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«Я глибоко переконаний, що саме антро-
пологія, саме уявлення про людину є голов-
ним для розуміння цілепокладання в сучасній 
Україні. Інакше кажучи, людський ресурс є 
унікальним та фактично головним в сучас-
ній Україні. Всі інші ресурси не є унікальни-
ми, навіть чорноземи – в Росії теж їх багато. 
Знаєте, кажуть, що коли в Києві правили князі, 
то по Москві ходили ведмеді. Так, ходили, але 
в цього року в Росії зібрали у 1,5 рази більше 
зерна, ніж у нас. І це при тому, що в Росії фак-

тично тільки два регіони, які за плодючістю 
можна порівняти з Україною. Так чи інакше, 
ці регіони входять в український етнічний аре-
ал. Зараз сільське господарство Росії у певних 
галузях, особливо у цих регіонах, дуже ефек-
тивно розвивається – набагато ефективніше, 
ніж український досвід. 

Система власності на землю у Бєлгород-
ській області працює набагато прозоріше та 
ефективніше, ніж в Україні, хоча там теж багато 

•  Подумайте, что же из прошлого взять в 
будущем? Может, в прошлом есть что-то та-
кое, что может стать будущим?

•  Любая теория науки имеет связь с умоз-
рительным, непредставимым. Нужно пытать-
ся думать, оперируя только понятиями, не 
прибегая к иллюстративным материалам и 
схемам.

•  Будущее должно быть рассмотрено в ка-
тегориях конечного, бесконечного, временно-
го и безвременного. Без этого не удастся силь-
но сдвинуться в ваших размышлениях. 

•  Ваша равнинная жизнь не должна вас 
обольщать.

•  Украину так просто не возьмешь, что бы 
там Россия от нас не отхватывала, а мы живем.

Иной мир возможен

Цінність людського капіталу
Редакція «Хронік» пропонує коротко пригадати головне з пізнавального факультативу 

політолога, політичного філософа Андрія Окари на тему «Нова людина» як ціль і суб’єкт 
розвитку нової України (антропологічний вимір модернізації)». Експерт впевнений, що всі 

стратегії розвитку мають починатися з формування людського капіталу.

Рекомендуем освежить в памяти некоторые тезисы по факультативу «Эстетика будущего 
как теория новой чувственности» от телеведущего, арт-критика Андрея Метлёва. Тема 
глубокая и невероятно актуальная, так что советуем внимательно изучить и применить 

рекомендации эксперта. 

корупції. Вона була створена в тому числі за до-
помогою Федіра Трохимовича Моргуна, який 
був свого часу першим секретарем полтавсько-
го обкому КПСС. Він намагався реалізовува-
ти свої унікальні програми вже в незалежній 
Україні, але його скрізь не приймали. І в Бєлго-
родській області він знайшов застосування для 
свого досвіду та місце для його реалізації.

На промисловість теж не можна постійно 
розраховувати. Великий Донбас був найбіль-
шим у світі промисловим регіоном за трьома 
показниками: кількість людей, підприємств 
та сировини. Це був унікальний у світовому 
масштабі регіон, від якого зараз залишилися 
«рожки да ножки».

Тож українці – унікальний ресурс, але у 
держави немає розуміння, що з ним робити 
та амбіцій в цьому напрямку. Міграція люд-
ського ресурсу з країни нині скоріше нага-
дує евакуацію. Мені доводиться час від часу 
спілкуватися зі школярами останніх класів. І 
відверто кажучи, з усіх моїх знайомих, дити-
на тільки одних збирається вступати в україн-
ський ВНЗ. Всі інші до Австрії, Польщі, Ка-
нади, Чехії, Росії, Словаччини. По-моєму, це 
дуже яскравий показник поводження країни з 
людським ресурсом. Мені здається, що зараз 
у амбітних політичних сил України проблема-
тикою №1 повинна бути програма, пов’язана з 
роботою з людським капіталом».

“Космология духа” — 
сочинение выдающегося 

советского философа
Э. В. Ильенкова.

Рекомендация от эксперта: 

•  Вы сможете быть гуманнее и человечнее, 
избегая частной собственности, ведь часто мы 
всё сводим к владению, обладанию.

• Пытайтесь думать самостоятельно, 
мыслить критически, использую научные 
термины и классическую философию. 

•  Свобода – это тоже часто либо произвол, 
либо действия по штампу.

•  Все вы так или иначе имеете отношение 
к искусству. Происходит слияние искусства с 
жизнью. Нужно понимать пределы влияния 
искусства на вас.

•  Дружба, любовь, коллективность и дис-
циплина – эти принципы будущего нужно 
культивировать и формировать.

•  Иной мир возможен. И он не капиталис-
тичен – у капитализма нет будущего.

•  Для меня культурным героем и выдаю-
щейся личностью при всем трагизме является 
академик Глушков – он предлагал интернет не 
для развлечения, а для серьезного скачка. Ка-
ких еще культурных героев можно ждать по-
сле Жадана, Андруховича, Забужко?

•  Украина состоялась в драматическом и 
трагическом виде как государство в составе 
СССР. А в независимом виде сейчас нас про-
сто рвут на части.

•  О своем будущем мы можем судить по 
прошлому. Однозначно в будущем не должно 
быть границ, войн и оружия.
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Садок віртуальний коло хати,
Дрони-хрущі над вишнями гудуть,

Співають ідучи кібердівчата,
Андроїд-матері вечерять ждуть.

Я PowerPoint 
делал, когда 

некоторые из вас 
еще не родились

Я все 
забуваю…

вибачте, я злий 
сьогодні!

Тут є люди з 
Полтави?

Бабы, водка, 
футбол по телику 
– это твое счастье, 

смирись!

Стояли и 
пугались 

3D принтера


