючої, інтегруючої, 

системоутворюючої, ціннісної, світоглядної (с. 76-77). Окрім цього значна 

увага у першому розділі дисертаційної роботи зосереджується на 

співставленні поняття "багатство" з такими термінами, як "бідність", 

"капітал", "розвиток", "розкіш", "добробут" та інші. 

У другому розділі дисертаційної роботи розглядається трансформація 

багатства у доіндустріальному, індустріальному і постіндустріальному 

суспільстві. Дисертантка аргументовано співвідносить соціально-

антропологічну інтерпретацію багатства з доіндустріальним періодом 

розвитку суспільства. Для неї властиве розуміння багатства як показника 

"щедрості, широти душі, гостинності та доблесті суб’єкта соціальної 

дійсності" (с. 101). В індустріальному суспільстві багатство починає 

розглядатися як домінантна ідеологема капіталістичного суспільства. У 

контексті постструктуралістського розуміння процесу концентрації багатства 

М. Фуко авторка акцентує увагу на тому, що в умовах індустріалізму бідність 

постає як незнищенна і необхідна умова існування багатства. А експлуатація 

якнайбільшої кількості населення стає основою накопичення багатства в 

ситуації постіндустріалізму. До ключових передумов накопичення багатства 

Нателла Павленко відносить "досягнення успіху, суперництво капіталів, 

статусів…, що породжує ще одну характерну рису індустріального 

суспільства ‒ орієнтацію на індивідуалізм та утилітаризм" (с. 124).  

Поряд з цим в ситуації постіндустріалізму, як аргументовано доводить 

дисертантка у третьому розділі, відбувається якісна трансформація сутності 
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багатства та способів його накопичення. У ситуації постіндустріального, 

інформаційного суспільства руйнується детермінація у площині взаємодії 

базису і надбудови, відбувається продукування симулятивної складової у 

сфері економічного життя, які стають вищими виробництва, прирікаючи його 

на перманентні глибокі економічні кризи і нестабільність. У зв’язку з цим 

дослідниця особливу увагу зосереджує на явищах фіктивного капіталу, 

фінансового капіталу, товарної фетишизації, симуляції накопичення.  

Цілком обгрунтовано у підрозділі 2.3 "Трансформація феномена 

багатства в умовах сучасності і постсучасності" дисертантка звертається до 

методології світ-системного аналізу І. Валлерстайна, яка дозволяє пояснити 

деградацію соціальної й економічної сфери значної кількості країн "третього 

світу" в останні десятиліття, пов’язавши її з невиваженою орієнтацією цих 

країн виключно на принципи ринкової економіки, жорсткий контроль за 

інфляційними процесами, скорочення субсидій у стратегічно важливі галузі 

економіки, скасування митних бар’єрів. Водночас не викликає заперечень і 

позиція Нателли Павленко, що у сучасному світі багатство концентрується у 

власності "500 найбільших корпорацій, які займають 2/3 всієї економіки за 

обсягом ВВП" (с. 133), внаслідок чого відбулося становлення корпоративно-

монополістичної форми капіталізму з цілком реальною загрозою знищення 

ринку і конкуренції. При цьому під монополією (олігополією) розуміється 

компанія або ряд компаній, які повністю контролюють ринок. 

Як одну з атрибутивних ознак концентрації багатства в умовах 

постіндустріалізму дослідниця позиціонує процес перетворення грошей із 

загального еквівалента у "продукт фіктивного, віртуального капіталу" 

(с. 134). Ринок у такому розуміння починає набувати ознак симулякру, де 

замість реальних благ, які задовольняють потреби людини як споживача, 

приходить ринок виробництв символів і знаків, які начебто задовольняють 

потреби людей у споживанні послуг і товарів, що часто мають інспірований, 

симулятивний характер. 
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Окрім зміни онтологічного характеру багатства в інформаційну добу 

дисертантка акцентує й на трансформації його соціальної природи. Для цього 

вона співвідносить багатство з феноменом дарування, адже багатій стає 

легітимним лише тоді, коли у нього "є можливість “давати 

біднякам”" (с. 137). У контексті цього абсолютно затребуваною залишається 

теза П. Бурдьє, що "перерозподіл необхідний, щоб гарантувати визнання 

розподілу". Означений перерозподіл стає ще більш актуальним у сучасному 

суспільстві масового споживання, в якому через рекламу відбувається 

постійне навіювання людині необхідності надмірного споживання, щоб і 

надалі могла існувати система корпоративно-монопольного капіталізму. У 

площині нівеляції соціальних ризиків нерівномірності перерозподілу і 

концентрації багатства в ситуації постіндустріалізму Нателла Павленко 

обгрунтовано звертається до ідей Дж. Стігліца, згідно з якими 

найголовнішим багатством і метою розвитку суспільства є людський капітал.  

Третій розділ дисертаційної роботи присвячений аналізу сприйняття і 

розуміння багатства в українському суспільстві, дослідженню світоглядних 

ідей та практичних настанов, які й визначили специфіку ставлення українців 

до багатства та механізмів його накопичення. Одним з ключових чинників 

розуміння багатства в українській соціокультурній традиції дисертантка 

обгрунтовано називає принцип антеїзму як втілення екзистенційної 

прив’язаності українців до землі, зрощеності, єдності душі і тіла людини з 

рідною землею. Земля-багатство сприймалося українцями як "метафізичний 

божий дар" (с. 170), а найбільшим щастям для людини вважалося – 

народитися на цій родючій землі і мати її у володінні, працювати на ній і 

передати її як дар своїм дітям. Принцип антеїзму розглядається в 

дисертаційній роботі через призму досліджень І. Нечуя-Левицького, 

М. Костомарова, В. Липинського, І. Мірчука, С. Кримського. 

Не викликає заперечень і висновок авторки дисертаційної роботи про те, 

що в останні десятиліття під прикриттям модернізаційних економічних 

проектів і реформ відбулося формування "згубної для нашої молодої держави 
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ультра ліберальної економічної політики" (с. 177). При тому, що приклади 

більшості економічно розвинутих країн сучасності пов’язані з прихованими 

чи явними проміжками жорсткого державного контролю та протекціонізму 

У площині вироблення шляхів концентрації багатства і можливості 

прискореної модернізації українського суспільства Нателла Павленко 

аргументовано звертається до прикладу "сінгапурського економічного дива" 

(с. 180), ключовим механізмом якого за твердженням прем’єр-міністра 

Лі Куан Ю був розвиток єдиного наявного ресурсу тогочасного Сінгапуру – 

людського капіталу, розвиток інтелекту, творчості, освіти і креативності 

людини у єдності з жорсткою дисципліною і протекціоністською політикою з 

боку держави. При цьому обґрунтованим є й висновок, що вихід України з 

"пастки бідності" прямо пов’язаний з упровадженням принципів 

економічного націоналізму і протекціонізму (с. 196). 

Концептуальні положення і висновки дисертаційної роботи корелюють з 

положеннями новизни, її структурою та завданнями. Вони логічно виходять 

зі змісту дослідження, є аргументованими і доведеними в основному змісті 

дисертаційної роботи. Новаторський характер має методологічний підхід 

дисертантки щодо синтезу соціально-філософського і політекономічного 

підходів до визначення сутності та історичних форм багатства, який дав 

можливість встановити ключову ознаку накопичення багатства у 

постіндустріальному суспільстві, а саме: домінування руйнівного як для 

духовного життя сучасної людини, так і природного середовища, 

переконання, що життя окремої людини і соціальної спільноти може бути 

благополучним і гідним лише за умови досягнення багатства і включення у 

безперервний глобальний процес споживання (с. 24). 

Інноваційний характер для української наукової парадигми має і 

введення дисертанткою у площину соціально-філософського аналізу доробку 

представників французького постмодернізму щодо феномена багатства 

(М. Фуко, Ж. Бодріяра, Ж. Батая) (с. 24-25), що дозволило їй ефективно 

розкрити механізми детермінованості ціннісних систем виробничими 
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відносинами та процеси переорієнтації сублімації лібідо (бажань) людини у 

політико-економічну площину. 

Заслуговує на схвалення і підтримку використання Нателлою Павленко 

у тексті дисертаційної роботи бінарного дискурсу "опосередкованих 

висловлювань" (с. 25) у процесі дослідження багатства: (продуктивні сили – 

виробничі відносини; власник засобів праці – найманий працівник; капітал – 

людина; ціна – вартість; приватна власність – суспільна власність; суспільне 

благо – індивідуальний зиск; накопичення – дар), що дозволяє досліджувати 

багатство в якості невиробничої парадигми, і продуктивно використовувати 

поняття "капітал", "людський капітал", "капіталізація несвідомого", 

"капіталізація інформації", "капіталізація простору та часу", "соціальне благо". 

Оцінюючи джерельну базу дисертаційної роботи Нателли Павленко, 

зауважимо, що вона складає 278 найменувань у прикінцевому списку 

літератури, серед них 62 джерела іноземною мовою. Джерельна база 

дисертаційної роботи уповні дозволила авторці здійснити концептуалізацію 

проблеми багатства у соціально-філософській площині наукового аналізу та 

реалізувати поставлені дослідницькі завдання. 

Завершуючи ухвальну частину відгуку, слід наголосити, що ключовим 

досягненням дисертаційної роботи є соціально-філософський аналіз багатства як 

універсальної здатності соціальної природи людини бути задоволеною й 

забезпеченою як у матеріальному, так і в духовному бутті, яка проявляється у 

діяльності людини у сфері суспільного виробництва через розподіл, обмін, 

споживання матеріальних і духовних благ в історичній динаміці. 

Поряд з цим дисертаційна робота Нателли Валеріївни Павленко не 

позбавлена деяких недоліків і дискусійних моментів: 

1. У дисертаційній роботі у деяких місцях наявні дрібні помилки та 

стилістичні огріхи, наприклад, "торгівельного капіталу" (с. 38), 

"А. Липинського" (а потрібно "В. Липинського" (с. 164). Також у тексті 

дисертаційної роботи подекуди наявні логічні недоречності. До них, зокрема 
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належить висловлювання, що у докапіталістичну епоху "слава і честь – одні з 

найпрестижніших складових багатої людини" (с. 94). 

2. Водночас, доречним у тексті дисертаційної роботи, на нашу думку, 

було б звернення до проблеми сталого розвитку у її єдності з аналізом 

проблематики ролі середнього класу у процесі накопичення і концентрації 

багатства у країнах центру світ-системи у період індустріального суспільства. 

Слушним було б і співставлення деградації в останні десятиліття української 

економіки і соціальної сфери з фактичною відсутністю в Україні середнього 

класу (так, згідно з даними Державної служби статистики України, у період з 

2014 до 2020 року кількість громадян, які ідентифікували себе як середній 

клас, скоротилася з 14 % до 1 %). Поряд з цим у ситуації четвертої 

індустріальної революції потребує значної уваги й аналіз стратегій 

формування "нового середнього класу" (див. праці М. Кастельса, Р. Флоріда, 

К. Шваба, Ч. Мілза та ін.) як одного з магістральних шляхів запобігання 

масовому безробіттю і стихійним соціальним виступам, які можуть бути 

інспіровані прискореною роботизацією і діджиталізацією виробництва. 

3. У площині активізації модернізаційних процесів в економічній і 

соціальній сфері розвитку України цікавим було б співставлення 

особливостей накопичення багатства у добу постіндустріалізму в економіках, 

які орієнтуються на видобування сировини і розвиток сільського 

господарства, та економіках розвинутих країн світу, які базуються на 

розвитку високотехнологічних виробництв товарів з високим ступенем 

доданої вартості. Нагадаємо, що лише в умовах пандемії Covid-19 статки 

засновника компанії Tesla і SpaseX Ілона Маска зросли до 188,5 млрд 

доларів, вивівши його у когорту найбагатших людей світу. За повідомленням 

Bloomberg статок Ілона Маска за 2020 р. зріс більше, ніж на 165 млрд доларів. І 

це означає, що це найбільш стрімке збагачення особи в історії людства. 

4. На с. 152 дисертаційної роботи зазначається, що "в українській 

літературі проблема грошей ніколи не висвітлювалась з позитивного боку. 

Про гроші або взагалі не згадувалось, або згадували як про щось, що треба 
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зневажати, а хто не має такого зневажливого ставлення, той завжди стоїть на 

боці зла". Визнаючи переважно ідеалістичне ставлення до грошей і багатства 

в українській духовній традиції, яке склалося під впливом платонізму, 

зауважимо, що в українській літературі, окрім повісті І. Нечуя-Левицького 

"Кайдашева сім’я", п’єс І. Карпенка-Карого "Хазяїн" та "Сто тисяч", роману 

І. Франка "Перехресні стежки" і п’єси "Украдене щастя", в яких 

обгрунтовується вкрай критичне ставлення до багатства і неправедних 

механізмів його накопичення, в українській літературі є твори, де наявні 

образи соціально активних, діяльнісний героїв, які здобувають багатство 

своїми власними зусиллями. Зокрема, у них обгрунтовується можливість 

набуття матеріального достатку чесною важкою працею через чумакування. 

До таких творів належить "Наталка Полтавка" І. Котляревського, "Наймичка" 

Т. Шевченка, "Хіба ревуть воли як ясла повні" Панаса Мирного та ін. 

5. Потребує уточнення й аргументація авторки дисертаційної роботи 

щодо позиціювання українського народу як суто селянського, яке знаходить 

концентроване втілення у висловлюванні І. Мірчука, що український народ – 

"виразно селянській, і він настільки селянський, що так і не зміг народити 

таку власну верству населення, як міщанство" (с. 160). Не маючи 

принципового заперечення щодо визначення антеїзму, любові до рідної землі 

як атрибутивної ознаки української ментальності, пов’язаної зі сприйняттям 

багатства, нагадаємо, що в Україні у ХІV – ХVІІ ст. було багато міст, які 

мали самоврядування за принципами Магдебурзького права – Сянок (1339), 

Львів (1356), Кам’янець-Подільський (1374), Холм (1382), Луцьк (1432), 

Житомир (1444), Київ (1494) та ін. У цих містах були не просто розвинуті 

цехові виробничі структури, а й на протязі століть функціонували принципи 

чіткої і жорстко впорядкованої соціальної самоорганізації міського 

населення. Також свідченням значного рівня урбанізації території Західної і 

Північної України в епоху середньовіччя, Відродження і Нового часу є 

наявність на території відповідних областей нашої держави десятків 
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населених пунктів (сіл і селищ) з назвами на кшталт "Городок", "Городниця", 

"Городище" та ін. 

Однак, в цілому заявлені зауваження і побажання жодним чином не 

применшують беззаперечні дослідницькі досягнення Н. Павленко і не піддають 

сумніву теоретичну і практичну значущість, наукову цінність дослідницької 

роботи здобувача, а швидше мають характер рекомендацій і побажань.  

Загалом, дисертаційна робота Нателли Валеріївни Павленко виконана у 

площині реалізації дослідницької програми кафедри соціальної філософії та 

управління Запорізького національного університету "Стратегічне 

прогнозування політичних ситуацій та процесів" (№ 0114U00266). У процесі 

реалізації цієї теми дисертантка опублікувала фахові статті та тези, у змісті 

яких деталізувався процес накопичення та консолідації багатства у різні 

суспільно-історичні епохи. 

У змісті дисертаційної роботи автором здійснено масштабні і 

концептуальні узагальнення ідей, досягнутих вітчизняними і зарубіжними 

дослідниками, на основі чого Нателла Павленко визначає сутність, природу, 

механізми та способи концентрації багатства у різні соціокультурні епохи. 

При цьому зміст автореферату дисертаційної роботи Н. Павленко є 

тотожними основним положенням рукопису дисертації. 

Робота пройшла достатню апробацію. Висновки та концептуальні 

положення дисертаційної роботи обговорювалися на засіданнях кафедри 

соціальної філософії та управління Запорізького національного університету, 

оприлюднювалися на науково-теоретичних та науково-практичних 

конференціях і круглих столах різного рівня, що проходили в Києві, Одесі, 

Запоріжжі, Дніпрі, Житомирі. За темою дисертації авторкою було здійснено 

15 публікацій: серед них 5 статей у фахових виданнях з філософських 

дисциплін, 3 статті у періодичних видання інших держав за напрямом 

дисертації, які входять у науково метричні бази Web of Science і Scopus, 7 тез 

виступів на конференціях. 




