
«Формула добробуту» 
Добробут характеризує забезпеченість необхідними матеріальними і духовними 

благами; залежить від рівня розвитку продуктивних сил і виробничих 

відносин; виражається системою показників, що характеризують рівень життя 

населення. 

Президент 

Віктор Янукович 

вважав, що 

Україна стає 

більш 

привабливою 

для інвесторів, а 

добробут 

українців буде 

покращуватися 

"Результат співвідношення  "експорт-імпорт" це платіжний баланс. І якщо сальдо позитивне, тобто ми маємо 

експорт більш ніж імпорт в нашу країну, це означає ми маємо "плюс" до золотовалютних резервів Нацбанку. 

А  це фінансова стабільність нашої країни", - сказав Янукович. 

Він нагадав, золотовалютні резерви у 2010 році збільшилися майже на 12 мільярдів доларів і вже досягають 

38 мільярдів. 
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 1)       Як, у який спосіб,  зробити так, щоб 

аморальне суспільство стало моральним, і щоб 

зневірений народ отримав мрію?  

 

 2)      Які ресурси для цього потрібно ? 

 

 3)       Що це за мораль, яка ця мрія? 

 

 



 

 

 . Економічний  занепад та бідність 

1.У цих різних негативних чинників є одна фундаментальна причина: глибокий занепад 

суспільної моралі. Адже аморальність  породжує тотальну корупцію влади, крадіжки 

різних масштабів,  свавілля сильнішого над слабшим, вбиває довіру 

між  господарюючими суб‘єктами і прикривається все це нюхабною брехнею. Будучи 

«вигідною» для найбільш аморальних типів,  аморальність смертельно небезпечна для 

суспільства. У суспільстві ж, в якому цінується мораль ці фактори відсутні 

2. Щодо «нещасності» українців – то причини такого сприймання свого буття лежать в 

українському ментальному хуторянстві та завищеній увазі до  матеріальних благ. В. 

Симоненко писав про українця: «Важко йому із домашніми мріями враз осягнуть 

парадокси доби».  Українець  (особливо чоловік) бачить яке невпорядковане життя 

навколо, порівнює із «кращими» стандартами життя (будь то Європа, чи колишній СССР) 

3.У США головним рушієм суспільного розвитку є «американська мрія»: ідеал 

свободи і можливостей для самореалізації кожного індивіда. «I have a dream», 

- кажуть американці.  І хоч із мораллю Америка не завжди дружить, як 

результат наявності цієї спільної мрії  США найпотужніша та найбагатша країна 

світу. Тому що вони мають високу мрію, мету, а не тільки бажання розбагатіти 

та споживати, як стверджують деякі амероненависники.  Однак сьогодні навіть 

самі американці кажуть, що «американська мрія помирає». І це одразу 

відбилося на житі всієї країни. США починають поступово занепадати. І коли 

американська мрія остаточно загине, загинуть і США. 



           Валовий внутрішній продукт 

                  

 

 

 

 

 

Показник 1991 Тренд 2016 

У фактичних 

цінах, доларів 
$77,4 млрд 

У фактичних 

цінах, доларів, 

2003 

50 132 953 

288.2 

$93,2 млрд 

У постійних 

цінах 2010 

року, доларів 

$188,4 млрд 

У постійних 

цінах 2010 

року, доларів, 

1992 

170 185 710 

406.27 

$124 млрд 

ВВП за ПКС $332,1 млрд 

ВВП за ПКС, 

2009 

333 408 586 

369.34 

$352,9 млрд 

1. Валовий внутрішній продукт 

  

 



«В честі і силі та держава, 

Де править здоровий розум і 
право, 

А де дурень стоїть у влади, 

Там людям горе і нещастя.» 

С. Брант  
 


