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АННОТАЦИЯ 

Проанализировано современное состояние и сформулированы перспективы развития регионального 

производства и рынка безглютеновых мучных изделий. Рассмотрены перспективные виды сырья, в том 

числе амарантовая и нутовая мука, клубни чуфы, кэроб, стевия. 

ABSTRACT 

Present state of local manufacturing and market of gluten-free flour products has been analysed and prospects 

for their development have been formulated. Promising raw materials, i.e. amaranth and chickpea flour, earth-nut, 

carob, stevia, have been studied.  
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Как известно, продукты питания являются од-

ними из основных источников энергии для орга-

низма человека. Однако, у некоторых индивидуу-

мов при наличии природной предрасположенности 

или вследствие сбоев отдельных обменных процес-

сов, иногда они могу стать ядом, который подав-

ляет защитные функции организма, иммунитет и 

нарушает работу мозга. Даже в самых привычных 

для нас продуктах могут присутствовать ингреди-

енты – «провокаторы». Один из таких ингредиен-

тов – глютен – белок, состоящий из молекул глюте-

нина и глиадина. В технологии мучных изделий 

(кондитерских, макаронных, хлебобулочных) глю-

тен (клейковина) выполняет технологическую 

функцию, например в хлебе от ее качества и 

свойств зависят объем изделий, структура пористо-

сти мякиша [1].  

В последнее время все более возрастающую 

популярность приобретают безглютеновые диеты, 

что связано, во-первых, с совершенствованием ме-

тодов диагностики заболеваний, обусловленных 

непереносимостью глютена, а с другой, «модными» 

тенденциями и маркетинговыми приемами произ-

водителей продукции. Это приводит к тому, что на 

полках магазинов, в меню кафе и ресторанов появ-

ляется все больше безглютеновых продуктов пита-

ния [2, 3]. Однако, для многих людей безглютено-

вые диеты - это не часть тренда, а жизненная необ-

ходимость. Данная проблема активно исследуется 

медиками с 1950 года, так как именно в это время 

была установлена связь между целиакией (крайней 

формой непереносимости глютена) и употребле-

нием глютенсодержащих продуктов.  

В результате заболевания целиакией в орга-

низме развивается синдром недостаточного всасы-

вания, что вызывает остеопороз, заболевания нерв-

ной системы, заболевание печени и поджелудочной 

железы, непереносимость лактозы, а так же увели-

чивается риск заболеванием раком. По данным ев-

ропейского исследования EPIC, которое проводи-

лось в течение 20 лет в странах Европы, до 60% слу-

чаев рака у женщин и до 30-40% случаев рака у 

мужчин из-за неправильного питания. Так же 

неутешительная статистика по данным Росстата за 

2017 год показывает высокий рост заболеваемости 

населения по основным классам болезней: рас-

стройство питания и нарушение обмена веществ 

(+39,81%); болезни крови, кроветворных органов и 

отдельные нарушения, вовлекающие иммунный 

механизм (+16,39%); новообразования (+26,76%) и 

болезни системы кровообращения (+47,24%) [4]. 

К сожалению, в настоящий момент не суще-

ствует метода лечения целиакии с использованием 

лекарственных средств. Для поддержания удовле-

творительного состояния здоровья необходимо в 
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течении всей жизни соблюдать строгую безглюте-

новую диету. А именно, отказаться от употребле-

ния пшена, ячменя, овса и ржи. Так же глютен со-

держится еще в таких продуктах как: кукурузный 

протеин, манная крупа, маис и т.д. 

Скрытый глютен содержится во многих, выра-

батываемых пищевой промышленностью продук-

тах (мясо-растительные полуфабрикаты, соусы, 

овоще - растительные консервы, молочные десерты 

и т.д.), поэтому определенное количество родите-

лей не может отдавать своих детей в дошкольные 

учреждения, а также испытывает сложности с их 

питанием в организованных коллективах (школа, 

институт), поскольку даже термин "безглютеновые 

продукты" при составлении рационов не фигури-

рует.  

Определенные ограничения такая категория 

потребителей испытывает при посещении, кафе, 

развлекательных центров (либо вынуждены до-

вольствоваться малополезными продуктов, напри-

мер, чипсами). А это приводит к ухудшению обес-

печения организма важнейшими пищевыми нутри-

ентами [5].  

Замена продуктов, содержащих глютен, на без-

глютеновую альтернативу, несомненно, поможет в 

решении проблемы улучшения здоровья населения. 

При переходе на безглютеновое питание нужно 

обеспечить наличие в рационе всех необходимых 

нутриентов в достаточных количествах. Особенно 

это относится к эссенциальным нутриентам, кото-

рые поступают в организм человека только с про-

дуктами питания и не могут синтезировать в самом 

организме.  

Для производства безглютеновых изделий 

обычно используют продукты переработки зерна 

риса, кукурузы, льна, нута, кунжута, появляются 

разработки по использованию амаранта, кэроба и 

чуфы.  

Амарант – растение с тысячелетней историей, 

известное со времен древних инков, ацтеков и майя, 

которое насчитывает множество видов и еще боль-

шее число сортов. По назначению различают сорта 

амаранта зерновые, овощные, кормовые и декора-

тивные. Зерновые сорта, как следует из названия, 

выращивают с целью сбора ценного по своему со-

ставу зерна; овощные сорта ценятся за высокопита-

тельную нежную зелень; кормовые – предназна-

чены для получения высоких урожаев вегетативной 

биомассы, а декоративные – для украшения парков 

и скверов, чтобы радовать глаз человека [6]. По со-

стоянию на 09.04.2015 г. в "Государственном ре-

естре селекционных достижений, допущенных к 

использованию" значатся 15 районированных сор-

тов амаранта зернового и кормового назначения. 

Следует отметить, что 4 сорта амаранта (Воронеж-

ский, Гигант, Император и Универсал), созданы в 

Воронеже (ООО "Русская Олива") и адаптированы 

для выращивания в ЦЧР. Еще одно достоинство 

этих сортов амаранта заключается в том, что они 

пригодны к механизированному возделыванию и 

как зерновая культура и как кормовая [6]. 

Использование в пищу зерна амаранта делает 

питание человека более полноценным и сбаланси-

рованным по аминокислотному, витаминному и 

минеральному составу. 

По содержанию белка амарант превосходит 

традиционные хлебные злаковые культуры. Зерно 

амаранта содержит в среднем 16 % белка, с колеба-

ниями от 12 до 19 %. Белки зерна амаранта обла-

дают сбалансированным аминокислотным соста-

вом и высокой степенью усвояемости: альбумины и 

глобулины составляют более 50 %. Благодаря вы-

сокому содержанию белка и незаменимых амино-

кислот зерно амаранта приобретает исключительно 

высокую ценность. 

Благодаря высокому содержанию лизина, ти-

розина, фенилаланина, изолейцина и балансу 

между всеми незаменимыми аминокислотами, био-

логическая ценность белка амаранта выше, чем у 

пшеничного белка на 15-18 %. Зерно амаранта слу-

жит богатым источником витаминов (В1, В2, В9, 

РР, Н, С, Е) и минеральных веществ (Р, К, Са, Fe, 

Mg и др.) [7-10]. 

Амарант можно использоваться для производ-

ства мучных кондитерских изделий (кексы, пече-

нье, пряники, вафли и т.д.), а также хлеба [11]. 

В последнее время на полках магазинов и в га-

строномических заведениях появляются мелкие 

бобы коричнево-зеленого цвета под названием 

«Нут». Его часто используют в приготовлении 

всеми известного блюда под названием «Хумус». 

Нут больше всего употребляют на Востоке и в Аф-

рике. Жители данных регионов полагают, что если 

его добавлять все время в пищу, можно излечиться 

от болезней. Действительно, нут является более пи-

тательным и полезным, чем обычный горох. В нем 

содержится полезные для поддержания иммуни-

тета и сердечно-сосудистой системы калий и маг-

ний. Укрепить костную ткань помогут находящи-

еся в нуте кальций и фосфор. Этот продукт обога-

щает любое блюдо высококачественным белком. 

Как и другие бобы, нут богат растворимыми и не-

растворимыми пищевыми волокнами, которые по-

могают предотвратить расстройства пищеварения 

[8]. 

«Модным» сырьем для производства мучных 

изделий считаются льняная и кунжутная мука. Если 

эти виды муки вводить в тесто для производства 

безглютенового хлеба и кондитерских изделий в 

количестве до 20 %, то в этих продуктах суще-

ственно повысится содержание не только белка, но 

и пищевых волокон, макро- и микроэлементов. 

Еще одним из перспективных ингридиентов 

при изготовлении безглютеновых изделий может 

служить кэроб – высушенная мякоть плодов рожко-

вого дерева. Кэроб содержит большое количество 

пищевых волокон и относится к группе пищевых 

продуктов с низким гликемическим индексом. Кли-

нические исследования доказывают, что кэроб нор-

мализирует микрофлору в кишечнике, уменьшает 

уровень холестерина в крови и положительно вли-

яет на состояние волос и кожи. Данный продукт яв-

ляется востребованным на рынке. Например, одним 

из известных кондитерских изделий на российском 

http://www.gossort.com/index.html
http://www.gossort.com/index.html
http://www.gossort.com/index.html


Sciences of Europe # 36, (2019)  5 

рынке является отечественная компания Royal For-

est, которая специализируется только на выпуске 

кондитерских изделий из кэроба.  

Так же следует упомянуть чуфу. Чуфа или 

«земляной миндаль» - это растение семейства осо-

ковых. Врачи рекомендуют употреблять клубни 

чуфы людям, страдающим сахарным диабетом. 

Молоко из перемолотой чуфы способствует лече-

нию заболеваний ЖКТ. Чуфа способствует очище-

нию организма и выводит из него радионуклиды. 

По вкусу и запаху клубни этого растения напоми-

нают миндаль. В настоящее время чуфу выращи-

вают в мелких хозяйствах и для отдельных научных 

организаций. Однако, к данному растению начи-

нают проявлять интерес инновационные предприя-

тия, занимающиеся выращиванием и переработкой 

эксклюзивных растений. Муку из клубней чуфы до-

бавляют в тесто при выпечке кексов, печенья, хлеба 

и продуктов из марципана. Для приготовления без-

глютенового хлеба возможно комбинировать нуто-

вую, амарантовую муку и муку из клубней чуфы [8, 

12].  

Вследствие развития промышленных техноло-

гий, ритма и стиля жизни меняются гастрономиче-

ские пристрастия людей. В начале прошлого века 

для человека был доступен сахар, содержащийся в 

ягодах, фруктах и в варенье. Этот продукт употреб-

ляли редко, как лакомство. Но в настоящее время у 

современного человека отмечается огромная тяга к 

сладкому. При этом, рафинированный сахар лишен 

питательных веществ и микроэлементов. Чрезмер-

ное употребление сахара способно вызвать множе-

ство проблем в нашем организме. Чрезмерное упо-

требление сахара снижает иммунитет, увеличивает 

уровень холестерина в крови, способствует разви-

тию ожирения и т.д. Для решения данной проблемы 

существую разные подходы. Один из них – исполь-

зование натуральных сахарозаменителей и подсла-

стителей, например продуктов переработки листьев 

стевии. В публикациях за 2017 год в Journal of 

Medicinal Food говорится о том, что стевия обла-

дает потенциалом для лечения эндокринных забо-

леваний. Она содержит такие гликозидные соеди-

нения как стевиозид, стевиолбиозид, ребаудиозиды 

А и Е и дулкозид.  

Анализ регионального рынка безглютеновой 

продукции (на примере Воронежской области) по-

казал наличие проблемы, связанной с преоблада-

нием импортных изделий, не доступных по цене 

для регулярного употребления большинством нуж-

дающихся в данной категории продуктов питания. 

Основными поставщиками безглютеновых изделий 

являются австрийская фирма «Dr. Schär» и испан-

ская фирма «Gullon». На ассортиментных полках 

представлена так же российская фирма «Умные 

сладости».  

Dr. Schär (Dr. Schaer) – это одноименный бренд 

компании, лидер европейского рынка с самым ши-

роким ассортиментом замороженных и сухих про-

дуктов без глютена – всего около 120 различных 

позиций для питания детей и взрослых (хлеб, пече-

нье, универсальные мучные смеси, безглютеновые 

пасты, замороженная пицца и прочик полуфабри-

каты). Данные по цене на продукцию фирмы «Dr. 

Schär» представлены в таблице 1 

(https://www.ozon.ru/search/?text=de%20schar). 

Galletas Gullón – это испанская компания, спе-

циализирующаяся на производстве крекеров и пе-

ченья; является одним из ведущих производителей 

печенья в Европе, а также ведущим брендом среди 

продовольственных групп в Испании. В таблице 2 

представлена продукция данной фирмы, реализуе-

мая на региональном рынке 

(https://www.auchan.ru/pokupki/yandexsearch/result/i

ndex/q/gullon).  

Существенным недостатком этих изделий яв-

ляется высокая цена, которая делает их недоступ-

ными для многих групп населения. Поэтому, целе-

сообразно наладить отечественное производство 

безглютеновой продукции, которое позволит:  

– производить и реализовывать изделия по 

цене значительно ниже, чем у импортных произво-

дителей; 

– улучшить экономические показатели региона 

за счет внедрения инновационного ассортимента 

выпускаемой продукции;  

– улучшить физическое состояние и социаль-

ное положение людей с непереносимостью пше-

ничного белка.  

Таблица 1 

Ассортимент безглютеновой продукции фирмы «Dr. Schär»,  

представленной в Воронежской области 

Наименование продукции Цена 

Мучные смеси для выпечки 

Mix С (для сладкой выпечки) 599 руб. / 1 кг 

Farina Mehl (специальная) 509 руб. / 1 кг 

Mix B (для выпечки хлеба) 616 руб. / 1 кг 

Mix It (универсальная) 302 руб. / 500 г 

Хлеб 

Pan Cereal (многозерновой) 203 руб. / 250 г 

Pan Blanco (белый) 176 руб. / 250 г 

Pan Rustico (злаковый) 579 руб. / 250 г 

Pain Campagnard (деревенский) 424 руб. / 240 г 

Mini Baguette Duo (мини-багеты ) 379 руб. / 150 г 

Grissini (палочки хлебные) 484 руб. / 150 г 

 

https://www.ozon.ru/context/detail/id/143370805/
https://www.ozon.ru/context/detail/id/143370807/
https://www.ozon.ru/context/detail/id/143370804/
https://www.ozon.ru/context/detail/id/143370809/
https://www.ozon.ru/context/detail/id/143400721/
https://www.ozon.ru/context/detail/id/143400720/
https://www.ozon.ru/context/detail/id/143400713/
https://www.ozon.ru/context/detail/id/143400710/
https://www.ozon.ru/context/detail/id/143400715/
https://www.ozon.ru/context/detail/id/143370998/
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Макаронные изделия 

Anellini (колечки) 286 руб. / 250 г 

Spaghetti (спагетти) 209 руб. / 250 г 

Capelli d'Angelo (вермишель) 295 руб. / 250 г 

Capelli d'Angelo (вермишель) 295 руб. / 250 г 

Fusilli (спиральки) 199 руб. / 250 г 

Penne (перья) 199 руб. / 250 г 

Сухие завтраки, хлебцы 

Сorn flakes (кукурузные хлопья) 238 руб. / 250 г 

Milly Magic (сухой завтрак шарики) 552 руб. / 250 г 

Fette croccanti (хлебцы) 294 руб. / 150 г 

Печенье 

Salinis Крендельки соленые 114 руб. / 60 г 

Savoiardi Печенье бисквитное 481 руб. / 150 г 

Fior di Sole Печенье колечки 233 руб. / 100 г 

Maria Печенье  232 руб. / 125 г 

Milly Friends Печенье 266 руб. / 125 г 

Cracker Крекеры 503 руб. / 210 г 

Petit Печенье песочное 364 руб. / 165 г 

Salti Крекеры соленые 439 руб. / 175 г 

Sorrisi (сэндвич с кремом какао) 479 руб. / 250 г 

Minisorrisi (сэндвич шоколадное с молочной начинкой) 269 руб. / 100 г 

Ciocko Sticks (палочки в шоколаде) 474 руб. / 150 г 

Biscotti Con Cioccolato (с шоколадом) 333 руб. / 150 г 

Вафли 

Quadritos (батончик в шоколаде) 161 руб. / 2 шт по 20 г 

Nocciolli (с кремом какао) 339 руб. / 125 г 

Snack (в шоколаде с орехами) 344 руб. / 3 шт по 35 г 

Wafer Pocket (батончик) 169 руб. / 50 г 

 

Таблица 2  

Безглютеновая продукция фирмы «Gullon», представленная в Воронежской области 

Наименование продукции Цена 

Печенье  215 руб. / 200 г 

Gullon с кусочками шоколада, без глютена  

Gullon Liqera без сахара и соли 98 руб. / 200 г 

Gullon Maria без сахара 211 руб. / 400 г 

Gullon без глютена 170 руб. / 200 г 

Gullon Fibra Inteqral без сахара  97 руб. / 170 г 

Вафли Gullon ванильные 153 руб. / 210 г 

 

Наряду с зарубежными производителями небольшую долю рынка занимает российская корпорация Di&Di, 

которая реализует изделия без сахара, фруктозы и глютена под брендом «Умные сладости». В их основе 

содержатся природные ингредиенты: стевия, топинамбур, амарант. В таблице 3 представлена продукция 

фирмы «Умные сладости», реализуемая на региональном рынке.  

 

Таблица 3 

Безглютеновая продукция фирмы «Умные сладости», представленная в Воронежской области 

Наименование продукции Цена 

Мармелад   

желейный со стевией 139 руб. / 200 г 

глазированный со стевией 191 руб./ 220 г 

Пастила со стевией банан 202 руб. / 160 г 

Зефир без сахара и глютена с ароматом ванили 192 руб. / 150 г 

Конфеты Чернослив с грецким орехом в шоколадной глазури 263 руб./ 210 г 

Печенье курабье  167 руб./ 200 г 

 

https://www.ozon.ru/context/detail/id/143370614/
https://www.ozon.ru/context/detail/id/143370610/
https://www.ozon.ru/context/detail/id/143370613/
https://www.ozon.ru/context/detail/id/143370613/
https://www.ozon.ru/context/detail/id/143370611/
https://www.ozon.ru/context/detail/id/143370612/
https://www.ozon.ru/context/detail/id/143371001/
https://www.ozon.ru/context/detail/id/143371000/
https://www.ozon.ru/context/detail/id/143370999/
https://www.ozon.ru/context/detail/id/143370997/
https://www.ozon.ru/context/detail/id/143400689/
https://www.ozon.ru/context/detail/id/143400693/
https://www.ozon.ru/context/detail/id/143400700/
https://www.ozon.ru/context/detail/id/143400701/
https://www.ozon.ru/context/detail/id/143400728/
https://www.ozon.ru/context/detail/id/143400699/
https://www.ozon.ru/context/detail/id/143400732/
https://www.ozon.ru/context/detail/id/143400692/
https://www.ozon.ru/context/detail/id/143400704/
https://www.ozon.ru/context/detail/id/143400698/
https://www.ozon.ru/context/detail/id/143400691/
https://www.ozon.ru/context/detail/id/143400707/
https://www.ozon.ru/context/detail/id/143400696/
https://www.ozon.ru/context/detail/id/143400702/
https://www.ozon.ru/context/detail/id/143400706/
https://www.ozon.ru/context/detail/id/143400689/
https://www.ozon.ru/context/detail/id/140496376/
https://www.ozon.ru/context/detail/id/140496377/
https://www.ozon.ru/context/detail/id/143817276/
https://www.ozon.ru/context/detail/id/141280308/
https://www.ozon.ru/context/detail/id/138650640/
https://www.ozon.ru/context/detail/id/146185423/
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Следует отметить, что ее реализуемый в реги-

оне ассортимент не удовлетворяет в полном объеме 

потребности рынка 

(https://www.ozon.ru/search/?text). 

На основе вышеизложенного об актуальности 

и перспективности решения технологических во-

просов, связанных с организацией отечественного 

производства мучной безглютеновой продукции 

[13, 14]. Основные акценты должны быть сделаны 

на: производственные особенности, позволяющие 

снизить цены на готовые изделия (относительно 

импортных аналогов) за счет использования отече-

ственного сырья (импортозамещение); повысить 

качество и пищевую ценность изделий в соответ-

ствии с потребностями потенциальных покупате-

лей; расширить рынки сбыта за счет совершенство-

вания ассортимента инновационной продукции; об-

легчить социальную адаптацию людей (особенно 

детей и молодежи) с разными формами неперено-

симости глютена. 
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АНОТАЦІЯ 

Доведено, що структура економіки впливає на ефективність використання усіх видів економічних ре-

сурсів. Наведено підходи до аналізу структури економіки. Порівняно структуру економіки України з ре-

комендованими значеннями, які характеризують постіндустріальне суспільство. Визначено, що задля оп-

тимізації структури економіки необхідно переглянути співвідношення між переробними галузями та сфе-

рою послуг. Обґрунтовано деякі структурні зрушення, направлені на забезпечення оптимальної та стійкої 

структури економіки України.  

АBSTRACT 

It has been proved that the structure of the economy affects the efficiency of all economic resources. An 

approach to analyzing the structure of the economy. The structure of the economy in Ukraine has been compared 

to recommended values that characterize post-industrial society. It has been determined that optimization of the 

economic structure relations between processing industry and services should be reviewed. Some structural 

changes have been grounded; they are aimed at ensuring optimal and sustainable economic structure in Ukraine. 

Ключові слова: структура економіки; постіндустріальне суспільство; структурні зрушення; держа-

вна політика; модернізація. 

Keywords: the economic structure; the post-industrial society; structural changes; public policy; moderniza-

tion. 

 

Постановка проблеми. Економічне зростання 

та стабільність розвитку національних економік за-

лежить від ступеня розвиненості та ефективності 

структури. Відтак, повноцінне функціонування на-

ціональної економіки як системи потребує підтри-

мання певної пропорційності між її окремими скла-

довими – підсистемами. 

Структура економіки – це система, що склада-

ється із взаємозалежних і взаємодоповнюючих еле-

ментів; це сукупність пропорцій суспільного виро-

бництва; це діалектична єдність кількісної і якісної 

сторін. І якщо кількісна сторона включає різні 

ланки економіки, то якісна сторона – характер 

зв’язків між ними основними ланками економіки. 

Як зазначає Коломицева О.В структура еконо-

міки складається під впливом тривалих процесів 

суспільного поділу праці, розвитку ринку й проце-

сів конкуренції, науково-технічного прогресу, зро-

стання й ускладнення потреб людей, масштабів і 

обмежень первинних виробничих ресурсів, враху-

вання зовнішньоекономічних факторів [1, с.162].  

Питання структуризації економіки є складне і 

комплексне, тому що включає взаємозв’язки і взає-

мозалежності між окремими елементами економіки 

в процесі їх змін та розвитку. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. На-

ціональна економіка, сутність, принципи та зна-

чення структуризації економіки досліджуються ба-

гатьма науковцями, такими як: Амоша О., Бе-

ляевО., Бункина М., Голікова Т., Градов А., Гринів 

Л., Кваснюк Б., Кобзистий М., Коломицева О., 

Крючкова І., Пирог О., Чайка Ю. та інші [2-12]. 

Проте, і досі не визначено оптимальну еконо-

мічну структуру економіки України, не встанов-

лено пріоритети структурних зрушень та ключові 

завдання, направлені на підвищення ефективності 

національної економіки. 

Відповідно метою статті є дослідження мето-

дологічних аспектів структуризації економіки Ук-

раїни та визначення пріоритетних структурних зру-

шень.  

Виклад основного матеріалу дослідження. 

Структура економіки впливає на процес економіч-

ного розвитку в різних напрямах, визначає економі-

чну та соціальну ефективність суспільного вироб-

ництва і повинна відповідати цілям соціально-еко-

номічного розвитку. Раціональна структура сприяє 

вирішенню соціальних проблем, а неефективна 

структура економіки – уповільнює їх вирішення.  

Більше того, реалізація досягнень НТП зале-

жить від сформованості або не сформованості стру-

ктури економіки. 

Розвиток структури економіки тісно пов’яза-

ний з удосконаленням національного ринку і є пе-

редумовою забезпечення національної безпеки.  

Структуризація економіки, тобто виділення 

окремих підсистем у національній економіці, на-

правлена на дослідження, аналіз та здійснення уп-

равління національною економікою країни. Струк-

туру економіки можна аналізувати: 

по-перше, зі сторони виробництва, розподілу, 

обміну і споживання (галузева структура еконо-

міки);  
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по-друге, зі сторони підприємств, галузей, ре-

гіонів і інших господарських елементів; 

по-третє, як сукупність структуроутворюючих 

факторів (відтворювальна структура економіки). 

Економіка України функціонує в умовах чис-

ленних зовнішніх та внутрішніх ризиків. Внутрішні 

ризики розвитку економіки України, головним чи-

ном, пов’язані з:  

1. військовими діями;  

2. зростанням боргового навантаження на 

бюджет;  

3. скорочення міжнародних резервів.  

Відповідно до даних Державного комітету ста-

тистики зазначимо наступне [13]: 

1) валовий внутрішній продукт скоротився на 

2,79%; 

2) скорочення відбулося у таких сферах як до-

бувна та переробна промисловість; водопоста-

чання; будівництво, оптова та роздрібна торгівля; 

транспорт, складське господарство, поштова та 

кур’єрська доставка; фінансова та страхова діяль-

ність ; професійна, наукова та технічна діяльність; 

діяльність у сфері адміністративного та допоміж-

ного обслуговування; 

3) зростання відбулося у таких сферах як: 

- сільське, лісове та рибне господарство;  

- інформація та телекомунікації;  

- операції з нерухомим майном;  

- державне управління й оборона (+15,09%);  

- освіта (+4,55%);  

- охорона здоров’я та надання соціальної допо-

моги (+5,53%). 

4) Склад ВВП за виробничим методом суттє-

вих змін не зазнав. Так, сільське, лісове та рибне го-

сподарство у структурі ВВП становило 7,85% у 

2014 році, 9,71% у 2016 році; добувна промисло-

вість відповідно 6,53% і 5,11%; переробна промис-

ловість 11,60% і 10,63%; 

5) Значну питому вагу займає оптова та розд-

рібна торгівля: 14,94% у 2014 році, 14,32% у 2015 

році, 13,56% у 2016 році.  

Порівняємо структуру економіки України з ре-

комендованими значеннями, які характеризують 

постіндустріальне суспільство (табл. 1).  

Проведені розрахунки та порівняння з рекоме-

ндованими значеннями свідчать, про те, що струк-

тура економіки України не відповідає вимогам 

постіндустріального суспільства за усіма категорі-

ями. Зокрема: 

1) перевищення питомої ваги переробних галу-

зей економіки над рекомендованими значеннями 

ми оцінюємо позитивно; 

2) фінансова сфера в України займає питому 

вагу на 13,61% нижче від рекомендованих значень, 

що свідчить про недостатній розвиток фінансової 

сфери, про відсутність доступу до кредитних, інве-

стиційних ресурсів, нестабільність банківської сис-

теми. Такі негативні чинники створюють загрози 

розвитку інших сфер, у тому числі обмеження для 

переробних галузей економіки; 

3) в Україні доволі розвиненою є сфера послуг, 

що може мати як позитивні, так і негативні нас-

лідки для економіки. Задля оптимізації структури 

економіки необхідно переглянути співвідношення 

між переробними галузями та сферою послуг. 

Таблиця 1. 

Вимоги постіндустріального суспільства до національних економік та галузева структура еконо-

міки України у 2016 році 

Категорії 
Фактичні значення Рекомендовані значення  Відхилення 

млн. грн. % % % 

1 2 3 4 5 

Переробні галузі економіки 376976,00 27,61 20,00 7,61 

Фінансова сфера 155493,00 11,39 25,00 -13,61 

Сфера послуг 521790,00 38,22 22,00 16,22 

Інші галузі 310864,00 22,77 33,00 -10,23 

 Разом 1365123,00 100,00 100,00 0,00 

Джерело: розраховано і складено автором на основі [13] 

 

Структурними зрушеннями (структурна пере-

будова, структурні зміни) в економіці – це: 

1) структурні зміни, які обумовлюють якісне 

перетворення характеристик економічної системи, 

що відображені в кількісних показниках [12, с. 34].  

2) кількісні і якісні зміни основних відтворю-

вальних пропорцій [9, с.35]. 

3)  зміни, які можуть бути повільними і послі-

довними (повільне проникнення фермерства в сіль-

ське господарство) і різкими, «переривами посту-

повості», що виникли внаслідок економічних криз, 

і вважає, що структурні зрушення не пов'язані з ус-

відомленим втручанням держави в цей процес і є 

реакцією на зміну суспільних потреб і на виклики 

науково-технічного прогресу [14].  

4) соціально-економічні зміни, перетворення 

самої економічної системи» у матеріально-речо-

винному (еволюційному) і соціально-економіч-

ному (революційному) плані. Структурне зрушення 

є завершеним, якщо подальші зрушення в структурі 

приводять до руйнування самої економічної сис-

теми [3, с. 160].  

Враховуючи те, що національна економіка є 

сукупністю взаємопов’язаних елементів, то струк-

турне зрушення в одному із економічних секторів, 

обов’язково впливає на інші сектори. Звідси, стру-

ктурні зрушення мають мультиплікативний ефект, 

як позитивний, так і негативний. 

Такі глибокі структурні зрушення як забезпе-

чення впровадження досягнень НТП, раціональне і 

стале природокористування та інші, забезпечили 
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економічне зростання європейських країн і можуть 

бути використані в Україні. 

Насамкінець зазначимо, що нинішня структура 

економіки України не відповідає критеріям оптима-

льності [12, с.15], і не може бути визнана як стійка. 

Проте, у короткостроковій перспективі світова 

економіка розвиватиметься в умовах відносно ни-

зьких темпів зростання (3,6 % у 2016 р. та 3,9 % у 

2015 р.) та погіршення кон’юнктури світових фі-

нансових ринків. Завдяки збільшенню експортних 

оборотів та активізації внутрішнього споживання 

США стає драйвером розвитку світової економіки з 

очікуваним темпом зростання на рівні 2,8 % у 2016 

р. Геополітичні ризики, центрами яких є Україна та 

Близький Схід, мають значний вплив на світову фі-

нансову систему [14]. 

Структура економіки як сукупність галузей, 

забезпечує економічне зростання якщо є оптималь-

ною та стійкою. Сформувати таку структуру лише 

за допомогою ринкового саморегулювання не мож-

ливо, а тому є численні механізми здійснення стру-

ктурних зрушень. 

Кваснюк Б. розглядає механізми структурних 

зрушень із позицій традиційних факторів економі-

чного розвитку [8, с. 21]. 

Механізм структурних зрушень передбачає 

здійснення середньо- та довгострокового прогнозу-

вання розвитку економіки. Враховуючи прогнози 

механізм охоплює:  

1) пряме державне регулювання змін в еконо-

міці за рахунок більш ефективного розподілу та пе-

рерозподілу ресурсів між галузями та з урахуван-

ням суспільних потреб; 

2) регулювання регіонального розвитку (у 

тому числі, розробка регіональних програм), ство-

рюючи можливості ефективного використання усіх 

видів ресурсів регіонів; 

3) організаційні заходи, фінансові аспекти, 

направлені на стимулювання наукових досліджень; 

4) залучення внутрішніх та зовнішніх інвес-

тиційних ресурсів. 

В нашому розумінні, формування оптимальної 

структури економіки – це організаційно-економічні 

відносини, які враховують зовнішні та внутрішні 

загрози, зорієнтовані на використання переваг наці-

ональної економіки з метою формування стійкої 

структури економіки та забезпечення економічної 

безпеки України. 

Відомо, що непрямими методами державного 

регулювання є бюджетно-податкова, грошово-кре-

дитна, зовнішньоекономічна, соціальна, інвести-

ційна політики. Засоби цих політик повинні бути 

направлені на забезпечення оптимальності струк-

тури національної економіки. 

Розглянемо ключові інструменти державного 

регулювання, яке повинно забезпечити таку струк-

туру економіки, котра може відповідати критеріям 

оптимальності (табл. 2). 

Висновки. Підсумовуючи, зазначимо, що 

структурна перебудова економіки з метою досяг-

нення критеріїв оптимальності повинна здійснюва-

тися з урахуванням зарубіжного досвіду. Стратегі-

чними структурними змушеннями є стимулювання 

інвестицій, підвищення інноваційності та інвести-

ційної привабливості виробничих підприємств, за-

провадження ресурсозберігаючих технологій тощо. 

 

Таблиця 2 

Пропозиції автора щодо структурних зрушень економіки України 

Методи держав-

ного регулю-

вання 

Інструменти та структурні зрушення Критерії оптимальності структури 

економіки 

Бюджетна полі-

тика  

Державні субсидії, дотації, преференції на 

розвиток окремих елементів структури задля 

формування фінансової сфери (у тому числі 

досягнення рекомендованих нормативних 

значень). 

Принципи стимулюючої фіскальної 

політики. 

Податкове регу-

лювання 

Поміркованість податкової політики (скоро-

чення ставок податків та розширення бази 

оподаткування). 

Забезпечення розширеного відтво-

рення.  

Грошово-креди-

тне регулювання 

Стимулююча монетарна політика; стабіліза-

ція інфляційних процесів;  

Забезпечення прогнозованості курсу націо-

нальної валюти. 

Створення умов для сприятливого 

розвитку економіки. 

Інвестиційне ре-

гулювання 

Стабілізаційні грошово-кредитні заходи, 

пов’язані з уповільненням темпів інфляції . 

Створення сприятливого інвестиційного клі-

мату. 

Дієві державні гарантії та страхування інвес-

тицій з метою попередження інвестиційних 

ризиків. 

Забезпечення доступу до кредитних 

та інвестиційних ресурсів. 

Підвищення інвестиційної приваб-

ливості високотехнологічних виро-

бництв, що є стратегічно важли-

вими для країни, проте занадто за-

тратними для інвесторів. 
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О структуре целостной Геоэкономики 

Прогнозирование динамики целостной си-

стемы Геоэкономики – это актуальная проблема со-

временной экономической теории и практики. 

Об этом много размышляют ведущие мировые 

и российские экономисты и международные орга-

низации. Подробный анализ методологических ос-

нов стратегического прогнозирования глобальной 

экономики в структуре классификаций ООН, ВБ, 

МВФ, а также других организаций, дан в моногра-

фиях ИМЭМО РАН (под редакцией академика А.А. 

Дынкина), [1, С. 35], [2, C. 22], профессора ГУ ВШЭ 

И.П. Фаминского [3, С. 11-19], и других авторов. 

Названные Международные организации вырабо-

тали свои специфические классификационные си-

стемы для упорядочения статистических данных и 

дифференциации, рекомендуемых ими, регулятив-

ных решений. Однако эти классификации не позво-

ляют исследовать геоэкономику в целостном виде в 

силу неаддитивности и разнородности элементов 

этих классификаций, о чём прямо упоминает акаде-

http://www.ukrstat.gov.ua/
http://www.niss.gov.ua/articles/1635
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мик Дынкин А.А.: «Аналитики пока ещё не изоб-

рели индекс глобализации, который позволял бы 

синтезировать все или большую часть компонен-

тов этого процесса. … Поэтому прогноз экономи-

ческой глобализации возможен лишь в виде ряда 

взаимосвязанных прогнозов основных аспектов 

этого процесса», [4, C. 35]. 

Примерно по такой же схеме строятся про-

гнозы других авторитетных международных орга-

низаций. К более системному аппарату прогнозиро-

вания подошли футурологи «Римского клуба» в до-

кладах, подготовленных под руководством проф. 

Денниса Медоуза о пределах экономического роста 

мировой экономики, [5, 6]. Но и здесь авторам не 

удалось построить целостную модель Геоэконо-

мики, в результате чего прогнозы распадаются на 

отдельные аспекты динамики мирового социально-

экономического пространства. 

Таким образом, целостная модель Геоэконо-

мики на сегодняшний момент ещё не построена, 

классификации элементов геоэкономического про-

странства имеют узкие целевые назначения и не 

позволяют комплексно прогнозировать развитие 

мировой экономики в системе экономических, по-

литических, религиозно-культурных и экологиче-

ских взаимоотношений. Эта проблема является од-

ной из актуальных научно-практических проблем 

человечества, которая в течении многих столетий 

не поддаётся строгому научному осмыслению из-за 

её чрезвычайной идеологизации, а также бесконеч-

ной изменчивости социумов и окружающего мира. 

Фактически это проблема нашего целостного пред-

ставления о системе «Человек-Общество-Природа» 

как о саморазвивающемся организме. 

Философский аспект проблемы 

То, что мир постоянно изменятся, человече-

ству известно давно, со времён классиков древне-

греческой философии. «Всё течёт, всё изменяется», 

- утверждает, со слов Платона, Гераклит из Эфеса 

(около 554-483 гг. до н.э.). 

«Все движется и ничто не остается на месте», 

а ещё, уподобляя всё сущее течению реки, он (П: 

Гераклит) говорит, что «Дважды тебе не войти в 

одну и ту же реку», [7, с. 636]. 

Китайская «Книга Перемен» опубликовала эту 

истину ещё раньше, около 700 года до н.э. Причём, 

в основе всего сущего «Книга Перемен» видит 

творческое начало как универсальную силу при-

роды, [8, с. 9]. 

Для поиска универсальной классификации 

требуется особое Вдохновение, охватывающее еди-

ным взглядом всю Геоэкономическую систему. 

Чжу Си, великий китайский философ и поэт начала 

XII века, так описывает вдохновение, которое осе-

няет Исполнителя перед аналогичной работой: 

ВДОХНОВЕНИЕ 

Слышал я: некогда Бао-Cиши1 положил 

Творчеству и Исполнению первоначало. 

Действие Творчества вторит могуществу 

Неба, 

                                                           
1) Другое имя легендарного первого императора Китая – 

Император Фу Си. 

А Исполнение знаки Земли сочетало. 

В Высях узрел он начального хаоса круг. 

В долях заметил он форм неподвижный по-

кой, 

Древность хранится в податливой толще 

земли. 

Смысл этих образов, стойких, вовеки поняв, 

Входим в ворота добра, в единение с ним. 

Пусть никогда не иссякнет усердие в этом, 

И в преклонении мысли свои укрепим! 

Чжу Си, 

Империя Сун, (≈1190г.), «Книга Перемен», 

[9, с.6]. 

 

Так тысячу лет назад философ описал творче-

ский труд учёного, познающего изменчивый мир 

Геосоциума во имя добра и созидания. Он писал о 

гармоничной связи космоса с земными делами лю-

дей. Причём мировую гармонию он увидел в «до-

лях» форм, которые выявляют «неподвижный по-

кой», то есть законы природы. О гармонии долей 

мы подробно поговорим ниже. 

Об объективных законах общественного 

развития 

сказано много мыслителями разных времён и 

народов. Но все гипотезы о строении обществен-

ных систем и механизмах их развития строились 

всегда, отталкиваясь от априорно заданной идеоло-

гической и политической цели, они изначально не 

преследовали нейтральный подход сторонних 

наблюдателей в лице авторов социогонических тео-

рий. Во времена рабовладения оправдывались ра-

бовладельческие отношения, во времена феода-

лизма, - феодальные отношения, во времена капи-

тализма, - капиталистические (рыночные) 

отношения, а в период коммунизма, - коммунисти-

ческие отношения. И каждая идеология считалась 

последним словом в развитии социологической 

научной мысли. 

В конце XX и начале XXI века, то есть в наше 

современное текущее время, когда все формы орга-

низации общественных систем апробированы ми-

ровой историей, а благосостояние большинства 

наций достигло уровня достаточного для того, 

чтобы не думать о выживании, вдруг обнаружи-

лось, что ни одна из вышеназванных форм постро-

ения общественных отношений в чистом виде не 

совершенна. Даже рынок и демократия имеют свои 

позитивные и негативные стороны. Неизменно при-

оритетными в общественных отношениях остаются 

лишь естественные права личности человека на 

жизнь, свободу и собственность. Именно они, в 

конечном итоге, двигали, движут и будут двигать 

историю Человечества в направлении возвышения 

качества и времени жизни людей, их нравственной 

свободы и созидательной собственности. 

Система «Человек-Общество-Природа» 

Заметим, что постоянное движение и развитие 

характерно как для Природы, так и для Общества и 
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Человека, точнее для системы «Человек–Обще-

ство–Природа». Органичное единство этой си-

стемы становится всё более и более очевидным в 

наш бурный XXI век формирования глобального 

социума. 

Однако до сих пор мировое социально-эконо-

мическое пространство в теории не представлено в 

виде единой системы. Идея эта высказана давно, но 

дальше этого высказывания дело не пошло, счётной 

модели Геосоциума не появилось. Раньше для этого 

недоставало комплексных знаний, сегодня недо-

стаёт умения сводить воедино те фундаментальные 

полидисциплинарные знания, которые накоплены 

мировой наукой. 

Экономисты искренне верят, что мир глобаль-

ной экономики настолько динамичен и оригинален, 

что его принципиально невозможно систематизи-

ровать. Каждая локальная цивилизация уникальна, 

каждая национальная экономика неповторима, и 

поэтому следует говорить о множестве этно-эконо-

мик, а не о разных уровнях развития какой-то еди-

ной модели национальной экономики как элементе 

единого геоэкономического пространства. 

Мы не можем отрицать, что объективный ис-

торический процесс глобализации породил общий 

мировой рынок товаров и услуг, факторов произ-

водства в виде труда и капитала, минерально-сырь-

евых и энергетических ресурсов, денег и долговых 

обязательств. При этом мировой рынок продолжает 

совершенствоваться, благотворно воздействуя на 

национальные экономики. Происходит стандарти-

зация социально-экономических и политических 

институтов как в международных отношениях, так 

и внутри отдельных стран. 

Это – очевидные факты. И, тем не менее, объ-

ективные законы коэволюции в системе «Человек-

Общество-Природа» существуют. Иначе, как объ-

яснить рождение, развитие и гибель великих циви-

лизаций планеты? Как объяснить прогрессивное 

развитие социальных систем, техники и самого че-

ловека? 

Это означает что человек, познавший законы 

развития Геоэкономики может системно упорядо-

чить своё представление о внешнем мире для выра-

ботки инструментария своего рационального эко-

номического поведения в условиях открытых ры-

ночных отношений в целостном организме 

Геоэкономики, то есть, с позиций кибернетики, са-

моразвивающегося организма. Если это так, то сле-

дует Геоэкономику определять, как самостоятель-

ную большую систему, законам которой подчиня-

ются её элементы в виде национальных экономик, 

а не наоборот. Геоэкономика первична по отно-

шению к эволюции национальных экономик. Че-

ловечество превращается в Человека (по Фейер-

баху). 

 

О внутренней гармонии физического мира 

Существующий пробел в систематизации 

национальных экономик можно заполнить форма-

лизацией элементов геоэкономического простран-

ства в виде нижеследующей таблицы, напоминаю-

щей знаменитую Периодическую систему химиче-

ских элементов Д. И. Менделеева. 

Напомню, что в Периодической таблице хими-

ческих элементов классификация атомов выпол-

нена по двум признакам: валентности, то есть 

способности атома захватывать электроны других 

атомов, или отдавать свои электроны, образуя мо-

лекулярные соединения, и массе атомного ядра, 

определяющей, как оказалось впоследствии, каче-

ственную определённость данного атома. При этом 

периодическая таблица выявила множество полез-

ных закономерностей, которые не были известны 

до её построения. Так: порядковый номер элемента 

оказался равным сумме электронов, вращающихся 

на всех орбитах атома; номер группы оказался рав-

ным недостающему числу электронов на последней 

орбите (полный набор: 2 или 8), определяющему 

химическую активность атома; номер периода ока-

зался равным количеству электронных орбит. 

(В.П.: Данные рассуждения соответствуют упро-

щённой корпускулярной теории атома, современ-

ная корпускулярно-волновая теория имеет более 

сложную трактовку, но для наших целей классифи-

кации национальных экономик этот уровень пони-

мания периодической таблицы достаточен и про-

дуктивен). 

Для наших целей в анализе периодической таб-

лицы принципиально важно ещё и то, что усколь-

зает от внимания аналитиков, - это периодическая 

очерёдность «фаз развития атомов», которая пока-

зана в верхней шапке таблицы в моей «музыкаль-

ной» интерпретации, рис. 1. 
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Перед нами раскрывается «Божественная гар-

мония» вещественной части Вселенной. Коль скоро 

косная материя насыщена внутренней музыкой, то 

и всё, что из неё вылеплено: природа, человек, об-

щество, - также должны обладать своей внутренней 

гармонией. Для экономики – это, разумеется, гар-

мония экономических отношений, которую мы 

тщетно ищем в мировой и национальной стати-

стике, и которая далеко не идеальна. Да и сами от-

ношения людей и государств далеки от совершен-

ства. Но латентно, «натыкаясь на рифы и мели», 

национальные экономики и субъекты экономиче-

ских отношений стремятся к этому совершенству 

своего бытия, потому что, чем ближе к идеалу, тем 

выше оказывается экономическая эффективность 

их работы и качество жизни людей. Остаётся лишь 

определить параметры этого идеала, и тогда наша 

задача с классификацией элементов геоэкономиче-

ского пространства существенно продвинется. 

Мои последние публикации в данном журнале 

посвящены образно-числовой модели геоэкономи-

ческого пространства в виде «Гео-шахмат», [10, 

11]. В этой игровой форме я вплотную подошёл к 

описанию механизма гармонизации развития гео-

экономического пространства. Но мне недоставало 

какой-то «незначительной» информации, которую 

я обнаружил у Д.И. Менделеева в периодической 

таблице, - речь идёт о «фазах развития» атомов. 

Опять, вот уже в который раз, возникает образ не-

кой спирали эволюционного развития. 

Спираль эволюции социумов 

Азербайджанский экономист Вусал Гасымли 

удивил западный научный мир своей фантастиче-

ской гипотезой, определив геоэкономику, как «ис-

следование взаимосвязей экономики, географии и 

политики в «бесконечном конусе», поднимаю-

щемся из центра Земли в космическое пространство 

(включая экономический анализ планетарных ре-

сурсов)», [12, p. 11]. Похоже на бред экзальтирован-

ного учёного или сомнамбулическую речь новояв-

ленного пророка. Но мировые светила науки уди-

вятся ещё больше, когда увидят этот «конус» или, 

как я его называю, эту «спираль эволюции» геоэко-

номики в явном виде с числовыми параметрами, 

обоснованиями и комментариями, рис. 2. 

Как показывают мои предыдущие исследова-

ния, каждый уровень экономического развития 

имеет свою структуру и стоимость стандартизован-

ной потребительской корзины: 1p = $1000; 1k = 

$7000 - $4000 = $3000; 1b = $20000 - $16000 = 

$4000; 1r = $40000 - $32000 = $8000; 1q = $80000 - 

$64000 = $16000. Это - экспонента. 

Здесь мы видим вращение «колеса истории», 

которое гипотетически наблюдали творцы перио-

дической системе химических элементов. Отобра-

зим по аналогии нашу периодическую таблицу эле-

ментов геоэкономики, рис. 3. 
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Рис. 3 

Обозначения к рис. 3: 

α – стратегическая доминанта частного предпринимательства; 

Ω – стратегическая доминанта социального (государственного) предпринимательства; 
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Z – «нулевой» или сбалансированный вектор стратегического развития по частным и общественным 

приоритетам; 

0 ÷ (8/4) π – фазы гармоники эволюции национальных экономик; 

$1000÷$128000 – значения ВВП по ППС на душу населения (в долларах США 2016 г.); 

300w÷38400w – капиталовооружённость субъекта нации, исчисленная в $1000 СНК на чел.; 

Периоды развития: 1 – домохозяйственный (шахматный аналог - «пешка» или «pawn»); 2 – аграрный 

(ш. а. - «конь» или «knight»); 3 – индустриальный (ш. а. – «слон» или «bishop»); 4 – постиндустриальный 

(ш. а. – «ладья» или «rook»); 5 – экологический (ш. а. – «ферзь» или «queen»); 

{1p} ÷ {4p, 4k, 4b, 4r, 4q} – среднедушевые структуры потребления финальной продукции (ВВП по 

ППС на душу населения) или структуры стандартизованных потребительских корзин по типам экономик. 

 

В данной таблице на месте, соответствующем 

электронным оболочкам атомов показаны наборы 

потребительских корзин для различных укладов 

национальной экономики. При этом сумма корзин 

равна порядковому номеру типа национальной эко-

номики (от 1 до 20). 

Так, например, для двадцатого элемента таб-

лицы сумма 4q+4r+4b+4k+4p=20 (корзин на душу 

населения). И так по всем элементам таблицы. 

Вместо массы ядра атома у нас стоит физиче-

ский объём совокупного национального капитала, 

приведенный к одному жителю соответствующей 

страны. Так, например, для двадцатого элемента на 

каждого жителя приходится $38,4 млн. совокуп-

ного национального капитала W, который произво-

дит $128000 потребительских товаров и услуг на 

душу населения. 

Эти три параметра (удельный СНК, ВВП по 

ППС на душу населения и отраслевую структуру 

потребительской корзины нации) можно верифици-

ровать по статистическим данным национальных 

экономик и алгоритмам, приведенным мной в 

предыдущих статьях по Антропологической по-

литэкономии. 

И, наконец, прямые соответствия мы наблю-

даем между оценками Всемирного Банка, МВФ и 

других организаций по ВВП на душу населения, ис-

численным по паритету покупательной способно-

сти, и местами стран, занимаемыми в данной таб-

лице, дифференцированной по приоритетам приня-

тия стратегических решений (α, Z, Ω) и отнесению 

национальных экономик к «официальным» типам 

по классификации ООН или Всемирного экономи-

ческого форума. 

Все отклонения табличных значений от факти-

ческих данных будут свидетельствовать не об 

ошибке нашей интерпретации геоэкономического 

пространства, а об отклонениях реального состоя-

ния национальных экономик от расчётного гармо-

низированного состояния. Сильные отклонения 

указывают на наличие причин недостаточно дина-

мичного или, наоборот, чрезмерно ускоренного ро-

ста конкретных национальных экономик. Таким об-

разом, данная таблица служит своеобразной лакму-

совой бумажкой, определяющей степень 

гармонизации геоэкономического пространства в 

данный конкретный исторический момент разви-

тия мировой экономики. 

 

Апробация периодической системы элемен-

тов Геоэкономики 

Проверим правдоподобие данной классифика-

ции национальных экономик по официальным 

оценкам за 2016 год, (ВВП по ППС приняты по дан-

ным Всемирного Банка, опубликованным в интер-

нете, [13]), рис. 4. 

На мой взгляд, полученные данные вполне 

правдоподобны и требуют дальнейшего серьёзного 

анализа. В периодической таблице химических эле-

ментов Д.И. Менделеева также, как и в данной пе-

риодической таблице геоэкономических элементов 

(имярек), кружит некий «Великий гончарный круг» 

созидания. Космос лепит Вселенную, а Человече-

ство - свою Земную цивилизацию. При этом каждая 

нация и каждый человек, вольно или невольно, 

участвуют в этой гигантской созидательной работе 

Космоса и Человечества. 

Вариант применения системы, предложенной 

для оценки отклонений параметров развития наци-

ональных экономик (факт) от осевого вектора эво-

люции Геосоциума (таблица) по состоянию стран-

прототипов на 2016 год, представлен в табл. 1. 
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Примечание: Коды стран показаны по ISO 3166.
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Таблица 1  

Апробация периодической системы элементов геоэкономики 

 
Источник (к табл. 1): Данные национальных статистик, ВБ (по ВВП ппс на душу населения) и оценки 

автора (по состоянию на 2016 г.). 
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Первое, что можно легко заметить, это пара-

доксальность результатов данного анализа по месту 

стран во втором и третьем периодах (в т. ч. России, 

КНР и др.). Это ещё раз свидетельствует об извест-

ной закономерности: дешёвый труд не может быть 

производительным, так как нет стимулов для его 

экономии с помощью внедрения новой техники и 

технологий. 

Мы получаем сильные отклонения теоретиче-

ских параметров от реальных как по числовым зна-

чениям, так и по отраслевым структурам, но это 

ещё не означает, что наша система ложная: она иде-

альная (теоретическая), но не ложная. Вероятно, 

сильные занижения курсов национальных валют в 

развивающихся странах не позволяют им выходить 

на более высокие уровни ВВП на душу населения 

даже при приведении валют к сопоставимости по 

паритету покупательной способности. Поэтому ме-

ста национальных экономик в расчётной таблице 

оказываются существенно заниженными по оцен-

кам их развития как минимум на один эволюцион-

ный период. Об этом свидетельствуют более точ-

ные результаты оценки состояния развитых стран в 

той же таблице 1. 

По результатам данного анализа, может быть 

следующий вывод: эволюцию национальных эко-

номик принципиально невозможно строго клас-

сифицировать по аналогии с элементами физиче-

ского мира или мира живых организмов. Тем не ме-

нее мы проделали весьма полезную работу, так как 

она даёт нам пищу для множества фундаменталь-

ных идей. 

Так, во-первых, как бы ни стремились экс-

перты ООН, ВБ и МВФ к объективности ранжиро-

вания стран по показателю ВВП на душу населе-

ния, исчисленному по ППС, эти оценки оказыва-

ются весьма приблизительными и существенно 

отклоняются от реального положения дел, осо-

бенно для развивающихся стран, стран с переход-

ной экономикой и недостаточно развитых стран, у 

которых структура потребительских корзин прин-

ципиально меняется от одного периода развития к 

другому. Свести их к единому измерителю принци-

пиально невозможно. Поэтому страны, находящи-

еся на одинаковом социально-экономическом пери-

оде развития, следует измерять в единицах потре-

бительской корзины данного типа развития и не 

сравнивать разные типы друг с другом. В против-

ном случае усреднение и унификация единицы из-

мерения потребительской стоимости ВВП всегда 

будет происходить в пользу сильных экономик. 

Во-вторых, существующие классификации 

национальных экономик, кроме качественной сто-

роны анализа (состав и структура потребительской 

корзины), нагружаются несвойственными класси-

фикатору числовыми оценками уровня доходов на 

душу населения, а это весьма подвижная характе-

ристика. Так, в нефтедобывающих странах всегда 

ВВП на душу населения кратно выше, чем их фак-

тическое социально-экономическое развитие. Бо-

лее того, такие страны как Катар и другие страны 

ОПЕК, где углеводородов много, а численность 

населения невелика, по показателю ВВП на душу 

населения претендуют на лидеров социально-эко-

номического развития, хотя это далеко не так. 

В-третьих, классификация национальных эко-

номик автоматически задаёт вектор социально-эко-

номического развития. Она показывает к каким 

стандартам развития следует стремиться и какие 

направления деятельности развивать в процессе 

мирового разделения труда. 

Есть ещё много других аспектов, вытекающих 

из приведенного анализа, на которые следует обра-

тить внимание аспирантам и докторантам при вы-

боре грядущих поисковых работ по развитию эко-

номической теории. 

Следует обратить внимание на то, что данная 

периодическая таблица геоэкономических элемен-

тов содержит параметры идеального тренда эволю-

ции социально-экономического развития. При со-

поставлении их с фактическими показателями 

можно определить, насколько далеко отклонилась 

национальная экономика от магистрального пути 

Человечества, и сколько дополнительных усилий 

потребуется нации, чтобы сбалансировать свою 

экономику при поддержании её конкурентоспособ-

ности в условиях открытой мировой экономики. 

Так, тот факт, что у американцев военная тех-

ника намного дороже российской, ещё не означает, 

что это ненормально для США, и является преиму-

ществом России. У нас производительность труда в 

5 раз ниже, уровень жизни, тоже. «Лакмусовой бу-

мажкой» может стать некая абсолютная шкала эф-

фективности мирового развития Земной цивилиза-

ции. 

Абсолютная шкала эволюции Геоэкономики 

Спираль эволюции Геосоциума, о которой 

речь шла выше, можно преобразовать в длинные 

волны «конъюнктуры Кондратьева», которые в 

данном случае будут построены не путём прямой 

обработки динамических рядов мировой стати-

стики, а путём фундаментального анализа стати-

стических данных с использованием языка Антро-

пологической политэкономии, рис. 5. 
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Следует обратить внимание, что шкала орди-

нат (Y) на графике (рис. 5) имеет разный масштаб 

натуральной единицы потребительской стоимости 

(корзины), возрастающий, так же, как и сам тренд, 

по экспоненте. Мы назовём эту кривую осевым 

трендом эволюции Геоэкономики. 

Ни одна цивилизация или отдельная страна с 

длинной историей развития не ложится строго на 

эту кривую, так как живой мир социумов подвер-

жен множеству объективных и субъективных флук-

туаций, которые в данной идеальной модели не 

учтены. Но, тем не менее, эта кривая даёт представ-

ление об отклонениях реальных трендов развития 

от идеального их исторического положения. Она 

служит абсолютной осью координаты, относи-

тельно которой мы можем измерять реальное поло-

жение стран в формирующемся геоэкономическом 

пространстве. 

Если сравнение стран по паритету покупатель-

ной способности носит относительный характер, 

так как все сопоставления осуществляются относи-

тельно экономики США, то данная ось не связана с 

какой-либо одной цивилизацией или страной. Да, 

она отталкивается первоначально от показателей, 

измеренных по ППС. Но затем, после выявления 

ряда фундаментальных закономерностей и постро-

ения биполярной модели эволюции геоэкономики 

[10, 11], мы переходим уже к некой абсолютной 

шкале измерения развития Земной цивилизации, 

хотя и измеряем в тех же долларах США и парите-

тах валют на фиксированный базисный год (2016). 

Принцип геоэкономической неопределённо-

сти 

Вернер Карл Гейзенберг сформулировал прин-

цип неопределённости в квантовой механике, кото-

рый звучит примерно так: «Чем точнее мы изме-

ряем одну характеристику состояния элементар-

ной частицы, тем менее точно мы можем 

измерить другую её парную характеристику». 

Нечто подобное мы встречаем в нашей перио-

дической системе геоэкономических элементов 

(табл. 1): «Чем точнее мы измеряем ВВП на душу 

населения по ППС для национальной экономики, 

тем менее точно определяем её многоукладную 

структуру и, соответственно, неточно иденти-

фицируем (прогнозируем) её период (тип) соци-

ально-экономического развития на осевом 

тренде цивилизации». 
Поэтому на рис. 5 положения конкретных 

национальных экономик будут двоиться. Нацио-

нальные экономики у экономистов, как квантовые 

частицы у физиков, одновременно будут нахо-

диться в двух местах, «положение α, определённое 

относительно среднедушевого дохода» и «положе-

ние Ω, определённое относительно периода разви-

тия». 

Экономистам и политэкономам, которые лю-

бят правильный счёт, к этому следует привыкать, а 

финансистам, которые любят бухгалтерски точный 
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счёт, об этом лучше не думать, чтобы сохранить 

своё психическое здоровье. 

Принцип неопределённости в геоэкономике – 

это ещё один барьер на пути создания универсаль-

ной классификации геоэкономического простран-

ства, который мешает многим понять суть происхо-

дящих явлений, но которого избежать по-видимому 

невозможно и не требуется. Такова природа геоэко-

номических отношений. 

 

Резюме: «О кухне эвристического мышле-

ния» 

В заключении замечу, что в своих статьях-эссе 

я раскрываю мою «кухню» научных открытий, где 

игровой стиль типа «Гео-шахматы» плавно перехо-

дит в серьёзный язык образно-числового или, 

лучше сказать, чувственно-интеллектуального 

научного мышления. Это - язык эвристики в её 

классическом варианте, которым пользовались 

мыслители-метафизики от Сократа до Декарта, 

Ницше и Зигмунда Фрейда. Из российских соотече-

ственников им широко пользовался академик А.Б. 

Мигдал во второй половине XX века. Но в наши 

дни эта «архаичная» культура мышления оказалась 

забытой, а зря: содержательная основа «цифровой 

научной культуры мышления» лежит в «аналого-

вой метафизике». Там же, кстати, находится и 

тайна создания искусственного интеллекта нового 

поколения. Но это уже совсем другая тема, которую 

я детально описал в Социоментальной антрополо-

гии, [14]. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассмотрено малое предпринимательство как источник занятости в России, именно развитие 

рынка труда, поддержка занятости, достойная оплата и высокий уровень квалификации работников 

неоспоримо способствуют росту производительности труда и повышению конкурентоспособности эконо-

мики. Определён комплекс мер по развитию занятости направленных на поддержание её уровня и обнов-

ление структуры. Выявлены факторы, усложняющие решение вопросов занятости в Российской Федера-

ции. Отмечено, что именно прогресс малого предпринимательства может гарантировать устойчивое раз-

витие государства в новых экономических и политических условиях и обеспечить высокую занятость, а 

значит, и социальную стабильность в ближайшем будущем. 

ABSTRACT 
In article small business as an employment source in Russia, labor market development, employment support 

is considered, worthy payment and high skill level of workers it is indisputable promote increase in productivity 

of work and increase in competitiveness of economy. The package of measures for development of employment 

directed to maintenance of its level and updating of structure is defined. The factors complicating the solution of 

questions of employment in the Russian Federation are revealed. It is noted that progress of small business can 

guarantee sustainable development of the state in new economic and political conditions and provide high em-

ployment, so, and social stability in the near future. 

Ключевые слова: малое и среднее предпринимательство, занятость и рынок труда, государственная 

поддержка, экономика, экономический рост. 

Keywords: small and average business, employment and labor market, state support, economy, economic 

growth. 

 

В современных условиях хозяйствования, по-

жалуй, особое место занимает вопрос развития за-

нятости и рынка труда в целом, особенно в свете 

пенсионной реформы. Именно развитие рынка 

труда, поддержка занятости, достойная оплата и 

высокий уровень квалификации работников 

неоспоримо способствуют росту производительно-

сти труда и повышению конкурентоспособности 

экономики. Поэтому содействию регулированию 

рынка труда в 2019 году и в дальнейшей перспек-

тиве должно быть уделено особое внимание, выра-

жающееся не только в совершенствовании трудо-

вого законодательства, но и в создании новых до-

стойно оплачиваемых рабочих мест, особенно для 

молодежи, а также раскрытии в полной мере про-

фессионального потенциала работников. 

Комплекс мер по развитию занятости направ-

лен на поддержание её уровня и обновление струк-

туры. Он включает: 

 повышение эффективности активных про-

грамм на рынке труда, способствующих доведению 

до 70% доли трудоустроенных граждан в общей их 

численности, обратившихся в органы службы заня-

тости населения за содействием в поиске подходя-

щей работы (в т. ч. в связи с сокращением времени 

поиска работы и широкого распространения гибких 

форм занятости); 

 совершенствование системы госгарантий и 

механизмов защиты от безработицы, в т. ч. повы-

шение размеров пособия по безработице; 

 проведение ежегодной индексации зара-

ботной платы бюджетников; 

 установление порядка выплаты компенса-

ции в случае утраты зарплаты, не выплаченной 

работодателем, в отношении которого возбуждено 

дело о несостоятельности (банкротстве); 

 развитие института «Национальной си-

стемы квалификаций», в т. ч. за счет повышения во-

влеченности работодателей в её совершенствова-

ние, внедрение и использование; 

 снижение диспропорций на региональных 

рынках труда; 

 поддержка работодателей в организации 

профессионального обучения и дополнительного 

профобразования сотрудников при внедрении но-

вой техники; 

 совершенствование механизмов повыше-

ния мобильности трудовых ресурсов в целях увели-

чения доли сотрудников, закрепившихся на рабо-

чих местах, в общей численности работников, при-

влеченных нанимателями в рамках реализации 

региональных проектов повышения мобильности 

трудовых ресурсов, до 80%; 
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 вовлечение в трудовую деятельность кате-

горий граждан, испытывающих трудности при тру-

доустройстве, граждан старшего поколения, инва-

лидов, а также лиц в отпуске по уходу за ребенком; 

 развитие охраны труда, выявления профес-

сиональных рисков и совершенствование механиз-

мов госнадзора за соблюдением трудового законо-

дательства; 

 укрепление социального партнерства и вза-

имодействие с объединениями работодателей и 

профсоюзов в регулировании социально-трудовых 

отношений; 

 создание условий для применения элек-

тронного кадрового документооборота (не ис-

ключено, что речь идёт и об электронных трудовых 

книжках); 

 внедрение системы оценки соблюдения 

трудового законодательства; 

 совершенствование системы обязатель-

ного соцстрахования от несчастий производствен-

ного характера и профессиональных заболеваний в 

рамках ФСС. 

К факторам, усложняющим решение вопросов 

занятости в Российской Федерации, относят: 

1. сокращение численности населения Рос-

сии: последний раз небольшой демографический 

всплеск отмечался статистикой в 2016 году, и с тех 

пор тенденция на сокращение численности населе-

ния в стране возобновилась [1]; 

2. сокращение общего числа рабочих мест в 

экономике государства в связи с изменением ее 

структуры; 

3. отток высококвалифицированных зару-

бежных специалистов в области управления и фи-

нансов, вызванный разрастающейся «войной санк-

ций» между Россией и Западом; 

4. непрекращающееся снижение престижно-

сти профессий в сфере материального производ-

ства и рост престижности профессий «постинду-

стриального характера», связанных с интеллекту-

альной деятельностью и оказанием услуг; 

5. увеличение предложения низкоквалифици-

рованной рабочей силы, связанное с притоком ми-

грантов из азиатских государств ближнего зарубе-

жья; 

6. старение экономически активного населе-

ния, что сказывается на производительности труда, 

снижении степени обучаемости персонала и замед-

лении внедрения новых технологий, равно как и на 

трудностях «смены поколений» и проблемах пере-

дачи производственного опыта; 

7. высокий уровень скрытой безработицы и 

скрытой занятости, что весьма характерно именно 

для российской экономики, отличающейся высо-

ким уровнем своей «серой» части; 

8. некоторые другие факторы, обусловлен-

ные как глобальными тенденциями рынков труда, 

так и российской спецификой. 

В настоящее время роль одного из ведущих 

секторов экономики России берет на себя малое 

предпринимательство. Во многих странах именно 

оно начинает определять темпы экономического 

роста, а также уровень занятости, структуру и каче-

ство ВВП [2]. Благодаря малому предприниматель-

ству, российская экономика может быть способна 

отвечать все возрастающим глобальным вызовам и 

следовать мировым тенденциям формирования 

гибкой смешанной экономики, как ее особого вида, 

в котором сочетаются различные формы собствен-

ности и адекватной экономической модели в целом.  

Каким же может быть перспективный малый 

бизнес в России? Здесь стоит уделить внимание 

тому, что выбирая для себя дело, необходимо учи-

тывать в какой именно местности планируется его 

развитие.  

Если говорить про город, то сегодня особым 

успехом и довольно высокой рентабельностью 

отличаются следующие виды бизнеса: 

 вендинговый бизнес – подразумевает под 

собой установку автоматических аппаратов, основ-

ной задачей которых является продажа напитков 

или еды для быстрого перекуса (современный чело-

век сегодня постоянно спешит, поэтому такие авто-

маты довольно быстро окупаются, главное – вы-

брать правильное место для установки); 

 клининговая компания – с учетом того, что 

люди сегодня постоянно спешат, зачастую на 

уборку дома времени не хватает, поэтому клинин-

говые компании (причем «компания» это сильно 

сказано, потому что для ведения данного бизнеса 

достаточно для начало одного-двух человек) с каж-

дым днем становится все популярнее; 

 прокат велосипедов – нельзя не заметить 

увеличившиеся количество велосипедистов на рос-

сийских дорогах, поэтому комментарии здесь будут 

излишними. Главное не экономить на приобрете-

нии велосипедов, потому что платить за прокат 

люди будут только при условии получения удо-

вольствия от езды на качественном «железном 

друге». 

Что же касается сельской местности, то 

здесь довольно перспективным является выращи-

вание разных сельскохозяйственных продуктов, 

ведь спрос на них наблюдается круглогодично 

(пусть периодически он уменьшается или увеличи-

вается). Главное – при организации подобного биз-

неса нужно в первую очередь задуматься о постав-

ках продаж данной продукции в город [3]. 

Нельзя не задаваться вопросом о том, что бу-

дет с малым бизнесом дальше, потому что налоги 

становятся выше, а прибыли предприниматели по-

лучают меньше. Неудивительно, что ИП стараются 

найти такую нишу, в которую не пришлось бы 

вкладывать слишком большое количество денеж-

ных средств и позволило бы получать неплохой до-

ход. Одним из таких видов бизнеса являются част-

ные ветеринарии (естественно, при условии нали-

чия соответствующего образования), которые 

подразумевают лечение домашних животных. В 

сельской местности очень актуальны услуги выезда 

ветеринара на дом, причем такая ветеринария не 

требует большого количества сотрудников или 

«офиса», что снижает затраты на ведение бизнеса. 

Также стоит особенное внимание обратить на 

https://buhguru.com/kadrovaya-rabota/trudovaya-knizhka-v-elektronnom-vide.html
https://buhguru.com/kadrovaya-rabota/trudovaya-knizhka-v-elektronnom-vide.html
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новинку сферы красоты – мобильные парикмахер-

ские. Вложения здесь заключаются, собственно, в 

покупке парикмахерской, которые можно перево-

зить с места на место. Однако в сельской местно-

сти такой бизнес будет более чем актуален. 

Вопросы развития малого предприниматель-

ства и занятости населения в стране тесно связаны. 

Особенность малого предпринимательства заклю-

чается в том, что оно воздействует на количествен-

ные и качественные характеристики рынка труда. 

Именно по этой причине оно оказывает прямое воз-

действие на занятость населения. Малые предприя-

тия способны создавать большое количество рабо-

чих мест, тем самым снижая уровень безработицы. 

Они способны создать конкуренцию за работников 

и сохраняют рабочий потенциал как таковой. 

Наиболее важным фактором в развитии совре-

менного рынка труда исследователи называют рост 

нестандартной занятости. Под стандартной занято-

стью понимается установление между работником 

и работодателем стабильных трудовых отношений 

на основе долгосрочного трудового договора (кон-

тракта), подразумевающего полный рабочий день 

для работника, самостоятельное выполнение им 

определенных должностных обязанностей, регу-

лярную выплату ему заработной платы и обеспече-

ние его всеми мерами социальной защиты, преду-

смотренными трудовым законодательством. Од-

нако, как мы уже упоминали, подобная жесткая 

регламентация взаимоотношений между работни-

ком и работодателем становится слабо релевантной 

требованиям постиндустриальной экономики. По-

этому в последние годы появляются и обретают 

свое развитие большое количество форм нестан-

дартной (неформальной) занятости: 

 неполная занятость; 

 сверхурочная занятость; 

 временная занятость; 

 случайная занятость; 

 занятость на основе заключенных догово-

ров гражданско-правового характера; 

 занятость в компаниях, которые осуществ-

ляют лизинг персонала; 

 вторичная занятость; 

 самозанятость; 

 фриланс. 

 «Сейчас главным вызовом для мирового 

рынка труда становится нестандартная занятость, в 

то время как проблема безработицы постепенно от-

ходит на второй план», – с таким заявлением в ходе 

семинара «Будущее рынка труда» Международной 

организации труда (МОТ) в Турине выступил глава 

аналитического департамента организации Джефф 

Джонсон. По его словам, основные сложности, с 

которыми сталкиваются такие работники, – это 

низкая оплата труда, отсутствие социальной за-

щиты и пониженная производительность [4]. 

Согласно классификации МОТ, около поло-

вины всех трудящихся в мире работает вне стан-

дартных трудовых отношений с работодателем. 

Только 25% работников трудятся на постоянных 

контрактах, остальные являются самозанятыми (их 

35%), 13% работают по временным контрактам или 

контрактам с фиксированным сроком, а 12,3% за-

няты в неформальном секторе. Именно такие виды 

занятости оказываются наиболее адекватными 

условиям постиндустриальной экономики, осно-

ванной на рыночных принципах частной собствен-

ности и либерализма.  

По данным Международной организации 

труда, наиболее распространенными в России явля-

ются неформальная (20%) и временная занятость 

(10%), причем последняя растет высокими тем-

пами. Невзирая на продекларированное и закреп-

ленное законодательно равенство полов, мужчины 

оказываются более вовлеченными в нестандартную 

занятость, составляя в среднем 57% от общего 

числа таких работников. При этом мужчины боль-

шей частью формируют неформальный сектор 

рынка труда, а женщины больше вовлечены в сек-

тор временных рабочих контрактов. Это говорит, в 

том числе, и о все еще достаточно крепком тради-

ционном укладе, характерном для российской мен-

тальности. 

Следует отметить, что российская государ-

ственная служба занятости не остается в стороне от 

следования велениям времени. Среди эффективных 

мер, содействующих развитию малого предприни-

мательства, служба занятости использует финансо-

вую, кредитную поддержку тем малым предприя-

тиям, которые создают новые рабочие места, осо-

бенно для социально незащищенных слоев 

населения, прежде всего инвалидов. Кроме того, в 

качестве инфраструктурного обеспечения совре-

менных форм занятости, в ряде регионов появился 

новый вид государственной услуги: содействие са-

мозанятости безработных граждан [5].  

К сожалению, как показывает практика, не су-

ществует единого органа государственной власти, 

который проводил бы комплексную и объективную 

оценку состояния малого предпринимательства в 

России. Необходима реорганизация имеющейся на 

нынешний момент структуры поддержки предпри-

нимательства и формирование единого государ-

ственного органа, который мог бы анализировать 

эффективность предоставленных льгот субъектам 

малого бизнеса, влияние малого и среднего пред-

принимательства на рост занятости населения и ре-

зультативность использования бюджетных средств. 

Новому правительству Российской Федерации при-

дется приложить целый ряд усилий, чтобы обеспе-

чить в ближайшие годы опережающий рост малого 

и среднего предпринимательства как с точки зре-

ния количества его субъектов, так и по количеству 

занятых. Поставленные цели в этой сфере могут 

быть достигнуты только при условии оптимальной 

организации инфраструктуры поддержки предпри-

нимательства, обеспечивающей эффективное рас-

ходование бюджетных средств. Малое предприни-

мательство просто необходимо любой националь-

ной экономике. По сравнению с другими 

отраслями, именно предпринимательский сектор в 

годы кризисных проявлений всегда показывает 

большую динамичность, гибкость и склонность к 
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инновациям. Если государство намерено увеличи-

вать темпы экономического роста, ликвидировать 

дисбаланс развития территорий и продолжать 

борьбу с бедностью, необходимо принимать адек-

ватные меры по поддержке уже имеющихся, и сти-

мулированию создания новых предприятий малого 

и среднего бизнеса. Именно прогресс в этой от-

расли может гарантировать устойчивое развитие 

государства в новых экономических и политиче-

ских условиях и обеспечить высокую занятость, а 

значит, и социальную стабильность в ближайшем 

будущем. 
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В XVIII веке наряду с организацией учета есте-

ственного движения населения и податных ресур-

сов страны, с распространением внутривотчинных 

записей по сельскому хозяйству, налаживанием 

учета на горных заводах и мануфактурах возни-

кают попытки исследований всего хозяйства Рос-

сии с применением статистических методов. Одна 

из главных задач, которая стояла перед государ-

ственными институтами – это формирование досто-

верных статистических данных о существующем 

хозяйстве, в первую очередь его экономическом 

развитии. С этой целью, начиная с XVIII в. стали 

активно проводиться многочисленные описания 

достопримечательностей России (природных бо-

гатств, населяющих народов, населенных пунктов, 

особенностей хозяйства, государственного устрой-

ства и др.). В теории статистической науки и прак-

тике обследований происходили качественные из-

менения, заложившие основу новому направлению 

– государствоведению, которое часто называли 

описательной школой статистики. Представители 

данного направления считали, что статистика явля-

ется наукой, задача которой – систематизированное 

описание государственных «достопримечательно-

стей», основой которых являлись экономгеографи-

ческие сведения [7]. В число достопримечательно-

стей включали все, что влияет на благосостояние 

государства. Исходя из этого, можно отметить, что 

статистика рассматривалась еще как неоформлен-
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ная наука, но в тоже время призвана для формиро-

вания сведений о социальных, правовых и хозяй-

ственных аспектах государства. Если для политиче-

ских арифметиков применение языка чисел, мер и 

весов было обязательным, то государствоведы, осо-

бенно первоначально, обходились без количествен-

ных данных, к тому же часто возможность полу-

чить их отсутствовала из-за слабого развития пер-

вичного учета. Данных не хватало и политическим 

арифметикам, но их недостаток они стремились 

восполнить разнообразными косвенными расче-

тами, тогда как государствоведы довольствовались 

словесными описаниями и доверяли только прямой 

и полной информации. 

Потребности практики требовали все боль-

шего внимания к точности данных о достопремича-

тельностях. Ответом на этот вопрос было возник-

новение табличного направления. В России это по-

лучило развитие в трудах И. К. Кирилова (1689-

1737), В. Н. Татищева (1686-1750), М. В. Ломоно-

сова (1711-1765), И. А. Гейма (1758-1826). Так, Ки-

рилов И. К. – один из первых русских картографов 

и статистиков, который более 20 лет проработал в 

сенате и имел доступ к его архивам, что облегчило 

ему собирание многих фактических данных. В 

1726-1727 гг. им была подготовлена работа «Цвету-

щее состояние Всероссийского государства». В 

данной работе И. К. Кирилов представил сведения 

о «государственных достопримечательностях» в 

табличной форме, чем, по признанию многих ис-

следователей, установил приоритет русской стати-

стики в создании и применении табличного метода. 

Рукопись была настоящей энциклопедией России 

времен Петра. Уровень обобщения, принятый в 

ней, делал ее подлинно научным произведением. 

Небывалой оказалась и принятая в рукописи форма 

изложения. Вместо многословных описаний, столь 

свойственных государствоведческим сочинениям 

той поры, И. К. Кирилов выстраивал цифры в ко-

лонки четких, лаконичных таблиц. Широко исполь-

зовались обобщающие показатели, давалась оценка 

надежности учетно-статистических данных. 

Только через 15 лет после исследования И. К. Ки-

рилова этот метод был применен и датчанином Ан-

херсеном (1700-1765), опубликовавшим в 1741 г. 

работу «Описание культурнейших государств в 

таблицах». 

В своей работе И. К. Кирилов широко исполь-

зовал данные подворных переписей и первой реви-

зии 1718 г. Но вопрос о том, как организовать 

наилучшим образом ревизии, им не был поставлен. 

Это сделал В. Н. Татищев – один из «птенцов гнезда 

Петрова», управляющий казенными заводами на 

Урале. Татищев В. Н. – автор многочисленных тру-

дов по истории, географии, экономике. Ему при-

надлежит и первый в России научный труд по во-

просам организации учета населения – «Разсужде-

ние о ревизии поголовной и касаюсщемся до оной», 

написанный в 1747 г. и опубликованный только в 

1861 г. 

Как представитель описательной школы госу-

дарствоведов В. Н. Татищев немало сделал в обла-

сти описательной статистики и экономической гео-

графии страны. Основные идеи, высказанные В. Н. 

Татищевым, - создание единого переписного доку-

мента, сокращение срока проведения переписей, 

повышение квалификации переписчиков – нашли 

воплощение в статистической практике. Взявшись 

за написание географии России, Татищев ощутил 

скудость данных. В 1734 г. им была разработана ан-

кета, которая насчитывала 82 вопроса и носила эн-

циклопедический характер. Сама анкета до нас не 

дошла, но её содержание (вопросы) восстановил Е. 

Г. Шапот по ведомостям провинциальных канцеля-

рий [12]. По содержанию первая анкета делится на 

разделы, где первый касался названий гор, рек, 

озёр, истории, экономике, топографии городов, све-

дений о жителях и их занятиях, промыслах, тор-

говле, изучения природных явлений и природных 

богатств, флоры, фауны, распространённых болез-

ней и их лечении. Второй раздел озаглавлен: «Для 

сочинения основательной географии сверх положе-

ния мест, городов, рек, озёр, гор и протчее нужно 

описание народов живущих, а наипаче идолопо-

клонников со всеми обстоятельствы». Этот раздел 

был посвящён изучению народностей Сибири: о 

названии и самоназвании народов; о религии и ре-

лигиозных обрядах; о брачных; похоронных и дру-

гих обрядах и обычаях; о географических назва-

ниях и языке. О языке был приложен список около 

500 русских слов, которым требовалось дать пере-

вод на языки народностей. Сбор сведений для отве-

тов на вопросы вёлся служилыми людьми.  

Ответы на вопросы анкеты В. Н. Татищева 

были несовершенны, т.к. большинство из них были 

кратки и формальны, отсутствовал этнографиче-

ский материал. Иногда чиновники либо отговари-

вались незнанием дела, либо вообще обходили мол-

чанием соответствующие пункты анкеты. Лишь в 

отдельных ответах – «ведомостях», упоминалось о 

пище сибирских жителей и существующих у них 

суевериях, приметах погоды, способах лечения бо-

лезней. В одном из писем в Академию наук В. Н. 

Татищев писал: «Хотя я письменно просил очень 

многих воевод по губернии, чтобы они соблагово-

лили сообщить мне обо всём, что относится к «Опи-

санию», однако, ничего ни от кого не доставлено, 

т.к. все заявляют, что без высочайшего указа не мо-

гут предоставить мне этих сведений» [10]. Разрабо-

танная анкета была разослана по провинциям и гу-

берниям, а также в Академию наук. Хотя ответов 

было получено немного, значение анкеты суще-

ственно – это один из первых примеров воплоще-

ния идеи описания России с помощью статистиче-

ских данных формируемых по регионам с ис-

пользованием таблиц. 
Формируемые анкетные материалы необхо-

димы были В. Н. Татищеву для его сочинений: «Об-

щее географическое описание всея Сибири», «Ис-

тория и география Российская» и «Предложение о 

сочинении русской истории и географии Россий-

ской». Особый интерес с точки зрения формирова-

ния статистических данных представляет его ра-

бота «Предложение о сочинении русской истории и 

географии Российской», состоящая из двух частей. 
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Первая часть – аргументированные рекомендации о 

необходимости составления русской географии в 

сочетании с картографическими работами; вторая 

часть – вопросник, включающий 198 вопросов, по 

которым должен быть собран необходимый для 

этой цели материал, относящийся к истории, гео-

графии, демографии, этнографии, экономике, меди-

цине и др. 

При формировании сведений отдельное вни-

мание было уделено заселению городов, крепостей, 

островов. Большое значение придавалось археоло-

гическим памятникам. В пояснительной записке по 

формированию данных отмечалось «те предметы, 

которые будут найдены в древних могилах, к изъ-

яснению истории весьма полезны, и прилежно хра-

нить, понеже и за глиняное заплатится не меньше, 

как за серебро». Самостоятельным разделом в ис-

следовании были вопросы, касающиеся палеонто-

логии: «… находятся ль каких животных кости в 

земле, в какой глубине, какой великости или тяго-

сти и цвета, находят ли различные окаменелости и 

разных видов раковины, рыбы, деревья и травы, 

окаменелые плоды, семена и т.д., таковые собирать 

и их, или для великости неудобные смалевав, во 

Академию сообщат» [1, 6]. Все эти сведения Тати-

щев рекомендовал собирать без принуждения, лас-

кой, поручать это людям, понимающим значение 

поставленных вопросов и знающих язык и обычай 

того или иного народа [5]. Ряд пунктов относились 

к вопросам народной медицины: болезням и их ле-

чению, рецептам приготовления лекарств народ-

ными способами, названиям лечебных трав и т.п. В 

целом формируемые сведения позволяли ком-

плексно подходить к исследуемым объектам, тем 

самым формировать объективный материал. Пред-

ложенные рекомендации во многом являлись пер-

вой пробой инструкционного обеспечения стати-

стических обследований. 

В 60-е годы XVIII в. идеи Татищева были про-

должены М. В. Ломоносовым и другими учеными 

того времени. В связи с созданием «Российского 

Атласа», который должен был отразить не только 

географию, но и экономику страны, М. В. Ломоно-

сов разработал обширную программу статистиче-

ских сведений о природных богатствах России, ее 

пространстве и населении, о городах и селах, о зем-

леделии и промыслах, о торговле и средствах пере-

движения. По мысли М. В. Ломоносова, эти мате-

риалы должны были служить источником для эко-

номико-географического описания страны и для 

нанесения основных сведений, на карту с тем, 

чтобы было наглядно видно, как и какими особен-

ностями характеризуется страна в целом и ее от-

дельные местности. 

Научные труды М. В. Ломоносова имели серь-

езное значение и для развития статистики. Они сыг-

рали существенную роль в накоплении материала 

по экономико-географическому описанию России и 

развитию методов статистического обследования. 

С целью системного комплектования статистиче-

ских данных Ломоносовым была разработана ан-

кета, состоящая из 30 вопросов, которая охватывала 

все стороны экономической жизни России и 

направлена на выявление многих ее достопримеча-

тельности. Анкета Ломоносова отличалась глуби-

ной и широтой содержания. 10 вопросов относи-

лись к физической географии. Спрашивалось о ха-

рактере берегов озера или реки, на которой 

расположен город, её режиме, наличии препят-

ствий для судоходства и т.п. Двадцать вопросов ан-

кеты относились к области экономической геогра-

фии. Эти вопросы чётко делились на две группы. В 

первую из них включались те, в которых запраши-

вались сведения исключительно экономико-геогра-

фического характера: о типе города и характере его 

застройки, о занятиях населения, торговле, про-

мышленности и сельском хозяйстве. Вторая группа 

экономико-географических вопросов давалась в 

связи с физико-географическими условиями и охва-

тывала сведения, касающиеся главным образом су-

доходства, дорог, и использования природных ре-

сурсов. Содержание анкеты Ломоносова позволяло 

собирать сведения для комплексной характери-

стики территории в её административных границах 

во главе с городом. При этом природные условия 

рассматривались в ней как ресурсы для экономиче-

ского развития, а экономика – в связи с местными 

ресурсами и географическим положением террито-

рии. 

Анкета была разослана во все губернские и 

провинциальные канцелярии. Одновременно дава-

лись и некоторые указания о порядке заполнения 

анкет. Предусматривалось получение соответству-

ющих сведений от местных жителей, а где это не-

возможно, рекомендовалось направлять специаль-

ных работников для получения материалов на ме-

стах. По данным исследования О. В. Трофимомой, 

ведомость по Тюмени была составлена 5 октября 

1760 г. секретарём Тюменской воеводской канцеля-

рии Я. Нестеровым по сведениям, полученных из 

разных источников: из полиции, Духовного правле-

ния, магистрата, у сотских, в канцелярии, воевод-

ской канцелярии [11]. Организация данного меро-

приятия способствовала накоплению опыта в про-

ведении статистических работ и выработке 

методик их организации на местах. Трудами И. К. 

Кирилова, В. Н. Татищева и М. В. Ломоносова да-

леко не исчерпывается перечень работ русских ис-

следователей описательной школы XVIII в. К числу 

деятелей этого направления следует отнести И. И. 

Голикова (1735-1801), С. И. Плещеева (1752-1802), 

М. Д. Чулкова (1740-1793), давших в своих иссле-

дованиях интересные и важные фактические мате-

риалы, разработанные и систематизированные в 

определенном порядке с учетом достижения теории 

и практики статического учета. 

В первой половине XIX века наметились отли-

чительные особенности в экономгеографических 

описаниях государствоведов. Их описания явля-

лись новой формой представления сформирован-

ных данных, имевших значение как инструмента 

государственного управления [9]. Особенности со-

циально-экономического и политического развития 

создавали условия и способствовали поиску новых 

форм и методов статистического учета, где резуль-

таты последнего отвечали бы реалиям времени и 
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являлись незаменимым источником управления. К 

типу работ политических арифметиков относятся 

труды ученого и государственного деятеля начала 

XIX в. академика К. Ф. Германа (1767-1838). 

В различных изданиях Академии им были 

напечатаны работы о соленых озерах и камено-

ломнях в России, численности населения, о пере-

возках по воде, русском морском флоте и другие. 

Свои взгляды по теории статистике он изложил в 

работах «Краткое руководство ко всеобщей теории 

статистики для употребления в училищах Россий-

ской империи» (СПб., 1808), «Всеобщая теория ста-

тистики для обучающихся сей науке» (СПб., 1809), 

«Историческое обозрение литературы статистики, 

в особенности Российского государства» (СПб., 

1817), «Статистические исследования относи-

тельно Российской Империи, ч. 1. О народонаселе-

нии» (СПб., 1818). Многие из его работ были опуб-

ликованы в «Статистическом Журнале». У К. Ф. 

Германа сложилась оригинальная система взгля-

дов, законченная и последовательная в своих ос-

новных положениях. Главное из них – необходи-

мость особой науки – теории статистики, обосно-

вывающей практику статистического учета. Теория 

статистики, по мысли К. Ф. Германа, была призвана 

разрабатывать «...правила и образцы, которым по-

следуя при обрабатывании каждого особенного 

Статистическаго предмета, можно бы было сделать 

полезнейшее, изображение в разсуждении Государ-

ственного Хозяйства и Политики» [2]. Таким обра-

зом, он считал, что теория нужна, чтобы не поте-

ряться в массе статистических данных, чтобы пра-

вильно обрабатывать и осмысливать их. 

Рассматривая природу возможных ошибок, К. 

Ф. Герман сформулировал «правила», которыми 

должен руководствоваться статистик при проведе-

нии «статистической критики»: «1) Чем более для 

людей может быть выгодно скрывать истину, тем 

должен он быть недоверчивее к показаниям их, 

хотя бы они помещаемы были и в государственных 

известиях...; 2) Таким образом, Статистик опреде-

лив вообще степень вероятности, каковую заслужи-

вает такая от правительства выданная, или ему со-

общенная таблица, должен, оную сличить с дру-

гими подобными таблицами. Предметы 

промышленности столь между собою тесно соеди-

нены, что ясно понятие об оных можно получить 

только посредством сличения между собою мно-

гией таких таблиц; 3) Статистик должен сравнивать 

показания многих годов сряду; и если предполо-

жить, что нижние-чиновники каждый год делали 

одинаковые ошибки, то и в таком случае, по край-

ней мере, Статистическую истину усмотреть 

можно из взаимного содержания годичных сумм» 

[2]. Как видно, научные суждения К. Ф. Германа 

предваряют методы логического контроля, исполь-

зуемые в системе государственного статистиче-

ского учета. В отличие от описательной школы ста-

тистики, которая утверждала, что статистику инте-

ресует только «настоящее время», что 

динамические сопоставления и изучение динамики 

– это дело истории, Герман отмечал необходимость 

динамических сопоставлений как приема статисти-

ческого анализа. 

Продолжил и развил идеи К. Ф. Германа К. И. 

Арсеньев (1789-1865) – статистик, историк и гео-

граф первой половины XIX в. Его фундаменталь-

ный труд - «Начертание статистики Российского 

государства» – состоящий из двух частей: первая 

часть «О состоянии народа» (1818), вторая – «О со-

стоянии правительства» (1819) имел принципиаль-

ное значение для теории и практики статистиче-

ского учета. В своих работах К. И. Арсеньев не до-

вольствовался простым описанием, а анализировал 

собранные данные, выявляя причины, от которых 

зависят установленные статистикой факты. В этом 

отношении любопытен анализ, который он провел, 

рассматривая упадок сельского хозяйства. Арсе-

ньев считал, что основной причиной, отрицательно 

влияющей на состояние земледелия, является кре-

постное право; другой причиной он считал отрыв 

значительной части крестьян на обслуживание при-

вилегированного населения, т.е. на непроизводи-

тельный труд. Данные заключения базировались в 

большинстве своем на проработанном статистиче-

ском материале. 

Крупнейшими статистиками первой половины 

XIX в., определившими полный отход статистики 

от описательного направления и заложившими про-

грессивные для того времени теоретические ос-

новы статистики как самостоятельной науки, были 

Д. П. Журавский и В. С. Порошин. Оригинальная 

работа В. С. Порошина «Критические исследования 

об основаниях статистики», изданная в 1838 г., и 

исследование Д. П. Журавского «Об источниках и 

употреблении статистических сведений», вышед-

шее в свет в 1846 г., положили начало критической 

оценке официальных статистических источников 

того времени и определению статистики как науки. 

По образному выражению современников, Д. П. 

Журавский своим критическим анализом превра-

тил существовавшие статистические источники, 

способ собирания статистических сведений и 

факты, на них основывающиеся, в прах и пепел [8]. 

Одним из первых, кто в России обратил внима-

ние на учение А. Кетле, был академик П. И. Кеппен, 

который по своим убеждениям являлся политиче-

ским арифметиком. «Все в мире, - писал он, - под-

лежит законам не только рождение и смерть имеют 

свои правила, свои пропорции, и самые явления 

нравственного мира могут и должны быть подво-

димы под закон» [3, 4]. Учение А. Кетле он относил 

к политической арифметике и выражал сожаление, 

что в России ею никто не занимается, и был уверен, 

что эта наука «не останется в сиротстве». 

В целом, экономгеографические описания в 

XVIII – первой половине XIX в. заложили основы 

статистических обследований, определяя объекты 

учета. Формируя и накапливая теоретические зна-

ния и практический опыт, государствоведы создали 

фундаментальную основу для организации и прове-

дения статистических обследований будущим ста-

тистическим учреждениям. 
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Договор перевода электронных денежных 

средств (далее – ЭДС) – это соглашение, в силу ко-

торого одна сторона – оператор ЭДС в силу распо-

ряжения клиента, передаваемого с использованием 

электронного средства платежа (далее ЭСП), пере-

водит принадлежащих ему ЭДС третьему лицу.  

Рассматриваемый договор является реальным, 

возмездным (может быть и безвозмездным), взаим-

ным.  

В литературе рядом авторов оспаривается мне-

ние о реальности договора перевода ЭДС. Так, Е. Н. 

Абрамова и А. В. Хрусталева отстаивают точку зре-

ния о консенсуальном характере указанного дого-

вора. При этом они ссылаются на ч. 2 ст. 433 ГК РФ, 

увязывающий момент заключения договора с пере-

дачей соответствующего имущества только в том 

случае, когда такая передача предусмотрена зако-

ном, чего, якобы, в случае с договором перевода 

ЭДС закон не предусматривает. В качестве примера 

они приводят договор банковского вклада, который 

считается заключенным с момента принятия бан-

ком поступившей от вкладчика денежной суммы (ч. 

1 ст. 834 ГК РФ) [1, с. 52-53]. Возражая указанным 

авторам, В. С. Лощилин, справедливо замечает, что 

до момента предоставления денежных средств опе-

ратору ЭДС у сторон договора перевода ЭДС ника-

ких взаимных прав и обязанностей не возникает. 

Эти права и обязанности возникают только тогда, 

когда клиент передаст оператору ЭДС соответству-

ющие денежные средства, что свидетельствуют о 

реальности данного договора [6, с. 3]. В подтвер-

ждение этому обратим внимание на п. 18 ст. 3, ч. 1 

и ч. 4 ст. 7, а также ст. 9 Федерального закона «О 

национальной платежной системе» от 27.06.2011 № 

161-ФЗ (далее – Закон № 161), содержание которых 

позволяет утверждать, что договор перевода ЭДС 

заключается только при предварительном предо-

ставлении оператору ЭДС соответствующих де-

нежных средств. Добавим к сказанному, что, по-

скольку осуществление расчетов в рамках рассмат-

риваемого договора невозможно без использования 

ЭСП, постольку это предполагает включение в него 

и обязательства о предварительном предоставле-

нии клиенту соответствующего ЭСП. На практике 

заключаемые при этом договоры именуются и до-

говорами о переводе ЭДС, и договорами об исполь-

зовании ЭСП, и договорами о переводе денежных 

средств с использованием ЭСП [2,3,4].  

Выше отмечалось, что договор перевода ЭДС 

может быть как возмездным, так и безвозмездным. 

Это, согласно п. 5 ч. 25 ст. 7 Закона № 161, касается 

только физических лиц. Если договор безвозмезд-

ный, то оплачивать перевод ЭДС будет получатель 

платежа, а ЭСП оператор ЭДС предоставит клиенту 

бесплатно. Заметим также, что в отличие от дого-

вора возмездного оказания услуг, где оплата может 

осуществляться как на основе соглашения сторон, 
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так и на основе тарифов, утвержденных государ-

ством, поскольку этот договор является публич-

ным, в договоре перевода ЭДС оплата услуг тари-

фами не регулируется, поскольку данный договор 

публичным не является. Это следует из указания ч. 

2 ст. 9 Закона № 161 о том, что оператор ЭДС 

вправе отказать клиенту в заключении договора об 

использовании ЭСП. Последнее может иметь место 

в том случае, если, например, в результате реализа-

ции правил внутреннего контроля у оператора ЭДС 

возникают подозрения, что клиент совершает опе-

рации с денежными средствами в противоправных 

целях (ч. 11 ст. 7 Закона № 115), а также в случае 

отказа клиента от предоставления информации о 

своих выгодоприобретателях, учредителях (участ-

никах) и бенефициарных владельцах, которая необ-

ходима оператору ЭДС для исполнения требований 

действующего законодательства о противодей-

ствии легализации доходов, полученных преступ-

ным путем, и финансированию терроризма (ч. 14 

Закона № 115). 

Особенностью договора перевода ЭДС явля-

ется перечень существенных условий, подлежащих 

обязательному включению в текст договора. К та-

ковым, согласно ч. 25 ст. 7, ст. 9 и ч 10 ст. 10 Закона 

№ 161, относятся, помимо предмета (содержания 

оказываемой услуги) указание на:  

– условия использования ЭСП; 

– обозначение ЭСП как персонифицирован-

ного, неперсонифицированного или корпоратив-

ного;  

– способы и места осуществления перевода 

ЭДС;  

– способы и места предоставления денежных 

средств клиентом - физическим лицом оператору 

ЭДС;  

– перечень нарушений порядка использования 

ЭСП, которые могут полечь приостановление или 

прекращение его использование клиентом по ини-

циативе оператора ЭДС; 

– способы направления клиентом уведомлений 

оператору ЭДС о приостановлении или прекраще-

нии использования ЭСП; 

– порядок предоставления оператором ЭДС 

документов и информации по использованию кли-

ентом ЭСП;  

– размер и порядок взимания оператором ЭДС 

вознаграждения (для физического лица - в случае 

взимания такого вознаграждения);  

– способы подачи претензий, порядок и сроки 

их рассмотрения оператором ЭДС. 

Права и обязанности сторон, отражаемые в до-

говоре, зависят от вида используемого клиентом 

ЭСП (персонифицированного или неперсонифици-

рованного), которые, в свою очередь, зависят от 

того, проводилась ли в отношении клиента иденти-

фикация или не проводилась (п. 1.1-1.14 ч. 1 ст. 7 

Федерального закона «О противодействии легали-

зации (отмыванию) доходов, полученных преступ-

ным путем, и финансированию терроризма» от 

07.08.2001 N 115-ФЗ (далее – Закон № 115). 

Что касается клиента - физического лица, то в 

случае проведения оператором его идентификации 

ему предоставляется персонифицированное ЭСП, и 

он может осуществлять переводы в пределах 600 

тысяч рублей (ч. 2 ст. 10 Закона № 161). В случае 

непроведения оператором идентификации клиента 

- физического лица ему предоставляется неперсо-

нифицированное ЭСП, и переводы ограничиваются 

15 тысяч рублей (п. 4 ст. 10 Закона № 161), а общая 

сумма переводимых ЭДС в течение календарного 

месяца не должна превышать 40 тысяч рублей (п. 5 

ст. 10 Закона № 161). Указанные суммы могут быть 

увеличены соответственно до 60 и 200 тысяч руб-

лей, если клиент пройдет упрощенную идентифи-

кацию. Предоставленное ему в этом случае ЭСП 

также является неперсонифицированным, но рас-

четы с его использованием могут быть осуществ-

лены только в пользу юридических лиц и индиви-

дуальных предпринимателей, а не в пользу физиче-

ских лиц (п. 5.1. ст. 10 Закона № 161). Оператор не 

осуществляет перевод ЭДС, если в результате та-

кого перевода будут превышены указанные выше 

лимиты. При этом клиент - физическое лицо вправе 

получить остаток (его часть) ЭДС наличными день-

гами (ч. 6 ст. 10 Закона № 161). 

Для юридических лиц или индивидуальных 

предпринимателей идентификация строго обяза-

тельна, и в соответствии с ч. 7 ст. 10 Закона № 161 

им предоставляется персонифицированное ЭСП, 

которое называется корпоративным. С помощью 

корпоративного средства платежа могут осуществ-

ляться переводы в пределах 600 тысяч рублей. При 

превышении юридическим лицом или индивиду-

альным предпринимателем установленных лими-

тов оператор ЭДС обязан выводить образовав-

шийся излишек на их банковский счет, открытый у 

оператора для этих целей, или на счет, открытый в 

иной кредитной организации, о чем юридическое 

лицо или индивидуальный предприниматель обя-

заны сообщить оператору (п. 7, 8, 9 ст. 10 и п. 23 ст. 

7 Закона № 161). 

Юридические лица, а также индивидуальные 

предприниматели могут являться только получате-

лями средств, а плательщиками - в случае, если по-

лучателем средств является физическое лицо (п. 9 

ст. 7 Закона № 161-ФЗ).  

Следует отметить, что обязанность юридиче-

ского лица или индивидуального предпринимателя 

иметь, наряду с корпоративным ЭСП, банковский 

счет, обеспечивать документальное подтверждение 

операций с использованием корпоративного ЭСП 

(ст. 86 Налогового кодекса РФ), а также законода-

тельные ограничения на использование корпора-

тивного средства платежа препятствуют широкому 

использованию его хозяйствующими субъектами 

[10].  

Значительные неудобства создают занижен-

ные лимиты переводимых ЭДС и для физических 

лиц. С учетом уровня обеспеченности граждан РФ 

ограничение переводов суммой в 15 тысяч рублей 

при использовании неперсонифицированного ЭСП 

представляется крайне заниженной. Правда, это 

ограничение на практике обходится посредством 

приобретения нескольких карточек у операторов 

разных платежных систем.  
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Как представляется, установленные лимиты 

перевода ЭДС необходимо регулярно пересматри-

вать с учетом уровня инфляции. В своем большин-

стве они установлены еще в 2011 году. За истекшее 

время инфляция составила более 20 %. Логично 

предположить, что на такой же процент должны 

быть увеличены и суммы переводимых денежных 

средств. 

Отметим также, что если использование такого 

ЭСП, как предоплаченные карты, действующим за-

конодательством, хотя и в недостаточной степени, 

но все же урегулировано, то использование «элек-

тронного кошелька» и «Интернет-банкинга» зако-

нодатель обходит молчанием. 

К общим правам и обязанностям сторон дого-

вора относятся следующие. 

Оператор ЭДС вправе: 

– обрабатывать в целях исполнения договора, 

заключенного с клиентом - физическим лицом, его 

персональные данные, предоставленные им как 

лично, так и через третьих лиц (п. 1 ч. 1 ст. 6 Феде-

рального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О 

персональных данных» (далее – Закон о персональ-

ных данных); 

– отказывать в переводе электронных денеж-

ных средств при их недостаточности у клиента; от-

сутствии полной или упрощенной идентификации 

клиента, когда она необходима для перевода ЭДС 

средств в соответствии с требованиями закона; не-

предоставлении или предоставлении неполного 

комплекта документов (реквизитов), необходимых 

для перевода ЭДС и в других случаях в соответ-

ствии с заключенным договором (ч. 2 ст. 9 Закона 

№ 161); 

– приостанавливать или прекращать использо-

вание клиентом ЭСП при нарушении им порядка 

его использования, предусмотренного договором 

(ч. 9 ст. 9 Закона № 161);  

– не исполнять распоряжения клиента, посту-

пающие оператору ЭДС, по которым не представ-

лены документы, необходимые для фиксирования 

информации, предусмотренной законодательством 

о противодействии легализации доходов, получен-

ных преступным путем, и финансированию терро-

ризма, до предоставления клиентом запрошенных 

документов (ч. 11 ст. 7 Закона № 115)2; 

- отказывать в выполнении распоряжения кли-

ента при возникновении подозрения, что операция 

совершается в целях легализации (отмывания) до-

ходов, полученных преступным путем, или финан-

сирования терроризма (ч. 11 ст. 7 Закона № 115); 

– запрашивать у клиента дополнительную ин-

формацию и документы об операциях с денежными 

средствами, в том числе подтверждающие источ-

ник происхождения денежных средств (п. 1.1) ч. 1 

ст. 7 Закона № 115);  

                                                           
2 В средствах массовой информации отмечались случаи 

злоупотребления банками правом требовать информа-

цию о транзакциях, осуществляемых клиентами. Так, 

клиенты Бинбанка, Тинькофф-банка и Сбербанка столк-

нулись с требованиями о предоставлении документов, 

– обновлять информацию о клиентах, предста-

вителях клиентов, выгодоприобретателях и бене-

фициарных владельцах не реже одного раза в год, а 

в случае возникновения сомнений в достоверности 

и точности ранее полученной информации - в тече-

ние семи рабочих дней, следующих за днем возник-

новения таких сомнений. (п. 3 ч. 1 ст. 7 Закона № 

115);  

– заключать договоры с операторами связи для 

увеличения остатка ЭДС клиента - физического 

лица, являющегося абонентом такого оператора 

связи, за счет денежных средств, вносимых опера-

тору связи (ч. 1 ст. 13 Закона № 161) (увеличение 

остатка ЭДС способом осуществляется при нали-

чии соответствующего договора, заключенного 

оператором ЭДС с клиентом - физическим лицом). 

Оператор ЭДС обязан: 

– осуществлять перевод ЭДС на основании 

распоряжений клиента в пользу получателей 

средств (в случаях, предусмотренных договорами 

между клиентом и оператором ЭДС, между клиен-

том и получателем средств, перевод ЭДС может 

осуществляться на основании требований получа-

телей средств (ч. 7 ст. 7 Закона № 161)); 

– осуществлять перевод ЭДС путем одновре-

менного принятия распоряжения клиента, умень-

шения имеющегося у него остатка ЭДС и увеличе-

ния остатка ЭДС получателя средств на сумму пе-

ревода (ч. 10 ст. 7 Закона № 161). (Исключение 

установлено ч. 11 ст. 7 Закона № 161 примени-

тельно к использованию предоплаченной карты. В 

этом случае срок перевода ЭДС должен быть не бо-

лее трех рабочих дней после принятия оператором 

ЭДС распоряжения клиента, если более короткий 

срок не предусмотрен договором, заключенным 

оператором ЭДС с клиентом, либо правилами пла-

тежной системы); 

– незамедлительно направлять клиенту под-

тверждения об исполнении его распоряжений о пе-

реводе ЭДС (ч. 13 ст. 7 Закона № 161); 

– незамедлительно уведомить клиента об от-

казе в переводе ЭДС и ее причине (ч. 7 ст. 8 Закона 

№ 161); 

– информировать клиента о совершении каж-

дой операции с использованием его ЭСП путем 

направления ему соответствующего уведомления в 

порядке, установленном договором с клиентом (ч. 

4 ст. 9 Закона № 161); 

– обеспечивать возможность направления кли-

ентом уведомления об утрате ЭСП и (или) о его ис-

пользовании без согласия клиента (ч. 5 ст. 9 Закона 

№ 161); 

– приостанавливать или прекращать использо-

вание ЭСП, согласно распоряжению клиента (ч. 9 

ст. 9 Закона № 161); 

обосновывающих переводы денежных сумм в пределах 

одной тысячи рублей. https://iz.ru/816701/anastasiia-

alekseevskikh/vyidet-blokom-banki-trebuiut-obosnovaniia-

perevodov-na-tysiachu-

rublei?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop 
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– фиксировать направленные клиенту и полу-

ченные от клиента уведомления, хранить соответ-

ствующую информацию не менее трех лет (ч. 6 ст. 

9 Закона № 161); 

– предоставлять клиенту документы и инфор-

мацию, которые связаны с использованием клиен-

том его ЭСП, в порядке, установленном договором 

(ч. 7 ст. 9 Закона № 161); 

– осуществлять на постоянной основе учет ин-

формации об остатках ЭДС клиента и осуществлен-

ных им переводах (ч. 19 ст. 7 Закона № 161); 

– рассматривать поступающие от клиента заяв-

ления, информировать клиента о результатах их 

рассмотрения, в том числе в письменной форме по 

требованию клиента, в срок, установленный дого-

вором, но не позднее 30 дней со дня получения та-

ких заявлений, а также не позднее 60 дней со дня 

получения заявлений в случае использования ЭСП 

для осуществления трансграничного перевода де-

нежных средств (ч. 8 ст. 9 Закона № 161); 

– обеспечивать конфиденциальность любой 

информации, полученной от клиента в рамках ис-

полнения договора, в том числе персональных дан-

ных клиента - физического лица в соответствии с 

требованиями, предусмотренными ст. 7 Закона о 

персональных данных и ст. 26 Федерального закона 

«О банках и банковской деятельности» от 

02.12.1990 № 395; 

– осуществлять меры по блокированию денеж-

ных средств клиента при получении официальной 

информации о его включении в перечень организа-

ций и физических лиц, в отношении которых име-

ются сведения об их причастности к экстремист-

ской деятельности или терроризму, либо в отноше-

нии которых имеются достаточные основания 

подозревать в причастности к террористической 

деятельности (в том числе к финансированию тер-

роризма) (п. 6 ч. 1 ст. 7 Закона № 115). 

Необходимо подчеркнуть особую значимость 

установления надежных способов связи оператора 

ЭДС с клиентом в части его уведомления по раз-

личным аспектам их взаимодействия, предусмот-

ренным ст. 9 Закона № 161. Поскольку указанная 

статья порядка такого уведомления не устанавли-

вает, оператор ЭДС должен самостоятельно опре-

делиться в этом вопросе и особенно в том, что ка-

сается уведомления клиента о совершенных опера-

циях с использованием принадлежащего ему ЭСП, 

с учетом безусловной обязанности возмещения де-

нежных средств по операциям, совершенных без 

согласия клиента. При этом можно воспользоваться 

рекомендациями, изложенными в приложении к 

Письму Банка России от 14 декабря 2012 № 172-Т 

[7], где говорится о возможности отправлять соот-

ветствующие уведомления как в бумажном, так и в 

электронном виде. Там же предусмотрено право 

устанавливать в договоре срок, когда уведомление 

считается полученным клиентом [5]. Важно только, 

чтобы при необходимости были представлены до-

казательства направления указанных уведомлений 

и их получения адресатом. 

Клиент вправе: 

 – давать распоряжения оператору о переводе 

ЭДС (ч. 7 ст. 7 Закона № 161); 

– получать уведомления об операциях с ис-

пользованием ЭСП в порядке, предусмотренном 

договором (ч. 13 ст. 7; ч. 4 ст. 9 Закона № 161; 

– блокировать ЭСП в случае его утраты, а 

также при наличии подозрений в несанкциониро-

ванном доступе к нему (ч.11 и 12 ст. 9 Закона № 

161); 

– требовать возврата остатка ЭДС при прекра-

щении договорных отношений с оператором ЭДС 

(ч. 20, 21, 22 ст. 7 Закона № 161). 

Клиент обязан: 

– предоставлять оператору ЭДС денежные 

средства для их перевода по назначению (ч. 1 ст. 7 

Закона № 161); 

– на момент заключения договора с операто-

ром ЭДС предоставить достоверную информацию 

для связи и направления клиенту уведомлений об 

операциях с использованием принадлежащего ему 

ЭСП; 

– предоставить свои персональные данные при 

желании пройти упрощенную или полную иденти-

фикацию (ч. 1.11 и ч. 5.4 Закона № 115); 

– своевременно информировать оператора 

ЭДС об изменении своих персональных данных, 

реквизитов документов, предъявленных для иден-

тификации клиента, направления необходимых 

уведомлений; 

– обеспечить безопасное хранение авторизаци-

онных данных, которые позволяют провести аутен-

тификацию клиента способом, исключающим воз-

можность получения к ним доступа третьих лиц; 

– предоставлять по требованию оператора 

ЭДС информацию и документы, подтверждающие 

источник происхождения денежных средств, о 

своих выгодоприобретателях, учредителях (участ-

никах) и бенефициарных владельцах, целях совер-

шения операции (ч. 11, ч. 14 ст. 7 Закона № 115); 

– незамедлительно сообщить оператору ЭДС 

об утрате ЭСП (ч. 11 ст. Закона № 161). 

В отличие от других договоров оказания услуг, 

где предусмотрена обязанность их личного испол-

нения (ст. 780 ГК РФ), для договора перевода ЭДС 

личное исполнение договора оператором ЭДС в 

большинстве случаев невозможно ввиду необходи-

мости привлечения к исполнению распоряжения 

клиента других операторов ЭДС, банковских пла-

тежных агентов, операционного центра, клиринго-

вого центра, расчетного центра. Специфика взаи-

модействия с указанными субъектами неизвестна 

обычным договорам возмездного оказания услуг.  

Имеются особенности в части расторжения до-

говора перевода ЭДС. Клиент может прекратить 

действие договора как посредством письменного 

уведомления об этом оператора ЭДС, так и посред-

ством уведомления его о закрытии принадлежа-

щего ему ЭСП. При этом клиент должен распоря-

диться остатком ЭДС. В свою очередь оператор 

ЭДС вправе в одностороннем порядке отказаться от 

исполнения договора путем направления клиенту 

соответствующего письменного уведомления в 

случае утраты клиентом средств, обеспечивающих 
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техническую возможность подтверждения пере-

вода ЭДС, нарушения клиентом требований без-

опасности при использовании ЭСП и в других слу-

чаях, установленных договором.  

К особенностям договора перевода ЭДС отно-

сятся также положения об ответственности сторон 

за нарушение его условий. Как известно, общей 

формой гражданско-правовой ответственности яв-

ляется возмещение убытков. Иные формы ответ-

ственности могут применяться в случаях, преду-

смотренных законом или договором. Это в полной 

мере относится к договору перевода ЭДС.  

Так, согласно ч. 12 ст. 9 Закона № 161, опера-

тор ЭДС несет ответственность в случае перевода 

ЭДС без согласия клиента в сумме совершенной 

операции. О каждой такой операции оператор ЭДС 

обязан информировать клиента путем направления 

ему уведомления в порядке, установленном догово-

ром (ч. 4 ст. 9 Закона № 161). При этом Закон не 

устанавливает срок, в течение которого оператор 

ЭДС должен исполнить указанную обязанность. 

Можно предположить, что порядок и сроки инфор-

мирования клиента о факте совершения операции с 

использованием ЭСП должны устанавливаться в 

договоре между оператором ЭДС и клиентом, од-

нако обнаружить положительных примеров по дан-

ному вопросу нам не удалось.  

Вопрос о возмещении суммы операции, осу-

ществленной без согласия клиента, по-разному ре-

шен в отношении юридических и физических лиц. 

В отношении юридических лиц действует ч. 12 

ст. 9 Закона № 161, обязывающая оператора ЭДС 

возместить клиенту - юридическому лицу сумму 

операции, совершенной без его согласия после по-

лучения от клиента соответствующего уведомле-

ния. Иными словами, клиенту - юридическому лицу 

возвращаются только денежные средства, которые 

были списаны с него оператором ЭДС после полу-

чения указанного уведомления. Все операции, ко-

торые были совершены оператором ЭДС до полу-

чения уведомления клиента, считаются совершен-

ными с его согласия. 

Что касается клиентов - физических лиц, то ч. 

15 ст. 9 Закона № 161 обязывает оператора ЭДС 

возместить сумму операции, совершенной без со-

гласия такого клиента, как до, так и после получе-

ния от него уведомления об этом, если не докажет, 

что клиент нарушил порядок использования ЭСП, 

что повлекло совершение операции без его согла-

сия.  

Обращает на себя внимание, что примени-

тельно к юридическим лицам условия о нарушении 

порядка использования ЭСП в Законе № 161 не со-

держатся, но, видимо, предполагаются.  

Законодателем четко не определен срок, в те-

чение которого оператор ЭДС обязан принять ре-

шение о возврате суммы операции, совершенной 

без согласия клиента. Можно предположить, что к 

данному случаю относятся нормы ч. 8 ст. 9 Закона 

№ 161, согласно которым оператор ЭДС обязан рас-

сматривать заявления клиента, а также предоста-

вить клиенту возможность получать информацию о 

результатах рассмотрения заявлений в срок, уста-

новленный договором, но не более 30 дней со дня 

получения таких заявлений, а также не более 60 

дней со дня получения заявлений в случае исполь-

зования ЭСП для осуществления трансграничного 

перевода денежных средств.  

В отношении сроков возврата денег в Законе 

№ 161 речи вообще не идет. Банк России в Письме 

от 14 декабря 2012 года № 172-Т [7] разъясняет, что 

эти сроки должны быть разумными. Таким обра-

зом, безусловной обязанность возмещать денежные 

средства по операциям, совершенным без согласия 

клиента, не является. Все зависит от результатов 

расследования, проведенного оператором ЭДС. 

При положительном решении вопроса сроки воз-

вращения денег могут затянуться, поскольку зави-

сят от усмотрения оператора ЭДС в отношении их 

разумности. 

В ряде случаев отмечаются случаи взимания с 

клиентов расходов, понесенных в связи с расследо-

ванием фактов перевода денежных средств без со-

гласия клиента, что является недопустимым [8].  

Открытым остается вопрос о критериях рас-

пределения рисков случайных убытков, причинен-

ных клиенту в процессе перевода ЭДС с участием 

других операторов ЭДС, а также привлекаемых к 

переводу банковского платежного агента, операци-

онного центра, платежного клирингового центра, 

расчетного центра. 

В судебной практике неоднозначно решается 

вопрос об ответственности за несанкционирован-

ный перевод ЭДС, если в платежной операции был 

задействован оператор мобильной связи, выдавший 

неуполномоченному лицу дубликат SIM-карты 

клиента. В этих случаях суды действуют по-раз-

ному, возлагая риски как на банк, так и на клиента, 

которые в последующем обращаются с соответ-

ствующими исками к оператору мобильной связи. 

Как представляется, в данной ситуации сумму со-

вершенной операции обязан возместить оператор 

связи, и это должно быть отражено в ч. 16 ст. 9 За-

кона № 161 и ст. 68 Федерального закона от 7 июля 

2003 года № 126-ФЗ «О связи». 

Актуальным является вопрос об освобождении 

от ответственности оператора ЭДС в ситуации, ко-

гда клиент использует вредоносное программное 

обеспечение, повлекшее совершение платежной 

операции без его согласия. Как правило, суды дан-

ное обстоятельство не учитывают, что представля-

ется неправильным. Во-первых, правовая судьба 

технических средств (мобильных телефонов, ком-

пьютеров), с которых поступают распоряжения 

клиента, оператору ЭДС неподконтрольна. Соот-

ветственно, распоряжения, поступающие от кли-

ента, сформированные с использованием вредонос-

ного программного обеспечения, не могут быть 

распознаны оператором ЭДС как поступившие от 

неуправомоченного лица. Следует также иметь в 

виду, что при получении услуги с использованием 

Интернет-банкинга клиент должен осознавать, что 

Интернет как канал связи является не безопасным 

[9, с. 79-82]. Изложенные обстоятельства должны 

освобождать оператора ЭДС от ответственности, 
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что целесообразно отразить в ч. 16 ст. 9 Закона № 

161. В то же время оператор ЭДС должен нести 

гражданско-правовую ответственность в случае не-

работоспособности веб-интерфейса «электронного 

кошелька» или сбоев в его работе, поскольку интер-

фейс на сайте оператора ЭДС представляет собой 

элемент ЭСП, представленного в виде программ-

ного приложения, размещенного на его сервере и 

предназначенного для переводов электронных де-

нежных средств с использованием сети Интернет.  

Таким образом, можно констатировать следу-

ющее. Регулирование договора перевода ЭДС осу-

ществляется рядом нормативных правовых актов, в 

том числе обладающих разной юридической силой. 

Эта разбросанность и наличие отмеченных пробе-

лов в законодательстве являются контрпродуктив-

ными, затрудняющими правильно применять нор-

мативные требования в повседневной практике.  

Специфика ЭДС в системе отношений эконо-

мического оборота и их перевод третьим лицам 

должна найти специальное правовое регулирова-

ние. В частности, в ГК РФ можно было бы выделить 

отдельную главу, посвященную переводу электрон-

ных денежных средств, в которой дать определение 

электронным денежным средствам и электронным 

средствам платежа; охарактеризовать виды исполь-

зуемых электронных средств платежа; перечислить 

участников правоотношений, предметом которых 

являются электронные денежные средства, а также 

их права и обязанности, равно как и лиц, привлека-

емых к осуществлению переводов электронных де-

нежных средств; отразить способы идентификации 

клиентов, прибегающих к переводу электронных 

денежных средств; привести договорные конструк-

ции, связанные с переводом электронных денеж-

ных средств; определить ответственность за нару-

шение договорных обязательств в данной сфере об-

щественных отношений. 
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АНОТАЦІЯ 

У статті досліджується стан розвитку юридичної наукової діяльності з юридичної лінгвістики. Вста-

новлено, що враховуючи комплексність наукового дослідження, суб’єктами юридичної наукової діяльно-

сті є не лише окремі вчені, а цілі об’єднання. Висвітлюються окремі національні та міжнародні організації, 

які займаються проблематикою співвідношення мови і права.  

ABSTRACT 

The article deals with legal scholarly work on legal linguistics. It is established that taking into account the 

complexity of scientific research, the subjects of legal scientific activity are not only individual scientists, but the 

objectives of the association. Some national and international organizations dealing with issues of language and 

law are covered. 

Ключові слова: наукова юридична діяльність, суб’єкт, мова, юридична лінгвістика 

Keywords: forms of legal activity, scientific legal activity, subject, language, legal linguistics 

 

Закони в державі створюють юристи, судові 

вироки ухвалюють юристи, договори укладають 

юристи, однак, при цьому фактична ситуація скла-

дається таким чином, що багато наукових дослі-

джень часто випереджають законодавчі тексти. На-

ука більш динамічно реагує на зміни в суспільному 

житті, а потім опосередковано впливає на законода-

вця і на учасника юридичного процесу. У цьому се-

нсі юридична наука є не формальним джерелом 

права, а основою в ідеальному сенсі, тією базовою 

правовою матерією, з якої право виникає, прийма-

ючи форму закону, судового прецеденту та інших 

нормативно-правових актів. Всі ці процеси здійс-

нюються мовою і інтерпретуються і актуалізуються 

мовою. Суспільно-правові виклики, що ми зустрі-

чаємо в сучасному середовищі визначають розви-

ток юридичної науки і юридико-лінгвістичних дос-

ліджень зокрема, що у свою чергу зумовлюють пе-

реосмислення порівняно нової для вітчизняної 

юридичної сфери проблеми теорії мови і права та їх 

співвідношення. 

Методологія дослідження ґрунтується на си-

нтезі загальнонаукових підходів – герменевтич-

ного, системного, та методів – аналізу, інтерпрета-

ції, принципів об’єктивності і повноти. Так, завдяки 

герменевтичному підходу та був зроблений аналіз 

наукових доробок зарубіжних вчених, щодо визна-

ченої проблематики дослідження. Пов'язати право-

знавців і наукові об’єднання, сферою інтересів яких 

є юридична лінгвістика, допоміг системний підхід. 

Метою дослідження є характеристика стану 

розвитку юридичної лінгвістики в науковій діяль-

ності, акцентуючи увагу на суб’єктах цієї діяльно-

сті. Саме завдяки осмисленню західною науковою 

спільнотою практичних проблем, з якими зіткну-

лась правнича практика і виник новий напрям нау-

кових досліджень – юридична лінгвістика, який на-

буває поширення.  

Виклад основного матеріалу. Перш ніж пе-

рейдемо до безпосередньої характеристики стану 

розробленості проблематики юридичної лінгвіс-

тики доцільним видається звернення до питання са-

мої юридичної діяльності. Виходячи з теми дослі-

дження, для нас є цікавою наукова правнича діяль-

ність, яка трактується як інтелектуальна творча 

діяльність юриста (фахівця права), спрямована на 

одержання і використання нових знань. Слід від-

значити, що правнича діяльність може здійснюва-

тися як у правових, так і у неправових формах, а 

саме: – інформування, виховання, фінансування, 

організація співробітництва та взаємодії тощо [1, 

с.49]. Необхідно також додати, що однією з важли-

вих ознак юридичної діяльності є те, що вона здій-

снюється на професійній основі юристами-фахів-

цями, особами, спеціально підготовленими до ви-

конання складних юридичних процедур, 

формулювання та аналізу юридичних документів, 

участі у юридичних процесах, створення належних 

умов для втілення справедливості та свободи, захи-

сту прав громадян.  

В контексті загальнотеоретичного дослі-

дження юридико-лінгвістичної теорії та її ролі в 

сфері професійної діяльності юриста доречним ви-

дається звернення до вивчення стану наукової роз-

робленості явища «юридична лінгвістика».  

Аналіз наукової правничої літератури та наяв-

них інтернет-ресурсів у цій царині дозволяє зро-

бити узагальнення, що починаючи з 1980-х років 

тематика мови і права перманентно перебуває у 

центрі уваги як лінгвістів, так і юристів. Якщо до 

цього часу питання взаємозв’язку мови і права роз-

глядались переважно мовниками, то поступово до 

цієї сфери досліджень долучаються і правники. Пе-

вною мірою це зумовлено і процесами глобалізації 

та інтеграції, розвитком міжнародного права. Саме 

від якісного критерію діяльності дослідників (юри-

стів, мовознавців, філософів) залежить усвідом-

лення значення досліджень проблематики співвід-

ношення мови і права.  

Першими дослідниками термінопоняття «юри-

дична лінгвістика» були Адальберт Подлех, який в 

праці «Юридична (правова) лінгвістика» (1976 р.) 

характеризував її як «сукупність всіх методів і ре-

зультатів досліджень, які стосуються питань зв'язку 

мови і правових норм, і відповідають вимогам су-

часної лінгвістики» [2, с.108]. Пізніше дослідник 

Ж.-К.Гемар у праці «Мова права та переклад. На-

риси юридичної лінгвістики» (1982 р.) [3] пояснив 

використання неологізму «юридична (правова) лін-

гвістика» через його здатність застосування як у лі-

нгвістичних дослідженнях, так і у правових дослі-

дженнях. Таким чином, Ж.-К. Гемар заклав основи 

для нової дослідницької дисципліни, що знахо-

диться на перетині двох дисциплін: мови та права 

[4, c.123-131] 

Бернхард Гроссфельд в 1985 р. опублікував 

працю «Мова і Право», в якій автор намагався від-

повісти на питання: Який вплив має мова на право? 

Чи може мова створити право? Він зазначив, що 

мова – це не лише засіб розуміння світу, це засіб 
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його розпізнавання. На основі теорії Н. Хомського 

про те, що здібність до мови є вродженою, що люд-

ська мова і мислення не можна звести до якихось 

алгоритмів, автор вказує, що мова – це психічний 

пристрій, що дозволяє розуму осягнути, що він ба-

чить. Разом з мовою, яка розвивалася в доісторичні 

часи, одночасно і розроблялися правила поведінки 

( норми права). Отже, можна стверджувати, що по-

зитивне право - це не що інше ніж ідея, створена і 

виражена через мову.  

Окрім зазначених вище авторів, з наукової то-

чки зору варто також звернути свою увагу на праці 

інших закордонних правознавців, які внесли ваго-

мий вклад у розвиток лігвістичної юриспруденції. 

Зокрема, до них варто віднести: Д.Буссе (D. Busse), 

Р. Крістензен (R. Christensen), Т. Ендікот 

(T. Endicott), П.Гудріх (P. Goodrich), Д.Грім 

(D. Grimm), Ж.-К. Гемар (J.-C. Gеmar), Д.Ляйсер 

(D. Leisser), Ф.Мюллер (F. Müller), А.Подлех 

(А. Podlech), М. Собішевська (M. Sobieszewska), Р. 

Віммер R. Wimmer.  

На наше переконання, варто більш детально 

зупинитися на працях деяких із них, що надасть 

змогу більш комплексно осягнути стан розвитку 

юридичної лігвістики. Відтак, слід згадати моног-

рафічні праці Д. Буссе «Юридична семантика» 

(1992 р.), «Інтерпретація тексту» (1991 р.), «Право 

як текст» (1992 р.) в основі яких лежить дослі-

дження мови права на прикладах з юридичної прак-

тики. Значна увага приділяється тлумаченню юри-

дичних текстів. Автор відзначає, що робота з юри-

дичного тлумачення - це складний процес 

створення даних, які необхідні для врегулювання 

суспільних відносин, які не так легко сприйма-

ються традиційною концепцією «інтерпретації». 

Інтенсивно вивчається аспект інституціональності 

мови права, з цією метою розглядаються соціологі-

чні та правові визначення поняття "інституція" з то-

чки зору їх застосовності до мови права або право-

вої лінгвістичної та текстової роботи. 

Іншим вагомим внеском у розвито юридичної 

лінгвістики слугує наукова праця за загальною ре-

дакцією Ф. Мюллера «Дослідження з юридичної лі-

нгвістики. Міждисциплінарні студії з практичної 

семантики і структурного правознавства щодо заса-

дничих питань юридичної методики» (1989 р.), в 

якій автори (Р.Крістензен, Р.Віммер, Д.Буссе, 

Б.Ж.Хор (Bernd Jeand Heur ) приділили увагу саме 

важливості належної юридичної інтерпретації нор-

мативних текстів відповідно «духу права», а не 

«духу закону». Дослідники намагалися відповісти 

на питання: чи не призводить до сваволі значення 

нормативного тексту, самостійно встановленого 

юристом; чи є межі тлумачення нормативного тек-

сту [5]. 

Важливою у методологічному аспекті є робота 

Ханьйо Хаманна «Структуроване учення про право 

як юридична мовна теорія», у якій автор указує, що 

у методології права протягом півстоліття існує тео-

рія, яка прагне до прагматичного розуміння права і 

яка стала тим самим методологічним підґрунтям 

сучасної юридичної лінгвістики. Через індуктивне 

осмислення практики прийняття правових рішень, 

ця теорія дозволяє визначити складні процеси стру-

ктурованого «продукування права», у яких існуючі 

методології бачать просто «застосування». Струк-

туроване учення про право показує, що юридичне 

тлумачення може мати сенс тільки від соціальної 

взаємодії як форми мовного розуміння тільки у тіс-

ній взаємодії з реаліями життя [6]. 

Водночас, слід відзначити той факт, що дослі-

дження проблематики юридичної лінгвістики є 

справою не тільки конкретних науковців, оскільки 

останні можуть утворювати наукові об’єднання 

(асоціації) за певним спектром спрямування. За-

вданнями таких об’єднань є: популяризація юриди-

чних лінгвістичних досліджень, постановка та вирі-

шення конкретних проблем, що знаходяться на пе-

ретині мови і права. 

Відтак, одного з найбільших наукових розго-

лосів набула міжнародна робоча група «Юридична 

лінгвістика», що функціонує близько 30 років із 

штаб-квартирами в Гейдельберзі та Мангеймі. Крім 

цього, слід зазначити, що з 2007 року розпочала 

свій творчий шлях Міжнародна асоціація мови та 

права (ILLA), що була заснована юридичними лін-

гвістами Пітером Тирсма, Лоуренсом Соланом та 

Дієром Штаєм. Їх ініціатива полягала у створенні 

мережі лінгвістів та юристів у всьому світі, що пра-

цюють над мовною матрицею права. У цьому кон-

тексті мова не просто розглядається як предмет в 

правовому контексті або об’єкт судової експертизи 

(як це переважно властиве Російській Федерації), а 

як центральний засіб сучасних конституційних дер-

жав, як посередник соціальних конфліктів та ос-

нови правової методології. Станом на вересень 

2017 р. близько 150 науковців з мовознавства, 

права, соціальної та культурологічної науки стали 

учасниками з’їзду Міжнародної асоціації мови та 

права у Фрайбурзі (Німеччина). Головною темою, 

над якою працює Асоціація є «Мова та право в світі 

засобів масової інформації, глобалізація та соціа-

льні конфлікти», за результатами якої було прове-

дено 50 переговорів, семінарів та воркшопів, на 

яких обговорювали питання взаємозв’язку права, 

мови, засобів масової інформації у контексті бага-

томовності, оцифрування та соціальних конфліктів 

у всьому світі.[7] Одним із результатів діяльності 

Асоціації є науковий збірник «Міжнародний жур-

нал мова і право» (International Journal of Language 

& Law (JLL)[8]), тематикою якого є взаємозалежна 

роль мови і права у суспільстві в різних її аспектах. 

Особливо акцентується увага на питаннях теорії 

права та мови, перекладу та міжкультурних питань, 

правової інтерпретації, права та літератури, кримі-

налістичної лінгвістики, а також прикладних пи-

тань, таких як атрибуція авторства, мова в залі суду 

тощо. Цей журнал є внеском у відповідну політику 

відкритого доступу з перевагами щодо глобальної 

доступності, довгострокової архівації, за допомо-

гою ідентифікатора цифрових об'єктів (DOI), сер-

тифікованої реєстрації в національних базах даних 

та каталогах, представлення мультимедійних ком-

понентів та системи професійної публікації. 
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Крім зазначеного наукового журналу, резуль-

тати досліджень зарубіжних науковців оприлюд-

нюються й у інших фахових виданнях, зокрема у:  

1. Журналі європейської правової лінгвістики 

(ZERL), що не тільки висвітлює взаємовигідний 

зв’язок між лінгвістикою та юриспруденцією, а й 

представляє платформу шляхом тісної інтеграції 

науково-педагогічної та професійної практики, за-

для ефективного діалогу між усіма зацікавленими 

сторонами [9]. 

2) Законодавство та оцінка (LeGes), який є ін-

формаційним бюлетенем Швейцарського товарис-

тва законодавства (SGG) та Швейцарського товари-

ства оцінки (SEVAL). Журнал виходить тричі на 

рік, починаючи з 1990 року. 

За даними Міжнародної асоціації мови та 

права у різних державах світу функціонують різні 

робочі групи з юридичної лінгвістики [7], які для 

більшого сприйняття впорядковані у таблиці № 1.  

Таблиця № 1 

№ 

з/п 

Держава / 

Міжнародний 

статус 

Робоча група (асоціація) Веб-сайт робочої групи (асоціації) 

1. 

Федеративна 

Республіка Ні-

меччини 

Науково-дослідна група з комп'ютер-

ної юридичної лінгвістики 
http://www.cal2.eu 

2. 

Федеративна 

Республіка Ні-

меччини 

Гейдельберзька група юридичної лі-

нгвістики 
http://www.recht-und-sprache.de/ 

3. 

Федеративна 

Республіка Ні-

меччини 

Робоча група «Мова та право» в уні-

верситеті м. Регенсбург (Баварія) 

http://www.uni-

regensburg.de/forschung/sprache-recht/ 

4. 

Федеративна 

Республіка Ні-

меччини 

Європейська правова лінгвістика в 

Кельнському університеті 
http://erl.phil-fak.unikoeln.de/11933.html 

5. Бразилія ALIDI - Асоціація мови та права http://www.alidi.com.br/ 

6. Данія 
RELINE - Мережа правових лінгвіс-

тик 
http://jura.ku.dk/reline/ 

7. Італія Центр досліджень мови та права http://www.crill.unina2.it/ 

8. Швейцарія 

Юридична лінгвістика в Центрі зако-

нодавчих досліджень Цюріхського 

університету 

http://www.rwi.uzh.ch/en/oe/ZfR/forschun

g/rechtslinguistik.html 

9. 
Сполучене Ко-

ролівство 
Співтовариство судової лінгвістики http://www.thefls.org.uk 

10. 

Сполучені 

Штати Аме-

рики 

ILE – Інститут лінгвістичних доказів http://www.linguisticevidence.org/ 

11. 
Міжнародний 

статус 

IAFL – Міжнародна асоціація суддів-

ських лінгвістів 
http://www.iafl.org/ 

12. 
Міжнародний 

статус 

GSFL –Німецьке товариство судової 

лінгвістикиnull 
http://www.gsfl.info/ 

13. 
Міжнародний 

статус 

ILLA – Міжнародна мовна і правова 

асоціація, Штаб квартири: Лос – Ан-

джелес, Фрайбург, Копенгаген  

https://www.illa.online  

14. 
Австрія, дер-

жавний статус 

ÖGRL – Австрійське товариство 

юридичної лінгвістики  
http://oegrl.com/  

15. 
Міжнародний 

статус  

TALE –Асоціація лінгвістичних да-

них  
https://tale-forensiclinguistics.org/  

16. 
Міждержавний 

статус 

Мова і право в Суді Європейського 

Союзу (Суді справедливості) 

https://www.birming-

ham.ac.uk/schools/law/re-

search/groups/law-language.aspxLaw and 

Language at the European Court of Justice 

(LLECJ)  

 

Якщо взяти за приклад дослідницький проект 

«право і мова» при Birminghem Law school, створе-

ний в 2017 році, то серед досліджуваних питань мо-

жна назвати: переклад нормативних текстів, право 

і філософія мови; право і мова в міжнародному 

праві і інституціях; семіотика права; судова лінгві-

стика; мова, право і політика та інші. Цей дослідни-

цький проект був сформований на основі робочої 

групи, яка працює в Європейському Суді. Цей фо-

рум, створений для розвитку дослідження та пошу-

ків нових способів мислення про взаємозв'язок між 

мовою та правом. Він підтримує роботу над будь-

http://www.cal2.eu/
http://www.recht-und-sprache.de/
http://www-spracheundrecht.uni-regensburg.de/
http://www-spracheundrecht.uni-regensburg.de/
http://erl.phil-fak.unikoeln.de/11933.html
http://www.alidi.com.br/
http://jura.ku.dk/reline/
http://www.crill.unina2.it/
http://www.rwi.uzh.ch/en/oe/ZfR/forschung/rechtslinguistik.html
http://www.rwi.uzh.ch/en/oe/ZfR/forschung/rechtslinguistik.html
http://www.thefls.org.uk/
http://www.linguisticevidence.org/
http://www.iafl.org/
http://www.gsfl.info/
https://www.illa.online/
http://oegrl.com/
https://tale-forensiclinguistics.org/
http://www.llecj.karenmcauliffe.com/
http://www.llecj.karenmcauliffe.com/
http://www.llecj.karenmcauliffe.com/
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яким питанням мови, перекладу, юридичного змі-

сту та їх впливу на право. 

Така поширюваність наукових досліджень 

юридичної лінгвістики є досить популярною у кра-

їнах європейського співтовариства, на що вказують 

значна кількість науковців і наукових товариств, 

які займаються питаннями співвідношення мови і 

права. Слід відзначити, що кількісно таких органі-

зацій не стає менше. Саме дані дослідники та орга-

нізації збагачують сферу наукової діяльності юрис-

тів, напрями наукових пошуків, які розширюються 

з кожним роком. 

Висновки 

Таким чином, аналітичний огляд правничої на-

укової діяльності у сфері юридичної лінгвістики в 

межах західної культури дозволяє зробити висно-

вок про те, що юридико-лінгвістичні дослідження є 

важливим напрямом в сучасному правознавстві, ро-

зробленням якого займаються не лише окремі дос-

лідники, але і наукові об’єднання (асоціації). Ре-

зультати таких пошуків відображаються у спеціалі-

зованих наукових виданнях. Означений об’єкт 

наукової правничої діяльності є перспективним на-

прямом вітчизняної епістемології правових явищ.  
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АНОТАЦІЯ  
У статті шляхом аналізу кластерного підходу визначено особливості освітніх кластерів. Встановлено, 

що вони повинні мати загальну мету, правову основу діяльності, механізми взаємодії між учасниками кла-

стеру, механізми управління ним та технології реалізації. Проведено адаптацію цих компонентів у прак-

тичну площину через розробку кластеру між університетом та школою-інтернатом для обдарованих дітей. 

ABSTRACT 

In the article, by means of analysis of the cluster approach, the peculiarities of educational clusters are deter-

mined. It is established that they should have the general purpose, the legal basis of activity, the mechanisms of 

interaction between the cluster participants, their mechanisms of management and implementation technology. 

The adaptation of these components to the practical plane was carried out through the development of a cluster 

between the university and the boarding school for gifted children. 

Ключові слова: кластер, освітній кластер, університет, школа-інтернат для обдарованих дітей. 

Keywords: cluster, educational cluster, university, the boarding school for gifted children. 

 

Постановка проблеми. Процеси інтеграції, 

які сьогодні визначають основні напрями реоргані-

зації освіти на рівні сучасних вимог, зажадали но-

вих форм взаємодії між закладами вищої освіти та 

різними партнерами, серед яких підприємства, біз-

нес-структури, заклади освіти різних рівнів. Серед 

останніх – чільне місце займають заклади середньої 

освіти. Механізмом цієї взаємодії все частіше ви-

ступають кластери. У зоні особливої уваги повинні 

стати кластери, які забезпечують взаємодію закла-

дів вищої освіти та шкіл-інтернатів для обдарова-

них дітей, як такі, що формують ланцюг для форму-

вання творчої еліти нації на засадах безперервності. 

Однак ці питання на сьогодні вивчені недостатньо і 

потребують негайного втручання педагогічної 

освіти з метою з’ясування специфіки цих нових 

освітніх ресурсів. 

Виділення невирішених раніше частин зага-

льної проблеми. Аналіз останніх досліджень і пуб-

лікацій демонструє недостатню увагу науковців до 

проблеми створення освітніх кластерів, не дивля-

чись на те, що на сучасному етапі розвитку суспіль-

ства вони набувають все більшої актуальності. У 

зоні особливої уваги повинні бути освітні кластери, 

які утворюються на базі університетів та шкіл-інте-

рнатів для обдарованих дітей, як такі, що створю-

ють безперервний ланцюг для формування талано-

витої молоді. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій по-

казав, що проблема застосування кластерного під-

ходу достатньо плідно досліджується науковцями 

(С. Боброва, В. Волов, Н. Жукова, Г. Клейнер, 

А. Мигранян, Т. Цихан та інші). Питання вивчення 

освітніх, наукових, науково-освітніх кластерів дос-

ліджують такі вчені, як Р. Бакеєва, Л. Батаган, 

О. Гаврилова, Р. Гарифулліна, Л. Дроздовська, 

О. Жук, Г. Матушанський, М. Плутова, А. Смирнов 

та інші. Вивчається і проблема кластерізації науки 

та освіти (Ю. Арутюнов, С. Голованова, С. Кадоч-

ников, Г. Корецький, М. Портер, А. Томпсон), про-

фесійної освіти (Г. Мухаметзянова, А. Шайду-

лліна), управління освітою (Н. Волкова, В. Куце-

нко, Е. Семикіна). Почались дослідження й питань 

застосування кластерного підходу до умов діяльно-

сті закладів середньої освіти (С. Здоровенко, Н. Ма-

лишева, А. Салаєва). Найменш дослідженими серед 

них є питання створення кластерів між закладами 

вищої освіти та школами-інтернатами для обдаро-

ваних дітей. Це і спонукало до поглибленого ви-

вчення цього питання. 

Метою статті є розгляд процесу кластери-

зації як механізму розвитку обдарованої особис-

тості на засадах гармонійної взаємодії закладів ви-

щої освіти та шкіл-інтернатів для обдарованих ді-

тей. 
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Виклад основного матеріалу. Основи класте-

рної теорії були закладені професором Гарвардсь-

кого університету Майклом Портером у 90-х роках 

ХХ століття і викладені у його праці «Конкурен-

ція». Кластери, за розумінням цього вченого, – це 

сконцентровані за територіальною ознакою групи 

взаємозалежних компаній, спеціалізованих поста-

чальників, постачальників послуг, фірм у спорідне-

них галузях, а також пов’язаних з їх діяльністю ор-

ганізацій (наприклад, університетів, агентств зі ста-

ндартизації, торговельних об’єднань) у певних 

областях, що конкурують, але проводять спільну 

роботу [12, c. 258]. Під кластером нами буде розу-

мітись «організаційна форма об’єднання зусиль за-

цікавлених сторін у напрямку підвищення їх конку-

рентоспроможності» [3, c. 71]  

Термін «кластер» почали використовувати 

сперш у галузі інформаційних технологій, потім він 

поширився в економічній галузі, а пізніше – став за-

стосовуватись у соціальній сфері, і, зокрема, у пе-

дагогічній. Г. П’ятницька у педагогічній сфері ви-

діляє освітні, наукові або дослідницькі та науково-

освітні кластари [11, c. 195]. Зосередимо увагу на 

освітніх кластерах. Найбільших успіхів в їх засто-

суванні досягнуто у США. Так, Гарвардська бізнес-

школа реалізує проект кластерного картографу-

вання території США. За його результатами най-

більш конкурентоспроможні освітні кластери зна-

ходяться в штатах Нью-Йорк, Каліфорнія, Масса-

чусетс, Нью-Джерсі, Пенсильванія. Водночас, 

відзначається, що останнім часом цей вид кластерів 

почав поширюватись як у європейських, так і у схі-

дних країнах (Угорщина, Польща, Сінгапур, Китай, 

Чеська Республіка) [9]. 

Визначимось із суттю цього поняття. Освітній 

кластер, як вважає В. Куценко, «це система взає-

мозв’язаних закладів освіти, освітніх організацій, 

значимість яких, як цілого, перевищує суму складо-

вих частин; – більш ємке, з точки зору ринку освіт-

ніх послуг, поняття порівняно з такими формами 

міжгалузевої інтеграції як вертикально інтегровані 

холдингові структури, асоціації, стратегічні алья-

нси, мережеві об’єднання, спільні підприємства, те-

хнопарки, бізнес-інкубатори, промислові парки, 

особливі економічні зони тощо» [7, с. 19]. Деякі 

вчені визначають освітній кластер як сукупність 

взаємопов’язаних освітніх установ, об’єднаних з га-

лузевими структурами партнерськими відносинами 

[10]. О. Смирнов розглядає освітній кластер як сис-

тему навчання, взаємонавчання та інструментів са-

монавчання в інноваційному ланцюжку «наука – 

технологія – бізнес», яка заснована переважно на 

горизонтальних зв’язках всередині ланцюжка [15, 

с. 75]. Тут в основу освітнього кластера кладеться 

освітній процес. Як комплекс взаємопов’язаних і 

взаємодоповнюючих соціально-економічних, дер-

жавних і муніципальних структур та інститутів, 

підприємств, систем та установ, які здійснюють за-

ходи, диференційовані залежно від регіональних 

особливостей, розглядає освітній кластер Н. Вол-

кова [1, с. 9]. Аналіз наведених визначень став під-

ставою для висновку про те, що в сучасних умовах 

освітні кластери є гарантом створення ефективних 

умов для розвитку обдарованої особистості учня на 

засадах безперервності цього процесу. 

Слід підтримати думку Т. Волобуєвої щодо 

того, що необхідність «звернення до даного під-

ходу пояснюється перевагами кластера як організа-

ційної форми об’єднання зусиль зацікавлених сто-

рін і можливістю особистісного та професійного 

розвитку учасників кластера [3, c. 71]. Тож освітній 

кластер можна розглядати як прогресивну форму 

взаємодії закладів вищої та середньої освіти, що і 

спонукало нас до подальшої дослідницької роботи 

у цьому напрямі.  

Серед варіантів формування кластерів визна-

чаються наступні [6]:  

- «знизу вгору» – коли кластер створюється 

в результаті інтеграції окремих проектів і програм, 

де ініціаторами виступають майбутні учасники кла-

стера;  

- «зверху вниз», коли регіональною владою 

визначається стратегія формування кластера, виді-

лення коштів і створення координаційної ради та 

змішаний, який об’єднує перший і другий варіанти.  

Ми зосередили увагу на типі кластерів «знизу 

вгору» як такому, що формується внаслідок ініціа-

тив його учасників, а саме суб’єктів закладів вищої 

та середньої освіти. В якості останніх у нашому до-

слідженні концентрація уваги йшла на школах-ін-

тернатах для обдарованих дітей. Ланцюг, який 

складають ці заклади з провідними вищими закла-

дами освіти України, ми розглядаємо як такий, що 

у сучасних умовах розвитку суспільства є найбільш 

ефективним каналом формування еліти нації. У су-

часній освіті є вже певні напрацювання у цьому на-

прямі. Так, А. Салаєва вивчає застосування класте-

рного підходу для моделювання культурно-освіт-

нього простору загальноосвітньої школи, 

підкреслюючи, що кластерний підхід формує мож-

ливості для інтенсивного розвитку його суб’єктів 

[13]. Кластерний підхід застосовується дослідни-

ками при проектній діяльності школярів і полягає в 

залученні ресурсів (освітніх, матеріально-техніч-

них, економічних та ін.), освітніх установ, держав-

них організацій і регіонального співтовариства та 

створення умов з метою включення школярів до 

процесів розробки інноваційно-освітніх продуктів 

[8]. С. Здоровенко уточнює суть і зміст кластерного 

підходу до організації політехнічної освіти учнів 5 

– 8 класів як форми соціального партнерства заці-

кавлених суб’єктів, спрямованої насамперед на ро-

звиток технічного напряму в додатковій освіті дітей 

[5]). У структуру освітнього кластера для машино-

будівної галузі Запорізької області у ядро кластера 

увійшли підприємства (галузеві лідери), заклади 

вищої освіти, професійно-технічні заклади та ряд 

шкіл [2, c. 177 – 178]. Весь цей досвід ґрунтується 

на інтеграції освітніх, економічних та інших ресур-

сів певних структур (закладів різних ступенів 

освіти; громадських, державних організацій тощо) 

з тим, щоб інтенсифікувати умови для активізації 

розвитку тих, що навчаються.  

Досліджуючи особливості освітніх кластерів, 

Е. Семикіна [14] доводить, що він повинен відпові-

дати ряду характеристик: 
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- елементів у кластері повинно бути завжди 

більше одного; 

- усі ці елементи є однорідними; 

- ці елементи виконують спільну роботу; 

- робота виконується ними ефективніше, 

ніж одним елементом; 

- результат відрізняється не тільки кількі-

сно, але і якісно; 

- є якийсь критерій, за яким цю ефектив-

ність можна оцінити. 

Реалізуємо наведені елементи на прикладі 

створення освітнього кластера, суб’єктами якого 

виступили Харківський національний університет 

ім. В. Н. Каразіна та Комунальний заклад «Обласна 

спеціалізована школа-інтернат ІІ-ІІІ ступенів «Об-

дарованість» Харківської обласної ради». Тож за 

цих умов маємо об’єднання двох елементів, які є 

однорідними за своєю спрямованістю; реалізують 

загальну стратегічну мету, яка полягає в якісній 

підготовці кадрів для економіки країни; цей тандем 

є ефективним, оскільки реалізується на засадах на-

ступності; результат цієї взаємодії має високу як-

ість, про що свідчать успіхи у навчанні. Критерієм, 

за яким цю якість можна оцінити виступає конку-

рентоздатність фахівців на ринку праці, що підтве-

рджують результати працевлаштування студентів. 

Будь-який кластер, у тому числі й освітній, по-

винен мати загальну мету, правову основу діяльно-

сті, механізми взаємодії між учасниками кластеру, 

механізми управління кластером та технології реа-

лізації кластерного підходу. 

Покажемо реалізацію цих компонентів в умо-

вах нашого дослідження. 

Загальна мета полягає у гармонійному поєд-

нанні діяльності університету та школи-інтернату 

для обдарованих дітей як основи створення безпе-

рервного ланцюга комфортних умов для обдарова-

ної особистості. 

Основними напрямами діяльності кластеру 

було визначено: 

- впровадження системи безперервної освіти 

учнів, студентів, викладачів та фахівців за наскріз-

ними навчальними планами та програмами; 

- впровадження професійно орієнтованої 

підготовки старшокласників школи;  

- реалізація державної програми роботи з об-

дарованими дітьми та молоддю; розвиток творчої 

науково-пошукової діяльності школярів і студен-

тів;  

- поглиблена підготовка школярів з інозем-

них мов; 

- координація спільної науково-дослідної, 

психолого-педагогічної та методичної діяльності;  

- більш ефективне використання науково-

педагогічних кадрів, навчально-лабораторної, нау-

ково-дослідної бази та наявної інфраструктури; 

- спільне проведення науково-дослідних ро-

біт, апробації та використання результатів науко-

вих досліджень;  

- підвищення кваліфікації викладачів;  

- підготовка наукових кадрів; 

- розробка та впровадження нових навчаль-

них технологій та підвищення якості підготовки уч-

нів, студентів, викладачів та фахівців на всіх ступе-

нях навчання; 

- розробка навчально-методичного забезпе-

чення, видавництво освітньої літератури тощо. 

Правова основа діяльності кластеру. Універ-

ситет і школа-інтернат для обдарованих дітей є рів-

ноправними членами кластеру з точки зору плану-

вання і здійснення організаційного, правового, фі-

нансового, науково-методичного і технічного 

забезпечення його діяльності. Кластер у своїй ро-

боті спирається на закони «Про освіту», «Про вищу 

освіту», «Про наукову та науково-технічну діяль-

ність», чинне законодавство, власні Статути та 

«Положення про сумісну роботу». Останнє регулює 

управління кластером.  

Механізми управління кластером. Вищим ор-

ганом керівництва діяльністю кластеру є Наглядова 

Рада. Вона складається з шести осіб (по три особи 

від кожної сторони). Наглядову Раду кластеру очо-

лює Голова, якого обирають члени Ради кластеру зі 

свого складу. Кластер працює згідно з планами, за-

твердженими його Наглядовою Радою, яка призна-

чає на громадських засадах виконавчого директора 

для оперативного керівництва тими видами роботи, 

які є виключно предметом діяльності кластеру. 

Для організації взаємодії між учасниками кла-

стеру було розроблено відповідні механізми. На їх 

основі надалі втілюються технології реалізації кла-

стерного підходу. Для цього передбачено систему 

зобов’язань з обох сторін. Так, університет взяв на 

себе такі зобов’язання: 

- забезпечувати університетську, до універ-

ситетську та після університетську навчальну дія-

льність у межах концепції безперервної освіти; 

- організовувати і проводити фундамента-

льні та прикладні дослідження з пріоритетних на-

прямів науки у тісному зв’язку з підготовкою фахі-

вців, наукових та науково-педагогічних кадрів; 

- проводити підготовку та атестацію науко-

вих та науково-педагогічних кадрів вищої кваліфі-

кації; 

- організовувати підвищення кваліфікації та 

перепідготовку керівних працівників, педагогічних 

кадрів відповідно до економічних, політичних, со-

ціально-культурних умов розвитку України та до-

сягнень науково-технічного прогресу; 

- створювати та розвивати бази практик, на-

вчально-виробничі бази фахової підготовки школя-

рів, студентів та науково-методичної роботи викла-

дачів. 

У свою чергу школа-інтернат для обдарованих 

дітей взяла на себе такі зобов’язання: 

- здійснювати інформаційний обмін, співро-

бітництво, наукові та ділові контакти з виклада-

чами та науковцями університету; 

- реалізовувати спільні плани підготовки нау-

кових кадрів, зокрема, шляхом підвищення кваліфі-
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кації в підрозділах університету шляхом стажу-

вання вчителів, у тому числі й через аспірантуру та 

докторантуру; 

- направляти здібних школярів до універси-

тету для участі у підготовці до виступів у турнірах 

юних фізиків, біологів, географів, юних винахідни-

ків і раціоналізаторів тощо; для проведення нау-

ково-дослідної роботи в межах Малої Академії 

наук; для підготовки до участі в предметних олім-

піадах різного рівня; 

- брати участь у розвитку та вдосконаленні 

методичного забезпечення навчального процесу у 

вищих та середніх закладах освіти, підвищенні яко-

сті підготовки учнів, студентів та молодих спеціа-

лістів; 

- брати участь у роботі Державної екзамена-

ційної комісії; 

- проводити розробку та апробацію навчаль-

них планів та програм новітніх та наукомістких те-

хнологій для учнів; 

- проводити підготовку спеціалістів з-поміж 

учнів та молоді з новітніх та наукомістких техноло-

гій за наскрізними навчальними планами. 

Таким чином, у межах кластеру університет і 

школа-інтернат для обдарованих дітей є рівноправ-

ними партнерами з точки зору планування і здійс-

нення організаційного, правового, фінансового, на-

уково-методичного і технічного забезпечення його 

діяльності. Як показав досвід цієї діяльності, запро-

понований підхід щодо реалізації взаємодії системи 

«університет – школа інтернат для обдарованих ді-

тей» на засадах кластерного підходу дозволяє за-

безпечити якісний супровід обдарованих учнів на 

засадах паритетності його учасників. 

Висновки та перспективи подальших дослі-

джень. 

Кластерний підхід у розвитку освіти передба-

чає розроблення та впровадження інтеграційних 

процесів взаємодії системи «університет – школа-

інтернат для обдарованих дітей» з тим, щоб ство-

рити гармонійний ефективний ланцюг для розвитку 

талановитої особистості. При цьому, враховуючи 

те, що освітній кластер розуміється ще і як єдина 

система безперервної освіти від школи (дошкіль-

ного закладу) до виробництва [4, с. 152], слід кон-

центрувати зусилля на подовженні та посиленні 

освітнього кластерного ланцюга. Розробку такого 

кластера ми беремо за основу подальших дослі-

джень. 
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АННОТАЦИЯ 

В работе рассматриваются влияние сознания в понимании и познании человеком в современном со-

циуме, устанавливаютсясущностные особенности рассматриваемых феноменов, прослеживаются при-

чинно-следственные связи между ними. Происходит анализ построения картины мира сегодняшним чело-

веком, интерпретируется влияние, оказываемое ею на способность к восприятию информации. В качестве 

предмета исследования выступают механизмы формирования и взаимодействия сознания с окружающим 

миром, социальной действительностью. В статье сопоставляются тенденции восприятия окружающей ре-

альности, общественно-исторических процессов в срезе процессов воспитания и образования. Выявляются 

особенности влияния сознания на восприятие информации и самоидентичность по различным основаниям. 

ABSTRACT 

The work examines the influence of consciousness on the understanding and cognition by the human in mod-

ern society, establishes the essential features of the phenomena in question, traces the causal relationship between 

them. There is an analysis of the construction of the picture of the world by today's man, the influence that it exerts 

on the ability to perceive information is interpreted. The subject of the research are the mechanisms of the for-

mation and interaction of the consciousness with the surrounding world and the social reality. The article compares 

the tendencies of perception of the surrounding reality, socio-historical processes in the context of the processes 

of the upbringing and education. The features of the influence of consciousness on the perception of information 

and a self-identity on various grounds are revealed. 
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Сознание как научная проблема преследует че-

ловечества весьма длительное время: фактически 

она появилась с зарождением непосредственно са-

мого феномена сознания. Однако до сегодняшнего 

дня не только отдельные аспекты данного понятия, 

но и оно само остаются дискуссионными. 

С позиций современной научной мысли созна-

ние понимается как способность человека воспро-

изводить, отражать окружающую действитель-

ность в собственном мышлении [2]. В данном слу-

чае, имеет смысл утверждать о интерпретации 

осязаемой картины путем активизации мыслитель-

ных процессов. Однако, не стоит рассматривать со-

знание только как отображение событий, имевших 

место быть в реальности, поскольку оно может но-

сить также общественно-исторический и творче-

ский характер. 

Первый аспект связан с особенностями социа-

лизации: ввиду того, что человек есть существо со-

циальное, то для него свойственно принятие опре-

деленных норм, ценностей, шаблонов, мифологии 

и др. То есть, не будучи активным участником, 

либо свидетелем того или иного события, конкрет-

ный индивид через воспитание, коммуникацию, по-

иск информации, знакомство с ней принимает те 

или иные события фактически на веру. Стоит отме-

тить, что речь идет не только о религиозной, фило-

софской или мифологической картинах мира, но и 

о широком спектре естественнонаучных дисци-

плин: большинство людей не могли и никогда не 

смогут наблюдать за физическими опытами с ядер-

ной реакцией, большим адроннымколлайдером, за-

фиксировать воочию те или иные астрономические 

явления, досконально изучить механизмы работы 

собственного организма и др. 

Получая информацию из какого-либо досто-

верного для себя источника, человек включает ее в 

собственное мировоззрение, а, следовательно, она 

становится частью его интерпретации картины 
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окружающего мира, а также мира находящегося вне 

поля осязания как в пространственном, так и вре-

менном измерениях. 

Последнее представляет собой, так называе-

мое, историческое сознание. Его особенность также 

заключается в том, что среднестатистический чело-

век в большинстве случаев, не является свидетелем 

событий, имевших место быть. Однако социальная 

потребность быть частью той или иной группы 

предполагает принятие определенных моделей и 

фактов как данности. При этом, существует ряд 

проблем, связанных с доказательной базой над ко-

торыми работают профессиональные историки. 

Мы, в свою очередь, не оспариваем существование 

или не существование тех или иных фактов, а кос-

немся только отдельных аспектов исторического 

сознания. 

Первый вопрос: происходило ли конкретное 

событие в действительности? В данном случае, это 

мифологические, легендарные, а также дискусси-

онные события. Довольно длительное время антич-

ная мифология играла важную роль в европоцен-

тричном сознании. Сказания о подвигах Геракла, 

приключениях аргонавтах, Одиссея и многие дру-

гие мифы стали неотрывной частью европейского 

(в широком смысле) мировоззрения. Даже сегодня 

купидон в сознании большинства является симво-

лом любви, а римское изображение Фемиды (Юс-

тиции) с повязкой на глазах, держащей в руках меч 

и весы ассоциируются с правосудием. 

При этом, более прочное место в сознании мо-

жет занимать религиозное мировоззрение, когда ве-

рующий не подвергает сомнению, к примеру, вос-

крешение Осириса, смех Заратустры при рождении 

и многое другое, что становится фактом и воспри-

нимается как непреложная истина в мировоззре-

нии. 

Однако, и конкретно исторические события 

могут стать полем для дискуссии на предмет суще-

ствования. В частности, в 2017 г. развернулись оже-

сточенные споры вокруг истории о «28 панфилов-

цах», когда по одну сторону столкнулись отрицав-

шие факт их существования, а по другую лица, 

оппонирующие им. При этом, последними отверга-

лись свидетельства, в том числе, первых авторов 

статьи об описываемых событиях. То есть, как 

можно увидеть из приведенных примеров для чело-

века не важен факт реальности или нереальности 

явлений для того, чтобы они стали или не стали ча-

стью сознания. 

Во-вторых, вопрос масштабности и значимо-

сти описываемого события: конкретная картина 

мира может требовать, как их преувеличения, так и 

преуменьшения. Долгое время существовала точка 

зрения о том, что в нашествии Батыя на Киевскую 

Русь принимал участие миллион воинов, что разве-

яно сегодняшними историками. Либо по-прежнему 

не решен вопрос о крупномасштабности Невской и 

Чудской битв. Однако для исторического сознания 

конкретной российской нации отмеченные события 

являются принципиальными и в мировоззрении 

граждан возникают образы, созданные режиссером 

С.М. Эйзенштейном, нежели дискуссии историков. 

Следовательно, здесь включается механизм вос-

приятия себя частью социальной группы, в виду 

чего человек переключается на символы, повыша-

ющие ее привлекательность. 

С другой стороны, преуменьшение значения 

определенных событий в сознании характерно 

также для отстаивания интересов своей общности, 

с другой для противостояния группам, воспринима-

емым как инородные. 

В частности, длительное время наблюдалась, а 

в некоторых случаях и сегодня имеет место быть, 

интересная ситуация, когда российские, американ-

ские и английские активисты спорят по вопросу пе-

релома во Второй мировой войне: первые утвер-

ждают, что это Сталинградская битва (иногда Кур-

ская), вторые указывают на сражение при Мидуэй, 

третьи на Эль-Аламейн. Все три события имели 

разный масштаб и значение, происходили на непо-

хожих театрах военных действий, однако для со-

знания человека имеет большую значимость пока-

зать привлекательность именно его социальной 

группы и ее интересов даже за счет принижения 

роли людских смертей. 

Аналогичная ситуация может происходить и 

на внутригражданской сцене: для отечественного 

общества даже по прошествии ста лет с момента ре-

волюций 1918 г., гражданской войны стоит вопрос 

правоты тех или иных сторон, сравнение «красного 

и белого терроров». Помимо этого, до сих пор не 

закрыта дискуссия о репрессиях в СССР и, в 

первую очередь, периода правления И.В. Сталина. 

К примеру, здесь также включается механизм по-

вышения привлекательности своей социальной 

группы, в результате чего репрессивный механизм 

указанного периода либо преуменьшается, а в неко-

торых случаях отрицается, либо даже находит 

одобрение. 

Относительно схожая ситуация наблюдается и 

в США, где до сегодняшнего дня присутствует ши-

рокий общественный диалог относительно событий 

Гражданской войны 1861–1865 гг., свидетельством 

чему стали столкновения по вопросу фигуры гене-

рала Р.Э. Ли в 2017–2018 гг. 

Таким образом, сознание представляет собой 

не только интерпретацию окружающей действи-

тельности, но, в первую очередь, действительности 

социальной, то есть воспринимаемой в рамках ори-

ентиров, заданных процессами социализации, что 

оказывает значительное влияние на познание и по-

нимание человеком реальности. 

В данном случае, сущность сознания заключа-

ется в потребности соотнести переживания соб-

ственного бытия с внешними феноменами, то есть 

определить собственное место в мире и мир вокруг 

себя через самовосприятие. 

В связи с этим, возникает вопрос формирова-

ния сознания. П. Бурдьё отдельное внимание уде-

лял «практике» в социализации человека. Под ней 

он понимал активность человека и воздействие со-

циума на личность. Однако, особенность сознания 

заключается в том, что оно оказывает влияние на 

практику, но не является и не детерминировано ею. 
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То есть, с одной стороны рассматриваемый фено-

мен способствует построению человеком того или 

иного характера взаимодействия с миром, активно-

сти. При этом информация, получаемая нами извне, 

воздействует на характер движения нашего созна-

ния. С другой стороны, существование данного фе-

номена не зависит от внешних факторов, поскольку 

невозможна ситуация, когда человек бессознате-

лен, а после какого-либо влияния у него просыпа-

ется сознание. Следовательно, оно не предопреде-

ляется практикой с позиции возникновения[1]. 

Помимо этого, сознание не является каким бы 

то ни было видом активности. Оно может оказы-

вать влияние на деятельность, но не выступает по-

будительным мотивом. При этом, осознание себя, 

самосознание не есть практика как таковая, а явля-

ется элементом сознания. 

В связи с этим, отдельного внимания заслужи-

вают процессы понимания и познания, поскольку 

данные феномены являются процессами, где чело-

век выступает субъектом, но также они с одной сто-

роны предопределены рассматриваемым феноме-

ном, а с другой влияют на него непосредственно. 

Как уже отмечалось выше, сознание строится 

в том числе и на информации, получаемой извне. 

Важную роль здесь играет процесс социализации и, 

в первую очередь, процессы воспитания и образо-

вания. Фактическое принятие на веру информации, 

транслируемой родителями, педагогами, значи-

мыми лицами формирует картину мира, которая за-

частую не сильно меняется на протяжении жизни у 

множества людей. Сюда входит и образовательная 

информация, и идеология, и самоидентичность по 

различным основаниям, и верования, и многое дру-

гое, что влияет на интерпретацию картины мира, а, 

следовательно, на сознание [4]. 

В связи с этим, интересен феномен идентифи-

кации по механизму «свой/чужой», зачастую выра-

жающийся в большинстве случаев «наши». Генети-

ческие различия между людьми составляют мизер-

ные доли процентов [3], однако в сознании 

множества людей существует подобное деление 

как по объективным внешним признакам (цвет 

кожи, волос, пигментация радужной оболочки, раз-

рез глаз и др.), так и по этническим признакам даже 

среди этнически близких групп, а в некоторых слу-

чаях и среди одной группы. Данное явление связано 

с осознанием себя как части определенного сооб-

щества и может не выражаться в каких-либо агрес-

сивных действиях, а, к примеру, в поддержке наци-

ональной, региональной, локальной спортивной ко-

манды. Но в основе по-прежнему лежит тот же 

механизм, поскольку распространенное выражение 

«Болеем за наших!» работает на той же сознатель-

ной основе. 

Однако, как познание и понимание могут воз-

действовать на сознание с позиций получения ин-

формации и интерпретации событий окружающего 

мира, так и сознание способно влиять на данные 

процессы. В частности, устоявшаяся картина мира 

имеет шанс противостоять данным, входящим с ней 

в резонанс. К примеру, человек со сформирован-

ным мифологическим, религиозным или схожим 

сознанием может отвергнуть научные факты: в 

частности, по данным NASA на 2017 г. в мире 

число лиц, верящих, что Земля плоская составляет 

40000 людей [5]. 

С другой стороны, понимание, как способ-

ность интерпретировать события, происходящие 

или происходившие в действительности, также мо-

жет подвергаться противодействию из-за расхож-

дения со сформированным на данный момент со-

знанием. В частности, новостная картина мира спо-

собна быть подвержена классификации по 

критерию устраивающая / не устраивающая инфор-

мация, в основе которой лежат те же механизмы, 

что в описанном выше явлении «свой/чужой». По-

добная ситуация приводит к делению СМИ на прав-

дивые (те, которые преподносят нравящиеся ново-

сти вне зависимости от степени достоверности) и 

нечестные (транслирующие информацию, которая 

вступает в конфликт с мировосприятием инди-

вида). 

Таким образом, влияние сознания на понима-

ние и познание человеком в современном социуме 

имеет довольно противоречивую сущность. С од-

ной стороны, это вызвано природой рассматривае-

мого феномена, который присутствует как дан-

ность, но в то же время испытывает влияние окру-

жающего, с другой степенью воздействия которое 

оказывает устоявшаяся картина мира на восприятие 

и интерпретации информации. Указанные обстоя-

тельства осложняют проблему социализации во все 

более ускоряющемся современном мире, поскольку 

функциональные способности организма и мозга 

человека были заложены еще в первобытном обще-

стве. 
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АННОТАЦИЯ 

Необходимость актуализации деятельностных  оснований инициативного, самостоятель-

ного, «порождающего» обретения проектных знаний обучающимися обусловлена реалиями «ин-

формационного общества знаний». Вместе с тем актуальной проблемой в современных условиях  

повсеместного распространения Интернет-коммуникационных технологий и глобального расширения 

сферы мгновенного доступа к любой интересующей информации остаётся конфликт между знанием и ин-

формацией. 

Статья посвящена теоретическим аспектам разработки и практической реализации системы информа-

ционной поддержки организации обучения студентов инженерных специальностей проектной деятельно-

сти. Объектно-ориентированная информационная система разработана на основе эпистемического под-

хода, деятельностно обращена к приему и обработке информации, трансформации информации в знания, 

обеспечивая репродуктивную успешность усвоения будущими инженерами проектных знаний. 

ABSTRACT 

Necessity of updating of the activity bases of the initiative, independent, "generating" finding of 

design knowledge by students is caused by realities of "information society of knowledge". A conflict 

between knowledge and information is becoming increasingly apparent In modern conditions of the 

Internet communication technologies ubiquity, global expansion of instant access to any information.  

Article is devoted to theoretical aspects of development and implementation of information support system 

for organization of training process on design activity for students of engineering specialties. The object-oriented 

information system is developed on the basis of epistemic approach, is turned to reception and information pro-

cessing, transformation of information into knowledge, providing reproductive success of design knowledge as-

similation by future engineers. 

Ключевые слова: деятельность, проект-технологии, знание, информация, проектные знания, эписте-

мотека 

Keywords: activity, technology project, knowledge, information, design knowledge, project knowledge, 

epistemotek. 

 

Strengthening the educational process focused on 

practice is the answer to requirements to professional 

training of the expert imposed today. These require-

ments are shown in transition to language of compe-

tences, to search of new forms of interaction of educa-

tional process subjects and new approaches to the or-

ganization of the educational environment. The 

methodology of special scientific knowledge and de-

sign practice is based on system approach where the 

principle of division of a complex system into the ele-

ments and research of sets of objects as systems is basic 

. System approach and the analysis were widely spread 

in all areas of scientific knowledge. 

In conditions when "education in general" be-

comes "a basic condition of economic competitiveness 

of Russia and its progressive economic and social de-

velopment in the 21st century" [1], the phenomenon of 

design of information support systems for methods of 

training organization and management of knowledge 

becomes priority [2]. 

This statement found the reflection in a num-

ber of researches and judgments of the famous 

domestic and foreign scientists on the designated 

epistemological perspective of education (N.F. 

Koryakovskaya, A.V. Hutorskoy, A.O. Karpov). 

As state V.A. Yasvin: formation in growing per-

son "readiness for the free and responsible choice 

through a problematization of the position in re-

lation to the world and itself" answers the prob-

lem of "modern understanding of education pur-

pose", that can be reached by means of "design of 

the education by the subject itself" [3].  

Before passing to consideration of information 

support systems used today in the higher educational 

institutions, acting on the basis of epistemic approach, 

the epistem-technologies focusing students on 

mastering new types of knowledge, and the latest 

modes of work with knowledge it is necessary to 

specify the concept "information" and whether it is 

(information) knowledge (first of all what we 

understand as "live" knowledge).  

A conflict between knowledge and information is 

becoming increasingly apparent In modern conditions 

of the Internet communication technologies ubiquity, 

global expansion of instant access to any information. 

Feature of information in terms of a method, time, a 
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condition of obtaining information does not demand 

big expenses, it is available with the advent of infor-

mation and communication technologies at any time 

and in infinite volume. Acquisition of knowledge in 

this regard rather labor-intensive and intellectual pro-

cess, it arises only in a consequence of achievement of 

high intellectual level and in this aspect knowledge is 

represented as rare phenomenon unlike information. 

Knowledge becomes key competitive advantage of the 

personality, organization, society [4]. On our opinion 

knowledge assumes obligatory existence of action un-

like information.  

In the context of our research we interpret data as: 

facts, ideas, concepts presented in accurately formal-

ized form in a certain sign system. If data make sense 

for the recipient, necessary and have value for him for 

decision-making, or realization of other functions these 

data will be organized definitely in information. The 

founder of the information theory Claude Shannon de-

fines information as definitely organized data, which 

are followed by semantic loading for the recipient of 

information, placed in some context both correctly in-

terpreted, and estimated by the recipient of information. 

At the same time what is data for one recipient can be 

information for another. 

As for special interpretations of the concept "in-

formation", it should be noted that they have consider-

able divergence in various scientific disciplines, in the 

technology and at the everyday life. Such situation 

should not be considered some unusual – it is possible 

to give many similar examples when the term has and 

is used in a set of values: point, energy, system, com-

munication, language and etc. The situation with the 

term "information" is similar: at the household level 

and in many scientific disciplines it is associated with 

concepts of data, knowledge, news, message, manage-

ment, etc. The general in all listed examples is that sub-

stantial party of information in their use is essential – it 

is represented quite natural from positions of "common 

sense". 

Knowledge is the information tested by practice 

which can repeatedly be used for the solution of these 

or those problems [5]. 

Scientific and technical progress created and fur-

ther produces the huge volume of information in the 

form of "ready" researches and data. "The fatality of 

this situation is that it sends to physical limits of our 

opportunities which lie in the organizations, communi-

cations of our brain. We have already went beyond 

these limits", – Ronald Barnett [6, p. 46]. In this regard 

the disturbing trend is found: the more students become 

informed, the less they are knowing and conceiving, as 

it is possible quickly and easily "to download" infor-

mation whereas original, vital, "live", personal 

knowledge should be found by intense work of a 

thought and practical activity. 

In our opinion, epistemoteka is the effective inter-

mediary in the activity organization of training process 

of students of engineering specialties on design activity 

and solution of the problem of work with knowledge in 

dynamic and information intensive environment. Se-

mantic loading of a definition of an epistemotek is that 

in the Ancient Greek language "epistem" meant such 

knowledge which in a large extent relies on personal 

experience of activity, and formed as a result of activ-

ity. Aristotle's quote "Mind consists not only of 

knowledge, but also in ability to apply knowledge in 

practice" correlates with one of the most important pro-

visions of activity approach, activity epistemology in 

modern interpretation "Knowledge exists in processes 

of its generating use" [7]. 

The active epistemology is treated as process of 

knowledge through activity in which the subject first of 

all designs theoretical model and then projects it on the 

sphere of an object [7]. The main ideas of an activity 

and epistemological paradigm are aimed at the devel-

opment of knowledge as "intentional, reflexive and 

communicative, basic determination of activity of the 

person" [8] who can be able to make crucial profes-

sional and vital decisions on the basis of high level of 

proficiency in skills of the analytical and reflexive, crit-

ical thinking, knowing methodology and able to apply 

methods, to build the optimum (optimizing) strategies 

and tactics of ethically oriented dialogue interaction. 

By analogy to a word "library" modern interpreta-

tion of an epistemotek in literal sense means depositary 

(knowledge storage), in which advanced researches 

which had crucial for development of various spheres 

of science and practice are collected and presented on 

different mediums (digital, paper, audio and video). 

For the purpose of training of future experts of an 

engineering profile in the Orenburg state university is 

developed the epistemotek of design knowledge. That 

allowed to expand significantly space of network com-

munication due to possibility of access for students to 

various experts in the interesting areas of knowledge, 

to organize the collective thinking directed to obtaining 

new "live" knowledge, to form teams and associations 

for programs and projects development and implemen-

tation. The developed architecture of information sup-

port of design knowledge epistemotek is based on rep-

resentation of knowledge on the basis of the direct and 

the return connections providing interaction of the dy-

namic information educational environment with the 

built-in technology of knowledge management directed 

to integration, accumulation, support and organization 

of access to design knowledge. A core of an episte-

motek is the dynamic bank of the assumptions, hypoth-

eses and problems over which the progressive mankind 

reflects today, examples of thinking and activity which 

led to generation of classical research are described and 

systematized. Epistemotek is organized in the form of 

unique "add-in", a dynamic content over already avail-

able Internet and educational resources, it acts as infor-

mation and cognitive technology of knowledge and an 

effective information system for organization and ori-

entation of students to mastering the newest ways of 

knowledge, acquisition and transformation of infor-

mation in personal knowledge [9]. 

Results of a research showed that the information 

and cognitive technologies informatively turned to re-

ception and information processing, their transfor-

mations in knowledge (on the basis of activity of per-

ception, thinking, attention, memory, speech, imagina-

tion, action), provide reproductive success of 

assimilation by future engineers of design knowledge. 
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АННОТАЦИЯ 

Развитие современных информационных технологий и нового инструментария привело к их актив-

ному внедрению в образовательный процесс обеспечения безопасности жизнедеятельности. Под техноло-

гиями безопасности жизнедеятельности мы понимаем инновационные системы методов и действий выяв-

ления и использования потенциала личности, общества и государства для успешного существования. Ком-

плекс современных технологий безопасности жизнедеятельности включает интерактивные технологии: 

кейс-технологии, веб-технологии, деловые игры, мультимедийные тренинги, моделирование опасных 

чрезвычайных ситуаций,  

Новый инструментарий в виде Интернета, компьютера, приборов мобильной связи таит в себе много-

численные опасности и риски. Для их нейтрализации нужны технологии безопасности. Овладение совре-

менными педагогическими технологиями, новым информационным инструментарием в сфере безопасно-

сти жизнедеятельности формирует аналитические способности, расширяет научный и профессиональный 

кругозор, самостоятельность и активность пользователя, способствует достижению конкурентных пре-

имуществ учителю основ безопасности жизнедеятельности при выполнении им профессиональных функ-

ций в условиях образовательного учреждения. 

ABSTRACT 

The Development of modern information technologies and new tools has led to their active implementation 

in the educational process of life safety. By technologies of life safety we understand innovative systems of meth-

ods and actions to identify and use the potential of the individual, society and the state for a successful existence. 

The complex of modern technologies of life safety includes interactive technologies: case technologies, web tech-

nologies, business games, multimedia training, modeling of dangerous emergencies,  

New tools in the form of Internet, computer, mobile communication devices are fraught with numerous dan-

gers and risks. To neutralize them, security technologies are needed. Mastering modern pedagogical technologies, 

new information tools in the field of life safety forms analytical skills, expands scientific and professional Outlook, 

independence and activity of the user, contributes to the achievement of competitive advantages of the teacher of 

the basics of life safety in the performance of professional functions in an educational institution. 

Ключевые слова: технологии, инструментарий, безопасность, кейс-технологии, веб-технологии, де-

ловые игры, мультимедийные тренинги, моделирование, кибербезопасность. 

Keywords: technologies, tools, security, case technologies, web technologies, business games, multimedia 

trainings, modeling, cybersecurity. 
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Стремительное развитие современных инфор-

мационных технологий и нового инструментария 

привело к их активному внедрению в образователь-

ный процесс и профессиональную практику учи-

теля «Основ безопасности жизнедеятельности» 

Технологический подход предполагает ис-

пользование современных педагогических техно-

логий для оптимального построения и реализации 

на практике дидактических и воспитательных це-

лей с требованиями гарантированного достижения 

успеха в профессиональной деятельности учителя 

«Основ безопасности жизнедеятельности». Эти 

технологии выдвигают на первое место не только 

информированность обучаемых, но их способность 

решать проблемы безопасности жизнедеятельности 

в учебных и в жизненных ситуациях. 

Под технологиями безопасности жизнедея-

тельности мы понимаем инновационные си-

стемы методов и действий выявления и исполь-

зования потенциала личности, общества и госу-

дарства для успешного существования. 

 Комплекс современных технологий безопас-

ности жизнедеятельности включает интерактивные 

технологии: кейс-технологии, веб-технологии, де-

ловые игры, мультимедийные тренинги, моделиро-

вание опасных чрезвычайных ситуаций, работа с 

небольшими группами обучающихся, работу в па-

рах и т.д.[9,10].  

Мы считаем, что внедрение кейс-технологии в 

практику подготовки будущих бакалавров обуслов-

лено двумя тенденциями: 

-ориентация образования на формирование 

знаний, умений и навыков интеллектуальной дея-

тельности, на развитие у будущих учителей основ 

безопасности жизнедеятельности способности к 

преподаванию, умению перерабатывать достаточно 

большие объемы информации; 

-развитием требований к выпускнику, который 

должен обладать способностью оптимального ре-

шения различных бытовых и чрезвычайных ситуа-

ций в ходе учебного процесса. 

Самой сложной проблемой при применении 

кейс-технологии является подбор необходимого и 

достаточного банка кейсов для каждой темы пред-

мета изучения. Под понятием «кейс» мы представ-

ляем практические ситуации, в которых освеща-

ются сложные случаи, событии с непредсказуе-

мыми результатами, в которых можно обнаружить 

проблему, конкретных людей в момент принятия 

важного решения, Элементами кейса являются из-

ложение; иллюстрация; практическая задача с во-

просами для размышления и принятия безопасного 

решения. 

Преимущества кейс-технологии заключается в 

следующем: 

- включает в себя операции исследователь-

ского процесса, аналитические процедуры; 

- предполагает активное участие обучаемых в 

группе при взаимном обмене информацией; 

- осуществляет процедуру погружения группы 

в ситуацию, формирует эффект умножения знания, 

обмен открытиями и т.п. 

- значительным достижением кейс-техноло-

гии является создание ситуации успеха. Достиже-

ние успеха обучаемых выступает одной из глав-

ных движущих сил для формирования устойчивой 

позитивной мотивации, наращивание познаватель-

ной активности по проблемам безопасности жиз-

недеятельности. 

У продвинутых учителей «Основ безопасности 

жизнедеятельности» разработан банк кейс-стади по 

каждой теме предмета. Для примера приведём со-

держание кейса: 

Цель применения – формирование представ-

лений студентов о порядке действий при обнаруже-

нии неизвестных химических веществ. 

3 сентября 20013 года один из сотрудников 

«Молочный концерн» у себя в кармане обнаружил 

порошок неизвестного происхождения. Два чело-

века, которые находились в непосредственном кон-

такте с порошком, получили необходимую меди-

цинскую профилактику. 

Служба охраны компании приняла необходи-

мые меры безопасности и поставила в известность 

компетентные органы, которые начали расследова-

ние и провели экспертизу обнаруженных веществ. 

Чтобы содействовать следственным действиям и 

обеспечению безопасности здоровья сотрудников, 

на предприятии временно приостановили работу. 

Согласно предварительному заключению, 

вредных веществ в порошке не обнаружено. Требу-

ется дополнительное время для дальнейшей экс-

пертизы и получения окончательных результатов. 

Безопасность и здоровье сотрудников – прио-

ритет для компании «Молочный концерн». Прини-

маются все меры, чтобы потребители получали 

продукцию компании, отвечающую всем гигиени-

ческим и санитарным нормам. 

Вопросы и задания 

1. Какую опасность представлял обнаружен-

ный порошок на молочном концерне? В чем со-

стоял риск?  

2. Оцените деятельность руководства и охраны 

концерна для предотвращения чрезвычайной ситу-

ации? 

3. Определите сложность разрешения этого 

кейс[2.3.6]. 

Опыт научных исследований в сфере безопас-

ности жизнедеятельности показывает высокую эф-

фективность веб-квест технологий: поиск, приклю-

чение, путешествие, компьютерная игра и т.д. Со-

здаются проблемные задания в различных 

жизненных ситуациях, проводится коллективный 

поиск и обсуждение сложных жизненных, экстре-

мальных и чрезвычайных ситуаций. 

Технология веб-квест имеет структуру, кото-

рую мы покажем по теме «Профилактика терро-

ризма в образовательной организации» для учени-

ков 9 класса:  

1. Во введение раскрываются основные поня-

тия терроризма, истоки и причины современного 

терроризма. 

2.Создается интрига в виде демонстрации ви-

деофильмов «Терроризм», «Подготовка террори-

стов». 
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3.Создается провокация: «Назовите основные 

цели и виды терроризма!» (Цель – использование 

крайних форм насилия для дестабилизации обще-

ственной жизни, виды – письменный, телефонный 

терроризм, терроризм с применением взрывчатых 

веществ, одиночный и групповой терроризм, по-

следствия террористического акта). 

4.Центральное задание – проанализировать, 

разработать пути профилактики терроризма в обра-

зовательной организации (охрана зданий и приле-

гающих территорий, пропускной режим, формы 

обучения обучаемых при потенциальной угрозе 

террористического акта). 

5. Действия обучаемых: 

- действия обучаемых при угрозе физического, 

психологического, сексуального насилия; 

- при обнаружении взрывоопасных предметов; 

-правила безопасности при угрозе взрыва; 

- правила безопасности при обстреле; 

-действия обучаемых при попадании в залож-

ники (ролевые игры).  

-помощь пострадавшим при террористическом 

акте(практическая работа). 

6. Представление результатов: обучаемые 

усвоили теоретические аспекты терроризма, обсу-

дили и обобщили практические действия при раз-

личных видах терроризма. 

Для организации веб-квестов необходимы 

учебно-методические материалы: список информа-

ционных ресурсов (адреса веб-сайтов, ссылки в Ин-

тернете, фильмы, фото, таблицы, схемы), инструк-

ции, процедуры выполнения заданий, порядок со-

ставления индивидуального или коллективного 

отчета в виде кратко обобщенного опыта[4].  

В последние годы активно используются при 

подготовке бакалавров «Основ безопасности жиз-

недеятельности» технологии создания и презента-

ция электронных технических средств обучения с 

аудиовизуальным сопровождением, с компьютер-

ным синтезом звука, проводится работа с музы-

кальными аудиофайлами [7, с.8]. Эти технологии 

применяются также при создании и редактирование 

сообщений на семинарских занятиях, при подго-

товке в печать статей, при показе и словесном со-

провождении просмотра картин знаменитых ху-

дожников, «виртуальном посещении» музеев, кар-

тинных галерей, архитектурных памятников, 

материалов по великим военным сражениям, 

например, времен Великой Отечественной войны, 

по организации полевых учений старшеклассников 

и т.д. Всё это способствует повышению знаний по-

нятийного и терминологического аппарата, форми-

рованию умений по отбору и компоновке аудиови-

зуальных средств при использовании педагогиче-

ских технологий. 

При изучении предмета «Основы безопасно-

сти жизнедеятельности» входят в практику техно-

логии экспертной работы при выполнении практи-

ческих заданий, например, при оказании первой по-

мощи при травмах, при действиях обучаемых при 

эвакуации, при профилактике террористических 

актов и других чрезвычайных ситуациях. 

Использование мультимедийных тренингов в 

виде педагогической технологии предполагает: 

- использование мысленного и имитационного 

проигрывания действий в измененной или нестан-

дартной опасной ситуации с введением элементов 

неясности обстановки; 

-отсутствие достаточной информации, непред-

виденности возникающих трудностей и условий 

требует от обучаемых быстрого нахождения но-

вого, оригинального решения; 

- позволяет им овладевать способами самосто-

ятельного нахождения выхода из нестандартной 

ситуации; 

-овладение умениями создания свою модель 

безопасного поведения;  

-планирования, контролирования, регулирова-

ния и оценивания своих действий и поступ-

ков[9,с.18].В результате этих действий осуществля-

ется самостоятельное изучение посредством при-

менения таких технологий, как имитационные, 

ролевые, деловые игры, игры-упражнения. 

Новый инструментарий в виде Интернета, 

компьютера, приборов мобильной связи таит в себе 

многочисленные опасности и риски. «Так известно, 

что анонимность в интернете давно не существует, 

поэтому государственным структурам есть возмож-

ность определить местонахождение любого пользо-

вателя социальных сетей, зная IP- адрес компью-

тера, с которого отправлено сообщение о «замини-

рованом здании, аэропорта, школы и т.д.. Ещё 

одной опасностью можно назвать, например, ки-

бербуллинг – травля посредством открытых ком-

ментариев недостатков личности пользователя, по-

каз злобных троллей, навязывание платных игр или 

каких-то покупок и т.д. Увлечение компьютерными 

играми может повлечь за собой опасные для обще-

ства проблемы криминального характера, когда у 

людей не хватает денег на игру, и они идут на пре-

ступление. Чтобы подобных рисков не допустить, 

со школьниками нужно проводить занятия по ки-

бербезопасности, на которых нужно научить детей 

отличать фейговые сведения от правдивых и немед-

ленно закрывать всплывающие окна. 

Таким образом, киберзависимость набирает 

обороты, прогрессирует и остановить его можно 

лишь своим трезвым сознанием[10,c.77]. 

Особое место в киберзависимости занимает за-

висимость от мобильного телефона, которая прояв-

ляется в виде «номофобии» (от английского nomo-

bile – phone phobla) – страх отсутствия телефона, 

налаживания мобильной связи, когда появляется 

зависимость от интернет-общения, чатов, обмена 

SMS, скайпа и т.д.  

Киберзависимость и номофобия трудно подда-

ется лечению, однако ученые выработали три пути 

лечения: 

- терапевтический способ заключается в том, 

что человека приучают мысленно представить, что 

он может обойтись без своего «сотика»; 

- после мысленных тренировок следующий 

шаг – контролируемое использование мобильника 

только по делу; 
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- тратить в месяц на телефон строго определен-

ную сумму денег [70, c. 5-31].  

Первый этап лечения киберзависимости и но-

мофобии – диагностика причин формирования этой 

зависимости. На этом этапе проводится профилак-

тическое лекарственное лечение.  

На втором этапе лечения номофобии прово-

дится психологическая коррекция в индивидуаль-

ном порядке и в специальных тренинговых груп-

пах. Психологическая помощь направлена на улуч-

шение взаимоотношений с близкими и 

сверстниками, обучение саморегуляции и умению 

справляться с трудностями, воспитанию волевых 

качеств, повышению самооценки.  

Третий этап лечения номофобии – это привле-

чение страдающего человека в процессы, не связан-

ные с «сотиком». Необходимо показать человеку, 

что существует масса интересных развлечений, ко-

торые не только позволяют пережить острые ощу-

щения, но также тренируют тело и нормализуют 

психологическое состояние[10,с.78].  

Таким образом, овладение современными пе-

дагогическими технологиями, новым информаци-

онным инструментарием в сфере безопасности 

жизнедеятельности формирует аналитические спо-

собности, расширяет научный и профессиональный 

кругозор, самостоятельность и активность пользо-

вателя, способствует достижению конкурентных 

преимуществ учителю основ безопасности жизне-

деятельности при выполнении им профессиональ-

ных функций в условиях образовательного учре-

ждения. 
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АНОТАЦІЯ 
У статті розглянуто поетику роману у віршах “Тарас Трясило” Володимира Сосюри та її підпорядко-

ваність ідеології. З акцентовано увагу на особливостях зображення історичного образу, художніх засобах 
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In the article poetics a novel are considered in poems “Taras Tryasilo” Volodymyr Sosyuri and its 
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Постановка проблеми. Постать Тараса Тря-

сила – неоднозначна в історії. У своєму “романі” 

Володимир Сосюра творить свою власну, легенда-

рну історію повстання Тараса Трясила, міфологізує 

його постать. Таким чином події, представлені в по-

емі Тараса Шевченка “Тарасова ніч”, стають ніби 

продовженням, післямовою до подій, зображених у 

поемі Володимира Сосюри. Щодо порівняння з 

“Гайдамаками” Тараса Шевченка, то Володимир 

Сосюра у “Тарасі Трясилі” своєю ідеологічною ви-

значеністю і відкритою заангажованістю цілковито 

змінює національну та релігійну складову філосо-

фії історії XVII-XVIII віків: якщо українсько-поль-

ські війни та рух гайдамаків (за Тарасом Шевчен-

ком) мають національне й релігійне забарвлення 

(звичайно ж, що він ґрунтується й на класовому 

протиставленні українського селянства й козацтва 

та польської шляхти), то Володимир Сосюра у 

своїй творчості стає “пропагандистом і агітатором” 

представлення цієї історії як виключно класової й 

антирелігійної боротьби. Втіленням цієї доктрини є 

його герой – Тарас Трясило. На формування пое-

тики твору, його ідейно-естетичну наповненість 

безсумнівний вплив мала й доктрина соціалістич-

ного реалізму, яка ґрунтувалася на використанні 

впливу потужного пласта історичної та культурної 

пам’яті (безпосередньо пов’язаного із релігійною 

свідомістю [Детальніше:1]) на маніпулювання ма-

совою свідомістю й ідеологічним впливом на ве-

ликі маси людей. Творчість Володимира Сосюри у 

цьому циклі проявляє тенденції герменевтичної за-

мкненості тоталітарної системи на ретрансляції са-

крального – як основної ознаки тоталітарної влади, 

її ідеології, практики повсякденного життя. 

В основу поеми покладені події 1620–1630 ро-

ків в Україні.  

У березні 1630 року група запорозьких козаків 

на чолі з Тарасом Федоровичем вирушили з Січі на 

Придніпров’я і стратили гетьмана реєстрового ко-

зацтва Грицька Чорного, який був прихильником 

союзу з польською шляхтою. Федорович звернувся 

до простолюду з універсалами, в яких закликав пі-

дніматися на боротьбу проти шляхти. Виступ запо-

рожців став поштовхом до розгортання селянського 

повстання. Повстанці нападали на шляхетські має-

тки, вбивали шляхтичів, захоплювали їхнє майно, 

знищували шляхетські документи. 

Гетьман Тарас Трясило (так його названо в “Іс-

торії Русів”), він же Тарас (Хасан або Усан) Федо-

рович, підняв повстання проти польського війська 

під керівництвом польного гетьмана В. Конєцполь-

ського, яке отаборилось по Україні після повер-

нення з походів у 1629 році. Польські вояки “си-

льно докучали козакам і всякій іншій українській 

людности” [2, с.279]. Напруження політичного про-

тистояння тягнулося до травня 1630 року, коли ко-

зацькі загони “зібралися під Переяслав, приготува-

лися до війни […]. Конєцпольський, позбиравши, 

яке міг, військо, перейшов під Києвом Дніпро […] 

чекав помочи від короля, але той теж не мав чим 
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допомогти, а дрібніші полки, що йшли до польсь-

кого війська, не могли пробитися до Переяслава че-

рез побунтовану Україну […]. Нарешті по двох ти-

жнях тої переяславської війни сталася рішуча битва 

[…]. Звістки очевидців потверджують, що поляків 

сильно погромлено в цій битві…” [2, с.281]. Ця по-

разка польського війська в “Історії Русів” отримала 

назву “Тарасова ніч”: “…Козаки, діждавшись Поль-

ського свята, Панським тілом званого, що вони 

його святкують зі стріляниною та бенкетами […] на 

світанку вдарили з двох боків на табір Польський, 

вдерлися до нього і, заскочивши багатьох поляків 

напівголими, перекололи їх усіх; що їм противи-

лися, знищили, а решту перетопили в річці і розіг-

нали, здобувши табір їхній з усіма запасами та ар-

тилерією. Ця поразка польського війська була на-

звана “Тарасовою ніччю” [2, с.92]. 

Микола Сиротюк одним із перших виявив 

вплив на віршований роман Володимира Сосюри 

творчості Тараса Шевченка та Миколи Гоголя: “Ду-

мається, що роман “Тарас Трясило”, як і його голо-

вний герой, був навіяний Володимиру Сосюрі Та-

расом Шевченком (“Тарасова ніч”) та Миколою Го-

голем (“Тарас Бульба”). Вплив традицій класиків 

тут відчутний у всьому – і в патріотичній спрямо-

ваності роману, і в нахилі до епічного малювання 

подій та людей, і в героїчно-романтичному тоні ро-

зповіді, і в ліричних та публіцистичних відступах, і 

в інших формах живописання історії” [4, с.71].  

Сюжетна структура роману у віршах побудо-

вана на мотиві становлення головного героя, який 

спочатку є пастухом, а потім утікає від свого пана 

на Січ, готуючи помсту за своє зневажене кохання 

та повстання проти “панів і попів”. У поемі прису-

тні кілька драматичних конфліктів та колізій, які 

отримують ідеологічну та моральну розв’язку. Йде-

ться, зокрема, про зраду сестри Тараса, яка полю-

била татарина Ятагана, про кохання турецької по-

лонянки Зареми до Трясила (ці два драматичні кон-

флікти творять у поемі особливу художньо-

естетичну симетричну пару). 

Конфлікти отримують драматичну розв’язку 

(що надає поемі ознак трагедії), коли у відкритому 

полі Тарас зустрінеться із Ятаганом та вб’є і його, і 

(ненароком) сестру Марину. Сестру Тараса Марину 

викрадають татари. Вона стає наложницею свого 

поневолювача Ятагана й закохується в нього, бо 

“Кров у степу біжить так швидко, / любов в степу 

така швидка…” [5, с.356]. Туркеня Зарема вбиває 

Ягеллу й таким чином наступає розв’язка сюжетної 

лінії його кохання. 

Ліричні відступи у поемі “Тарас Трясило” є 

алюзіями до ліричних відступів у поемі Тараса Ше-

вченка “Гайдамаки”, а образ головного героя твору 

перегукується з образами Яреми Галайди, Залізняка 

та Гонти. У Володимира Сосюри Трясило – пастух 

(“Він і обдертий, і убогий / і розлютований такий” 

[5, с.347], який думками лине “туди, / де Хортиця 

шумить, де козаки веселі й п’яні / толочать вольнії 

степи” [5, с.348]. Він закоханий у Ягеллу “доньку 

магната Рудзяна”, панну, яка від нього “на спомин 

квіти не взяла” й завдала гострої образи: “Вона ра-

бом його назвала” [5, с.349]. Тарас змушений уті-

кати на Січ, бо той магнат наказує за залицяння до 

доньки висікти його батогами. Через два роки “вже 

Трясило – один з козацьких ватажків / О, скільки 

крові наточили / В Дніпро пістолі і клинки” [5, 

с.358]. 

Мотив крові стає у творі одним із домінантних. 

У сюжетній структурі твору цей мотив стає особли-

вим художнім та ідеологічним маркером, який 

структурує мотиви антирелігійного та класового 

протистояння. У пастуха Тараса “У кров позбивано 

коліна / і серце в скроні кров’ю б’є” [5, с.347]. “Гей, 

багато буде крові!” [5, с.352] – думає чи то автор, 

чи головний герой. У сцені битви, яка переходить у 

різанину (“…мовчки різали селяни / і з піснями – 

козаки” [5, с.388]), ріки крові виростають до апока-

ліптичного символу нищення соціального ворога: 

“В крові купає кінь копита, / крізь кров не глянути 

очам” [5, с.388]. 

Січ у поетичному просторі твору – це зібрання 

не тільки українців, “Тут і поляки, і татари / старі і 

юні козаки” [5, с.358]. Єдине протиставлення тут – 

це протиставлення класове: “Одні невмиті, босі й 

голі / На смерть ідуть за п’ятака”. Інша – антагоніс-

тична група до попередніх – “… ситі та пузаті… / А 

кошовий – поглянь, це ж кат. / Хіба це воля в влас-

ній хаті, / Коли всім править гетьманат” [5, с.359]. І 

одразу ж автор перекидає місток до сучасного йому 

світу, до “будівників комунізму”: “Послухай, що 

шумить голота, / вона зібралась у юрбу, / вона дзве-

нить, як на роботі / рої сьогоднішніх комун… [5, 

с.359].  

Одночасно з потужною ідеологічною детермі-

нованістю розвитку дії, в поетикальній палітрі 

твору де-не-де пробивається ліричний струмінь, 

метафоричне світовідчування поета: “На зброї со-

нця позолота…” [5, с.361]; “А ніч упала на коліна, / 

прослала їм до моря путь… / І діамантами перлини 

на веслах виснуть і цвітуть” [5, с.373]; “…Зажури-

вся місяць понад Січчю… А на небі хтось розкидав 

рожі / і жевріє синя глибина” [5, с.367]; “А в небі 

місяць, мов лелека, / жупан озорений клює” [5, 

с.393]. 

Третя частина поеми вiдкривається зачином: 

“Знов і знов мене Трясило кличе / Невідомим голо-

сом із тьми…[5, с.367], а далі продовжується інте-

рактивна взаємодія в зворотний бік. Тепер уже ав-

тор поеми звертається до свого героя, наділяючи 

його ідеологічними переконаннями та ідеями, під 

впливом яких написано цей твір: “Знаю я, так зо-

ряно і трудно / злидарів піднять, вести на бій… / Та 

у мрії зірку п’ятикутну / приколов до шапки я 

тобі… [5, с.367]. Із контекстуального погляду мо-

жна добачати тут спробу чіткого декларування іде-

ологічної позиції автора, який у той час змушений 

був виправдовуватися щодо своєї участі у боротьбі 

в армії Симона Петлюри.  

Таким чином, між реальним історичним обра-

зом-прототипом головного героя та образами ге-

роїв, зображених у поемах Тараса Шевченка та Во-

лодимира Сосюри, внаслідок різних ідейно-естети-

чних та ідеологічних завдань цих авторів, 
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відбувається зміщення семантичного поля історич-

ної постаті. Можна погодитися із твердженням, що 

образи персонажів історичного походження – це 

“лише різновид традиційних образів узагалі […]. 

Деякі з них такі постійні у художній практиці різ-

них епох, що дістали термінологічну позначку “ві-

чних” […]. На відміну від інших, художні образи 

історичного походження – варіативні (вони колись 

реально існували), в чому й полягає їх найважли-

віша диференційна ознака” [6, с.151–152]. З огляду 

на це Ольга Червінська добачає можливість розпо-

ділу творів про історичне минуле на твори історич-

ної тематики (якщо в тексті зміст реальних істори-

чних подій розкривається через долі вигаданих ге-

роїв) та на історичні твори (поеми, драми, романи), 

якщо їх головними героями є справжні історичні 

постаті” [6, с.153]. Характерні риси образу літера-

турного героя історичного походження визнача-

ються тим, що “він становить не лише певний пси-

хологічний тип, а й певну фабулу, оскільки має 

справжню власну історію. Асоціативний зв’язок 

“ім’я” – “фабула-історія”, власне, робить традицій-

ний образ кодом цієї фабули. Крім того, історичний 

образ пов’язаний з певною історичною епохою” [6, 

с.154]. Одночасно історичний образ можна розгля-

дати й як традиційний образ художнього твору, 

оскільки він “становить певний особистісний тип і 

може неодноразово трактуватися в різні епохи з рі-

зною частотністю. Як прийнято вважати, художня 

література прагне до творення типів”. У такому ра-

курсі постає питання про те, чи можна вважати лі-

тературним типом історичну особу, яка неоднора-

зово відтворювалася в мистецтві, оскільки вона “чі-

тко індивідуалізована і завдяки своїй 

неординарності начебто позбавлена типовості”? У 

такій ситуації історичний персонаж “сприймається 

як представник ряду подібних, тих, які проявляють 

свою неординарність, вирішуючи альтернативні 

життєві ситуації нестандартним (нетиповим) спосо-

бом. Саме в цій своєрідності героїчної особистості 

як типу й полягає її “диференційна ознака” [6, 

с.155]. Різноманітна інтерпретація образу Тараса 

Трясила та його чину в історії в зображенні Тараса 

Шевченка та Володимира Сосюри є підтверджен-

ням того, що художній образ можна розглядати як 

“реалізацію авторської ідеї, багатозначність і бага-

товимірність якої концентрується у винятковій кон-

кретності зображуваного” [6, с.157]. Погодимось із 

тим, що “прагнення створити нову форму і одноча-

сно осмислюючи фабулу, виробити власну, автор-

ську концепцію її є […] двома визначальними мо-

ментами, які служать творчим імпульсом кожної 

оповіді” [6, с.158]. 

Якщо розширити цю думку на особливості по-

етики образу Трясила у Тараса Шевченка та Воло-

димира Сосюри, можна ще раз констатувати, що 

об’єктивізм у підході до образу в Тараса Шевченка 

дав йому змогу створити повнокровний і цілісний 

образ ватажка народного повстання. У Володимира 

Сосюри цей образ, хоч і не позбавлений елементів 

художньої цілісності, став апологетичною деклара-

цією певної ідеології та носієм певних соціально-

політичних штампів. Так, образ січового отамана 

(як представника правлячого “класу гнобителів”) 

набуває сатиричного забарвлення й у такому ідео-

логічному ракурсі зображення присутній автор як 

безпосередній не тільки спостерігач дії, а й її сучас-

ник-учасник: “Це мені Комуна уночі сказала, / Що 

тебе на сало годувала Січ… / Я б замкнув до сажу 

отакеє чудо…” [5, с.368]. У протиставленні до пос-

таті отамана поетика протиставного образу Трясила 

(який має символізувати нове – ту зміну, яка надхо-

дить; йдеться про зміну влади “гнобителя” на Січі 

на владу вчорашнього пастуха, який учора ще був 

“і обдертий, і убогий”) набуває фольклорно-міфо-

логічних рис: “…Трясило йде, аж земля гуде, / і 

лани хитаються зомліло… [5, с.369]. 

Загалом же ліричний герой поеми є творцем 

усталених або миттєво створених істин, максим, 

афоризмів та інших паремій, разом з тим, впливає 

на сенс висловлювання загалом, а також на сенс си-

туації, в якій він з’являється, впливає на мотива-

ційне поле динаміки сюжету і часто стає його цент-

ром. Одночасно партія висловлювань цього лірич-

ного героя може бути як монологічною, так і 

діалогічною (адресатом цього діалогу є Тарас Тря-

сило або читач: “Ти подивись на Ятагана, / читач 

мій любий і слухач…” [5, с.355] або й сили при-

роди: “Cкажіть мені, о сон-нестямо, / і ти, мій вітер-

яничар” [5, с.355]), вона може створювати романти-

чний настрій, поетизувати сприйняття дійсності 

(навіть у описах найкривавіших сцен у поемі), гене-

рувати різні тональності оповідних стратегій, інто-

нації, експресивні прояви, прискорювати розвиток 

дії або вповільнювати її. Таке уповільнення дії ви-

никає внаслідок вставок у поему ліричного відс-

тупу про татарів. Ті, що були сучасниками Трясила, 

зовсім інші, ніж сучасники автора: “О, це не ті! 

Вони списами / загородили синій Крим…” [5, 

с.355]. Власне перехід до опису образу татар з ми-

нулого дає змогу авторові зробити плавний перехід 

до подій минулих часів. 

Важливою рисою поетики у “Тарасові Тря-

силі” бачиться застосування паралелізмів (характе-

рних, у першу чергу, для усної народної творчості). 

Зачин другої частини поеми побудований саме та-

ким чином: спочатку йде опис природи, який має 

передавати настрій суму, спустошення (“і сонно со-

няшник, мовчить… // Сумний, сумний […] Вже по-

клювали все насіння / у нього горобці давно”. Образ 

суму тут твориться як за допомогою метафорики й 

епітетів, так і алітераційного нагромадження соно-

рних приголосних звуків). В унiсон подається образ 

села, зруйнованого татарами: “Села нема. Його та-

тари / змели залізом і огнем” [5, с.353]. 

Таке ліричне світосприймання є однією з ідіо-

стильових прикмет художнього світу Володимира 

Сосюри, бо, як зауважує Володимир Моренець, 

“душа поета змалечку була вчарована ранньо моде-

рністською красою і музикою слова, рафінованістю 

художньої барви й почуття”, які в його свідомості 

“ототожнювалися з великим Мистецтвом” [3, с.7]. 

У художньому світі поеми яскраво протистав-

лено розмежування авторської свідомості на 

“свою” і “героя”. Із трьох можливих типів “стосун-
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ків” між автором і головним персонажем (за Ми-

хайлом Бахтіним) у творi “Тарас Трясило” поет під-

порядковує собі героя й через нього передає свої 

ідеологічні настанови й політично детерміновані 

переконання. У діалозі “автор-герой” поет постійно 

турбується долею Трясила: “Бережись, Тарасе мій 

коханий! … Мій козаче, мій юначе милий, / Як я 

бачу всі думки твої // Я до тебе руки простягаю, / ти 

ж мій промінь, радість і мета” [5, с.373]. 

І в наведених вище рядках, і в інших випадках 

автор застосовує в поемі особливу рамку, деклару-

ючи через ліричні вставки чи пряме звертання до 

героя своє бачення подій, свої переживання їх і за-

ангажованість. Вони покликані показати живий 

зв’язок між наратором та оповідним простором, 

який він творить, а одночасно, задекларувати 

сув’язь часів – початку XVII – початку ХХ століть. 

“Такий спосіб “уплітання” авторського голосу в на-

ратив є традиційним, – наголошує Микола Васьків, 

– більшою чи меншою мірою, для будь-якого ліро-

епічного твору. У 1920-і роки стали вони традицій-

ними в українській літературі і для епічних творів – 

від етюдів, ескізів, новел і до повістей та романів” 

[1, с.229]. 

Втручання в художню об’єктивність дає змогу 

авторові втручатися у хід подій. Цим ще більше пі-

дкреслюється розмежування двох макрокосмосів – 

художнього та реального.  

Отже, важливою особливістю поетики твору 

Володимира Сосюри є присутність у ньому автор-

ського “я”. Одночасно з цим це авторське “я” мо-

жна ідентифікувати і з ліричним героєм. Ця прик-

мета вказує на потужну хвилю ліризму у творі, яка 

характерна, зокрема, для неоромантичного світо-

сприйняття. Завдяки художньому сплавові автор-

ського “я” як ліричного героя постає неповторний 

художній простiр в авторській індивідуальній твор-

чій концептосфері, що є проявом особливостей іді-

остилю, виявом елементів його художньої свідомо-

сті. Такий художній підхід впливає не лише на пі-

знання дійсності, її характер, але й зумовлює її 

переосмислення ліричним героєм.  

Ліричний герой Володимира Сосюри є безпо-

середнім носієм і виразником думок автора, його 

ідеологічних переконань. Він, одночасно, впливає 

на творення художньої форми: композиції та лірич-

ного сюжету, образної системи, завершеності стру-

ктури поеми, реагує на всі зміни в динаміці подій у 

художньому світі твору.  

“Вторгнення” цього авторського “я” / лірич-

ного героя відбувається уже у зав’язці твору – в 

описі осіннього парку, в якому бродить панна 

Ягелла. Ліричний герой разом із героїнею блукає в 

задумі цим парком. Стан природи створює настрій 

туги за чимось утраченим і одночасно несе перед-

чуття чогось трагічного: “В злоті парк осінній тоне, 

/ небо синє, повне дум… / Може, був у нім колись 

я?..” [5, с.350]. Ліричний герой декларується у по-

емі як всезнаючий автор, котрий прозирає події 

крізь віки та століття, на основі своїх знань про май-

бутнє, про свого героя й розвитку історичних подій, 

робить історіософські узагальнення: “Крізь вітер 

часу серце чує…” [5, с.361]. 

Таким чином, ліричний герой проявляє себе в 

поемі різнопланово: він може роздвоюватись у 

своїх відчуттях щодо людей і довколишнього світу 

й, поруч із цим володіє здатністю відчувати себе од-

ночасно присутнім в різних часових площинах. Ін-

коли його присутність відчувається у підтексті і че-

рез це така всеприсутність впливає на творення тро-

піки, на семантичне та семіотичне наповнення 

образного світу твору, впливає на емотивний рівень 

тексту.  

Четверта частина поеми “Тарас Трясило” по-

чинається ліричним вступом, який розгортає задек-

ларовані в спогадах ідеї. В авторському слові тут 

знову прозирає наступне поєднання початку двох 

століть (XVII і ХХ). Поет на чорному коні уяви ле-

тить від човнів, на яких Трясило пливе до турець-

ких берегів, до Січі, де “…зв’язані попи / Лежать 

надуті і червоні / У несподіваній журбі” [5, с.378]. 

Повстанці-селяни Тараса Трясила – типовий 

соцреалістичний образ злютованого ненавистю, го-

лодом і бідністю сірого, але грізного натовпу, сві-

домого своєї класової приналежності. Поетика ж 

представлення образу козаків ґрунтується на фоль-

кльорній пісенній традиції та традиції Тараса Шев-

ченка. Козаки – до певної міри вільні й свідомі своєї 

сили: “Понад полем, понад гаєм / прапорами має, / 

грають коні, зброя грає, / козацтво співає” [5, с.383]. 

“Повстанців сила” йде окремо; селяни – “злі, голо-

дні, голі”; вони “жилавими босими ногами …грязь 

толочуть”, у них “од дощів … обличчя сині”; у них 

“обернули в серце камінь / лайдаків знущання”. 

Саме їм автор зізнається у своїй любові: “Любі, 

милі, голі, босі, як же вас люблю я!” [5, с.384]. 

У поемі Володимира Сосюри в описі виріша-

льної битви на Альті є певні перегуки з поемою Та-

раса Шевченка: “Червоною гадюкою / Несе Альта 

вісті, / Щоб летіли круки з поля / Ляшків-панків 

їсти” [7, с.61]. 

У “Тарасі Трясилі”: “Альта б’є до ночі з ранку 

/ кров’ю туго в береги… / Утікають ляшки-пани / І 

гетьманськії полки…” [5, с. 387]. 

Можна було б добачати тут переспів у Володи-

мира Сосюри однієї строфи з Тараса Шевченка. 

Тим більш, що у цій строфі єдиний раз у поемі Во-

лодимир Сосюра вживає лексему “ляшки-пани” (у 

Тараса Шевченка в “Тарасовій ночі” вона вжива-

ється ще кілька разів, наприклад “Прокинулись 

пани-ляшки – / Нікуди втікати!”). Однак у цій 

строфі у Володимира Сосюри відбувається ідеоло-

гічна деформація, яка має виразний алюзійний ха-

рактер. “Ляшки-пани” – натяк на російсько-поль-

ську війну 1920-го року, а “гетьманські полки”, 

знову ж, можуть асоціюватися з військами гетьмана 

Павла Скоропадського. Наступ гетьманського вій-

ська на позиції Трясила знову ж нагадує радше ре-

волюційні події в Україні: “…Блищать ікони й хо-

ругви / до барикад ідуть попи…” [5; 391]. Священи-

ків Володимир Сосюра наділяє епітетами “пузаті”, 

“довгогриві”, “чорна сила”; “піп… / такий морда-

тий і гладкий” [5, с.391]. 

У критичну хвилину наступу військ гетьмана 

(якщо перед ним ідуть “попи”, тоді це не польське 
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військо), Трясило проводить комуністичну агіта-

цію, сповнену класової та антирелігійної ненависті. 

У цій яскраво забарвленій пропагандивній риториці 

знову відбувається поєднання в одне ціле образу 

ворога – “попів” і “панів”. Така докрина цілком то-

тожна агітаційним гаслам більшовиків про те, що 

ворогом пролетаріату є буржуазія (пани), а церко-

ний клір є лише засобом гноблення і задурманю-

вання пролетаріату (за відомим висловом Карла 

Маркса, “релігія – це опіум для народу”), поклика-

ний підтримувати цей класовий гніт: “Гей, козаки, 

мої кохані, / мої обдурені брати! / Налляли голову 

дурманом / вам ці ікони та хрести” [5, с.392]. Ко-

заки, під впливом агітації Трясила, як більшовики, 

починають рубати священиків. 

У розв’язці поеми автор переходить до засобу, 

характерного для кіно: спостереження (в уяві) за ге-

роєм, який з’являється на фоні величезної заграви. 

Одночасно ця заграва стає символічною алюзією до 

революції, можливо – до червоного прапора: “А в 

мене думи гаєм, гаєм, / мов десь на березі ключі… / 

Пожар все небо обіймає, / й на фоні цім Трясило 

мчить… [5, с.393]. 

Висновки. Твір Володимира Сосюри “Тарас 

Трясило” має всі найголовніші жанрові ознаки дра-

матичної поеми. Текст написано у віршованій фо-

рмі й ліричне начало тісно переплітається в ньому з 

епічним. Саме сильний струмінь ліризму, романти-

чна забарвленість та емоційна напруга створює пе-

ревагу ліричного компонента тексту. Одночасно 

роман у віршах має усі ознаки ідеологічно заанга-

жованого твору, покликаного утверджувати прин-

ципи соціалістичного реалізму: культ боротьби і 

протистояння, класова свідомість і солідарність. До 

того ж матеріалізм, прогресизм, революціонізм, ан-

титрадиціоналізм і умовний (бо не щирий) антити-

ранізм, космополітизм-інтернаціоналізм, культ не-

терпимості, сакралізація класової боротьби і проте-

сту, витворення образу великої жертви в діях 

революціонерів усіх часів, освячення національ-

ного відступництва во ім’я спільної революції. Усі 

ці ідеологеми яскраво присутні у творчості Володи-

мира Сосюри 1920-1930-х років. Він розширював і 

робив доступнішим, популярним їхнє звучання в 

літературі та в суспільстві.  

 

Література 

1. Bagriy, M. Н. CAL-AESTHETIC 

CONCEPTS OF SOCIALIST REALISM AND THE 

ART WORLD OF THE POEM "CAIN", "MOSES", 

"CHRIST", "BAAL" OF VOLODYMYR SOSIURA // 

Science and education in the coordinates of the pan-Eu-

ropean space Materials of the I European international 

research and practice conference. Scientific publishing 

center “Open knowledge”.– Prague, Czech Republic, 

2017. – 160 р. – Р. 113 – 129. – [Ел. ресурс]. – Режим 

доступу : http://scipress.ru/wp-content/up-

loads/2017/03/Сборник-Зарубеж.-31.03.17.pdf 

2. Васьків, М. С. Романні форми в українській 

літературі 1920-30-х років [Текст] : монографія / 

Микола Степанович Васьків. – Камянець-Подільсь-

кий : ПП Буйницький О. А., 2009. – 326 с. 

3. Історія Русів [Текст] : [укр. пер. І. Драча]; 

[передм. В. Шевчука] – Київ : Рад. письменник, 

1991. – 318 с. 

4. Моренець, В. Володимир Сосюра [Текст] / 

Володимир Моренець // Володимир Сосюра. Виб-

рані твори : у 2-х т. / Володимир Сосюра. – Київ : 

Наукова думка, 2000. – Т.2. – С. 5–42. 

5. Сиротюк, М. Й. Український радянський 

історичний роман [Текст] : проблема історичної та 

художньої правди / Микола Йосипович Сиротюк. – 

Київ : Вид-во АН УРСР, 1962. – 396 с. 

6. Сосюра, В. Твори [Текст] : у трьох томах / 

Володимир Сосюра. – Київ : Державне вид-во худ. 

літератури, 1957. – Т. 1. – 511 с. 

7. Червінська, О. Традиційний історичний пе-

рсонаж і його функції в художньому тексті [Текст] 

/ Ольга Червінська // Поетика. – Київ : Наукова ду-

мка, 1992. – С.151–166. 

8. Шевченко, Т. Кобзар [Текст] : повна ілюс-

тративна збірка / [передм. І. Дзюби]. / Тарас Шев-

ченко. – Харків : Книжковий Клуб “Клуб Сімейного 

Дозвілля”, 2010. – 720 с. 

 

ПСИХОЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ПОРОЖДЕНИЯ ПИСЬМЕННОЙ РЕЧИ 

 

Щербакова М.В. 

ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный университете», доцент кафедры иностранных язы-

ков, канд.филол.наук 

Российская Федерация 

 

PSYCHOLINGUISTIC ASPECT OF THE WRITTEN SPEECH PRODUCTION 

 

Shcherbakova M.V.  

Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education «Orenburg State University», associ-

ate professor of the foreign languages department, PhD 

The Russian Federation 

 

АННОТАЦИЯ 

Представленная статья посвящена теоретическому обзору фундаментальных трудов в области психо-

лингвистики порождения письменной речи. Автор детально изучает особенности данного процесса, рас-

сматривает мнения разных ученых, касающиеся количественного и качественного уровней структуриро-

ванной процедуры порождения письменного высказывания. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=28995827
https://elibrary.ru/item.asp?id=28995827
https://elibrary.ru/item.asp?id=28995827
https://elibrary.ru/item.asp?id=28995827
https://elibrary.ru/item.asp?id=28995808
https://elibrary.ru/item.asp?id=28995808
http://scipress.ru/wp-content/uploads/2017/03/Сборник-Зарубеж.-31.03.17.pdf
http://scipress.ru/wp-content/uploads/2017/03/Сборник-Зарубеж.-31.03.17.pdf


Sciences of Europe # 36, (2019)  57 

ABSTRACT 

This article is devoted to the theoretical review of fundamental works in the psycholinguistics of written 

speech production sphere. The author thoroughly studies peculiarities of this process, considers the opinions of 

various scientists regarding the quantitative and qualitative levels of a structured procedure of a written statement 

production. 
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Современный этап развития общества характе-

ризуется антропоцентристской позицией в про-

грессе науки и техники. Языкознание как гумани-

тарная наука о языке также испытывает данное вли-

яние. Взаимосвязь человека и текста как формы 

языка рассматривает и описывает психолингви-

стика, в настоящее время возрастает интерес к дан-

ному двустороннему процессу, что обусловливает 

актуальность представленной статьи. Целью ра-

боты является теоретическое осмысление процесса 

порождения письменной речи. 

Психолингвистика – это наука, образовавша-

яся на стыке двух смежных дисциплин: лингви-

стики и психологии ‒ вследствие этого она исполь-

зует теоретические и эмпирические методы обеих 

наук для исследования мыслительных процессов, 

лежащих в основе овладения языком и его исполь-

зования [1, с. 21], [2], [3]. 

В область исследования психолингвистики 

входят проблемы языка и мышления, теории рече-

вой деятельности, порождения и восприятия речи, 

порождения и восприятия текста и др. 

С точки зрения психолингвистики, текст выра-

жается набором информационных блоков вопло-

щенных в систему языковых единиц. 

Порождение устной речи и письменной – два 

схожих, взаимосвязанных процесса относительно 

их репродуктивности. Следовательно, рассмотре-

ние порождения устной речи входит в комплексное 

изучение продуцирования письма. 

А.А. Леонтьев предлагает пятиступенчатую 

модель процесса порождения речевого высказыва-

ния. На первом этапе ученый выделяет мотив, ко-

торый является причиной порождения направлен-

ности (речевая интенция) человека на какой-либо 

предмет. Следующий этап характеризуется появле-

нием замысла, где выделяется предмет высказыва-

ния (тема) и что именно нужно сказать об этом 

предмете (рема). Далее задается содержательный 

инвариант высказывания. А.А. Леонтьев называет 

этот процесс внутренним программированием и 

рассматривает как построение некой смысловой 

схемы, на основе которой и порождается речевое 

высказывание. Четвертый этап речепорождения 

включает лексико-грамматическое развертывание 

высказывания, где деятельность осуществляется 

двумя механизмами: механизм выбора и комбини-

рования слов (нелинейный этап), схематически он 

представляется как смысл → слово → словоформа; 

и механизм грамматического структурирования ре-

чевого высказывания (линейное развертывание). 

На последнем этапе речевое высказывание реализу-

ется во внешней речи. В основе данного процесса 

лежит фонационная, артикуляционная, ритмико-

слоговая и темпо-ритмическая автоматизирован-

ные программы внешней реализации речи [4, с. 63]. 

При продуцировании текста как в устной, так 

и в письменной речи осуществляется трансформа-

ция от общего смысла передаваемой информации к 

законченным словам внешнего плана. 

Н.И. Жинкин считает, что при составлении 

письменного высказывания главенствующую роль 

играет внутренняя речь. По мнению исследователя 

«всякая речь может быть сведена к системе преди-

катов, материальным средством обнаружения кото-

рых является конструкция предложения, связанная 

с ней интонация и порядок слов в предложении» [5, 

с. 51]. Создание письменного высказывания явля-

ется обратным процессом его понимания. Перед 

началом работы у продуцента отсутствуют лек-

семы, которые должны формировать текст, его за-

дача состоит в выборе определенного количества 

известных для него слов из большого лексикона. 

Процедура выбора осуществляется во внутренней 

речи и завершается внешне выраженной, письмен-

ной. Н.И. Жинкин утверждает, что «при понимании 

текста затруднение вызывает выработка субъектив-

ного кода, а при составлении текста, наоборот, 

субъективный код оказывается неэквивалентным 

нормализованному коду письменной речи». Соот-

ветственно, процесс порождения текста значи-

тельно сложнее процесса его понимания, так как 

продуценту следует записать сообщение так, чтобы 

читатель имел возможность его понять [там же, с. 

365]. 

По мнению И.А. Зимней процедура текстопо-

рождения включает в себя три уровня: мотиваци-

онно-побудительный, ориентировочно-исследова-

тельский (аналитико-синтетический) и исполни-

тельный [6, с. 76]. Первый уровень предполагает 

взаимодействие необходимости, мотива и цели ре-

чевого действия. Мотив реализуется в желании пе-

редать какую-либо информацию, потребности ини-

циировать коммуникацию. На следующем уровне 

составляется и воплощается письменное высказы-

вание: происходит поиск нужных лексем, средств и 

способов для формулирования мысли, а затем грам-

матическое структурирование лексических выра-

жений. Местом речемыслительного процесса явля-

ется внутренняя речь, которая связывает интенции, 

внутреннее планирование и развитие мысли. По-

следний уровень подразумевает произведение ре-

зультата письменной речевой деятельности, иными 

словами, это уровень взаимодействия операций 

оформления и умственной деятельности [там же, с. 

78]. 

А.Р. Лурия выделяет 4 стадии формирования 

письменной речи: 
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– возникновение мотива, речемыслительная 

деятельность продуцента начинается с плана пись-

менного высказывания; 

– анализ фонетической конструкции лексемы, 

данный процесс вовлекает речеслуховой и речедви-

гательный анализаторы; 

– сопоставление фонемы слова с графическим 

образом буквы, дифференциация происходит на 

уровне «звук – графема». 

– моторная составляющая письменного рече-

производства, написание в результате визуализа-

ции образа графемы [7, с. 84]. 

Л.С. Цветкова полагает, что речепродуцирова-

ние включает в себя пять последовательных, взаи-

мосвязанных этапов. На первом этапе осуществля-

ется звуковая дифференциация фонетического со-

става слова. Далее происходит перцепция 

определенного количества информации и фиксация 

ее в определенной памяти за счет размера акусти-

ческого восприятия и слухо-речевой памяти. На 

третьем этапе реализуется представление буквы в 

соответствии с поступающими фонетическими 

данными и ее перекодирование в определенные 

графемы. Четвертый этап характеризуется активи-

рованием моторного образа буквы и ее трансфор-

мацией в серию движений руки в соответствие с 

данной буквой. На последнем этапе осуществля-

ется графическое фиксирование букв, слов, фраз 

[8].  

Обращаясь к психофизиологическому аспекту 

письменного речероизводства, стоит рассмотреть 

работы А.Р. Лурии, где автор умозаключает, что в 

основе формирования письменного высказывания 

лежит деятельность взаимосвязанных и взаимообу-

словленных анализаторных систем: слуховой, ре-

чедвигательной, зрительной и моторной. Работа ре-

чедвигательного и акустического анализаторов 

обеспечивает процедуру дифференциации звуков, 

акустический анализатор – объем перцепции аку-

стических речевых сигналов. Трансформация фо-

немы в графемы осуществляется в результате дея-

тельности акустической, зрительной и простран-

ственной анализаторных систем, трансформация 

визуального образа графемы в двигательный и в 

графическое фиксирование, в свою очередь, реали-

зуется благодаря функционированию зрительной и 

двигательной анализаторных систем [9]. 

Исследование психофизиологического аспекта 

продуцирования письменной речи расширяют 

труды по нейропсихологии. По мнению ученых, ра-

ботающих в данной области, такой комплексный 

процесс как составление текста успешно осуще-

ствим только при совместном функционировании 

определенных зон мозга. Так, по материалам 

нейрофизиологических и нейропсихологических 

исследований работа лобных отделов мозга – пе-

редне-, задне- и медио-базальных отделов лобной 

области больших полушарий коры головного мозга 

обеспечивает психологический уровень письмен-

ной речи. Психофизиологический уровень пись-

менной речи реализуется благодаря работе задне-

лобных, нижнетеменных, височных, задневисоч-

ных, переднезатылочных отделов. В результате 

работы передней и задней речевых зон, которые 

обеспечивают синтагматику и парадигматику речи, 

осуществляется выбор языковых средств: звуков, 

слов, синтаксиса (лингвистический уровень) [9; 8; 

10]. 

Таким образом, порождение письменной речи 

представляет собой сложный, структурированный 

процесс, первым этапом которого является возник-

новение мотива, замысла, намерения, а последним 

этапом – актуализация моторной функции и графи-

ческое фиксирование букв, слов, фраз. Каждый из 

этапов порождения письменного высказывания за-

висит от совместного, успешного функционирова-

ния определенных отделов головного мозга. 
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Поняття природи при всій його смисловій наси-

ченості та багатозначності набуває сьогодні нового 

розуміння і підсумовує поліфонію існуючих історич-

них та культурних парадигм осмислення природи. 

Природа постає зараз перед нами як світ людини, що 

не може бути відокремлений від самої людини, яка 

дійсно є частиною природного світу, але й він постає 

як частина людини і людського світу - культури. Тим 

самим закладаються підвалини нового філософсь-

кого світобачення, що базується на ідеї фундамента-

льної єдності людини та природи. 

З огляду на це у філософії та методології науки 

досить активно відбувається перенесення дослідниць-

ких наголосів з теоретико-візуального світу на реальне 

буття людини, тобто, залучення до дослідницького 

процесу аксіологічних, етичних та естетичних прин-

ципів, поширення їх не лише на „світ людини”, а й на 

“світ природи”.  

Людина ніби “вростає” в об’єктивно прекрасне, в 

природу. Ця її “спорідненість” з природою і пояснює, 

чому людина та її життя в кінцевому рахунку – найви-

щий критерій краси. Керуючись цим критерієм, ми 

принципово безпомилково (частіше за все інтуїтивно) 

визначаємо прекрасне, і перш за все красу природи. 

Тому надзвичайно актуальним є розгляд вищеозначе-

ної проблеми у світлі парадигми “людина-світ”.  

При цьому виникає гостра потреба рефлексії та 

осмислення відношень „людина-природа”. У процесі 

дослідження можна виділити два основні напрями ес-

тетичних взаємовідносин людини і природи: 

1. людина - природа, де людина виступає у 

ролі перетворювача природи відповідно до законів 

краси; 

2. природа - людина, де природа виступає 

надихаючим фактором, під впливом якого 

з'являються на світ витвори мистецтва, що 

репрезентують ідею природи; а також виникають 

прості почуття естетичного задоволення від 

безпосереднього споглядання природи. 

У даних відношеннях можна також розрізнити 

два різновиди ідеї краси: 

- краса природи, що є естетичною цінністю; 

- краса творів мистецтва, які представляють 

природу у світі людини та мають естетичну, а також 

художню цінність. 

Значний внесок у розробку проблеми соціа-

льно-історичної і психологічної детермінованості 

сприйняття краси зробили ОЛосєв, Д. Овсянніков, 

О.Потебня, І.Тен, Ф.Шлегель. Особливості сприй-

няття краси і впливу цього фактора на життєдіяль-

ність соціуму зазначені дослідники пов’язували пе-

редовсім із конкретно-історичними особливостями 

і проблемними вузлами суспільної свідомості. 

З 1980-х років спостерігається надзвичайна стро-

катість і багатоманітність методологічних підходів до 

вивчення феномена краси та його місця й ролі в суспі-

льстві. Основна увага приділяється аспектам когерен-

тності й взаємозумовленості краси та творчості, краси 

та істини (М.Гайдеггер, Р.Інгарден, М.Мамардашвілі, 
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М.Мерло-Понті), корелятивної залежності між кра-

сою, політикою та владою (Р.Барт, Ж.Бодрійяр, 

Ф.Гваттарі, Б.Гройс, Ж.Дельоз, М.Фуко). Ключовим 

предметом роздумів все частіше постає тема взає-

мозв’язку новітніх мегатенденцій та уявлень про 

красу, картину світу, становище людини в суспільстві 

ризику, відповідальність митця перед сучасністю і віч-

ністю (У.Бек, К.Гірц, Ж.Дерріда, Ф.Джеймісон, У.Еко, 

П.Козловскі, Ж.-Ф.Ліотар, Ж.Рансьєр, Ф.Хайєк). 

В ситуації, коли людина виступає перетворюю-

чою силою по відношенню до природи, на перший 

план поряд із поняттям краси будуть виходити поняття 

моральної оцінки, відповідальності за вчинені дії. Такі 

етичні цінності як розсудливість і поміркованість бу-

дуть напряму співвідноситися з естетичними катего-

ріями гармонії та міри. 

У випадку, що стосується творчого процесу зі 

створення витвору мистецтва, вихідною константою 

буде суб'єктивна особливість сприйняття індивіда, що 

не завжди керується міркуваннями моральних орієн-

тирів. Кожний окремо взятий художник або ж пред-

ставник іншої творчої спеціальності вільний у сво-

єму виборі й тому кінцевий результат буде залежати, 

насамперед, від його внутрішніх особливостей.  

Саме поняття „природа” в контексті знань про 

людину, тобто самопізнання, набуло новітніх форм 

осмислення, в яких природа постає вже не стільки як 

щось таке, існування чого мислиться поза людиною, 

тобто як світ „сам по собі”, ні, тепер природа мис-

литься через розуміння людини як природного фено-

мена, майбутнє якого залежить від його суб’єктивно 

зумовленої поведінки. Спочатку декілька слів стосо-

вно слова „природа”.  

Воно належить до розряду тих абстракцій, зна-

чення яких видається цілком інтуїтивно зрозумілим і 

ясним, проте ясним настільки, що забуваєш, що це аб-

стракція. У типовому розумінні слово „природа” є збі-

рною назвою всього того, що не замислювалося і не 

створювалося людиною, тобто незайманий світ. При-

рода – це органічний і неорганічний світ у всій сукуп-

ності і зв’язках, що є об’єктом людської діяльності й 

пізнання, все те, що не створене діяльністю людини, це 

буття, матерія. У більш грубому тлумаченні цього 

слова його значення зводиться лише до уявлюваного 

шерегу об’єктів та явищ, які традиційно вважаються 

природними: космос, живі істоти, фізичні явища, 

ландшафти, тощо. 

Природа як учасник „діалогу” з людиною - не 

просто її „навколишнє середовище”, але й цілісна ре-

альність, арена буття. Виділимо метафізичні переду-

мови певного типу взаємодії людини і природи. Для 

цього прослідкуємо, яку форму приймає відношення 

людини до природи залежно від напряму її онтологі-

чної інтенції і розглянемо ці форми (конфігурації сис-

теми „людина-світ”) у світлі трьох парадигм, які ма-

ють місце в методологічному арсеналі філософії при-

роди - споглядальної, перетворювальної, діяльнісної. 

Найбільш прийнятною методологічною основою 

може послужити онтологічний підхід, який демонст-

рує у своїх дослідженнях М. Хайдеггер. Метафізика 

(як загальна онтологія) традиційно поділяє суще на 

різні онтологічні регіони. Наприклад, Н. Гартман 

представляє структуру всесвіту у такому вигляді: Чут-

тєве. Життя. Душа. Духовний світ [5, с. 352-353]. 

Можна помітити, що людське буття вміщує всі 

чотири шари реальності. Це сходить до відомого ще з 

античності уявлення про людину як мікрокосм і пере-

гукується із середньовічними онтологічними моде-

лей.  

Онтологічна інтенція, спрямованість людини до 

тієї або іншої області буття змінюється у різні пері-

оди історії. Наприклад, Новий час відкидає все над-

природне, потойбічне і бере до уваги тільки іманент-

ний, даний безпосередньо регіон дійсності. М. Хайде-

ггер розрізняє дві онтологічні сфери, які ним 

позначаються як „буття” і „суще”. Хайдеггер ствер-

джує, що дві з половиною тисячі років тому людина 

почала все більш віддалятися від буття і концентрува-

тися на сущому. Така онтологічна орієнтація у з'єд-

нанні з волею до влади, що є властивою філософсь-

кому способу пізнання Заходу, через модерну техніку 

приводить до підкорення природи, - тобто, спосіб 

взаємовідношення людини з природою залежить від 

того, на яку сферу реальності спрямована її онтологі-

чна інтенція. Хайдеггер сполучає напрям онтологіч-

ного інтересу з практичним відношенням до природи. 

Споглядальна парадигма домінує в епоху антич-

ності. Тут переважає естетичне і теоретичне ставлення 

до природи.  

Прекрасний і впорядкований космос вселяв ста-

родавнім благоговіння. Піфагорійці називали Всесвіт 

„гармонією і числом”. Практична установка, яка від-

повідає такому переживанню світу, орієнтує на зве-

дення до мінімуму втручання людини у природний 

порядок.  

Традиційні суспільства не прагнуть змінювати 

дійсність для задоволення своїх потреб або приводити 

її у відповідність з власними уявленнями про належне. 

Навпаки, мудрість у тому, повчає Геракліт, щоб гово-

рити істинне і щоб, прислухаючись до природи, пос-

тупати згідно з нею. Одним із результатів вслуху-

вання у природу є, згідно переконанням стародав-

ніх, витвір мистецтва. Музикант вчиться у солов'я, 

архітектор - у ластівки тощо.  

Визначення мистецтва як наслідування природі 

є загальним місцем античних рефлексій про худо-

жню творчість. Митці античності реалізують свої тво-

рчі наміри, використовуючи виразність природних 

форм. Антична класика міметична, і, дивлячись на ви-

твори того часу, глядач може сказати, що він бачить 

звичні, впізнавані предмети, які оточують нас щодня. 

Мистецтво, таким чином, обмежується тією сферою 

сущого, яка безпосередньо дана людині. Онтологіч-

ною передумовою такої художньої практики виступає 

відсутність у античному космосі трансцендентного 

виміру буття, уявлення про яке дає релігія Старого і 

Нового завітів. 

Навіть платонівська метафізика, писав О. Ф. Ло-

сев, не виходить за рамки чуттєвого світу. Ідеї є гра-

ничним узагальненням все того ж матеріального 

життя і не цілком позбавляються від тілесності („Гип-

пій більший”, 301 b). У Гомера краса проливається на 

Одіссея у вигляді матеріальної текучості, Ксенофонт 

говорить про „тіло чесноти”, античним богам теж на-

даються тонкі, „ефірні” тіла і т. п. [3, с. 5-6, 329]. 
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Античність не виходила за межі іманентної дійс-

ності, тому мистецтво відтворювало тільки її. Старо-

давні зображення божества антропоморфні, оскільки 

було відсутнє уявлення про невимовного, перевищу-

ючого світ Бога, яке міститься у Писанні. Античне 

споглядання не знає реальності, що перебуває над 

світом, тому найвищою красою для такого світогляду 

є чуттєво-матеріальний одушевлений космос. 

Парадигма перетворення заснована на християн-

ському світогляді і припускає теоцентричність куль-

тури. Онтологічний інтерес у її рамках концентру-

ється на трансцендентному бутті. Відповідно до такої 

установки мистецтво виходить за межі видимого 

світу і спрямовується у „метафізичні” регіони сущого. 

Мистецтво, таким чином, веде людину від видимого 

образу до невидимого і позамежного прототипу. В 

цьому полягає „анагогічна функція” ікони: зводити 

від тілесного і доступного відчуттям до суто духовних 

споглядань. 

Природа зображається мистецтвом подібного 

типу зовсім не так, як ми її бачимо безпосередньо. Як 

відмічає О.В. Буткевич, „вищою”, „істинною”, „неви-

димою” красою залишається надчуттєва, ірреальна, 

божественна краса” [4, с. 102].  

Людські фігури можуть бути неприродно пря-

мими або вигнутими, пропорційне співвідношення 

розмірів різних частин тіла часто не витримується, де-

монструються такі фрагменти обличчя, котрі при 

природному сприйнятті не повинні бути видимими 

тощо. Про причини порушень „класичних правил” ма-

лювання існує різноманітна література. Є. Трубець-

кой, наприклад, пояснює неміметичність ікони тим, 

що вона є не портретом, а прообразом грядущого хра-

мового людства, якого ми не бачимо у теперішніх грі-

шних людях [10, с. 15-16]. У той час як доступна для 

зору природа спотворена гріхом, ікона дає уявлення 

про майбутню просвітлену і перетворену природу. 

Звідси відомі образотворчі відступи від безпосеред-

ньої „видимості”. 

З середньовічних зображень забираються всі на-

туралістичні деталі та подробиці, все скороминуще, 

випадкове і побутове. Тілесне „зтоншується”, приро-

дні та матеріальні форми цікавлять художників не самі 

по собі, а, швидше, як засіб передачі напруженого 

життя духу. На іконах наявна „дематеріалізуюча” тен-

денція, проте матерія не зникає зовсім.  

Всесвіт у цілому оцінюється як благе і прекрасне. 

Все створено милосердним і досконалим Богом, з рук 

Якого не може вийти нічого злого. Існування є благом, 

а небуття – злом. 

Природа цінна і з естетичної точки зору – своєю 

красою, і з етичної – як засіб духовного вдосконалення 

людини. 

Християнство визнає гідність природи, тілесного, 

плоті. Тіло – невід’ємна частина людини. „Таємни-

цею душі” називав тіло Філон Олександрійський, а 

св. Павло тіло тлумачив як „храм душі”. Різко висту-

пав проти нехтування тілом Аврелій Августин: „Хто 

звеличує природу душі як вище благо і звинувачує ті-

лесну природу як зло, той безсумнівно, і до душі пра-

гне по-плотськи, і по-плотськи ж уникає плоті, оскі-

льки подібні міркування народжуються з марноти 

людської, а не Божественної істини” [1, с. 30]. 

Таким чином, природа сама по собі є благом і 

красою, оскільки вона створена Богом. Спроби її змі-

нити або відкинути можна тлумачити як опір плану 

Творця, як богоборство. Але, первинний задум Бога 

був спотворений гріхопадінням. Звідси мета аскетич-

ного подвигу – повернення природи до того чистого 

стану, котрий вона мала від самого початку. Слід вби-

вати не плоть (природу), а збочення природи (гріх). 

Парадигма перетворення спрямовує активність людини, 

перш за все, на власну „природу”, на людське тіло. 

Сама людина, а не навколишній світ, є переважним 

об’єктом активності. Природу, таким чином, потрібно 

одухотворити. Отже, практична установка християн-

ського світобачення – перетворення природи.  

Діяльнісний спосіб взаємодії природи і людини 

пов'язаний із секулярним новоєвропейським світогля-

дом і антропоцентричною культурою. Він об'єднує 

етичний та естетичний принципи у процесі взаємодії 

людини і природи. Включає в себе як безпосередній 

процес впливу людини на природу, так і репрезента-

цію природи за допомогою творів мистецтва. 

Ситуація теперішньої екологічної кризи є наоч-

ною ілюстрацією наслідків активного використання 

утилітаристського принципу по відношенню людини 

до природи. Відсутність ціннісних орієнтирів вияви-

лась згубним як для людини, так і для усього живого 

на Землі. 

Становлення та розвиток діяльнісних установок 

людини по відношенню до природи вже не може за-

довольнитися лише однобічністю незацікавленого ес-

тетичного сприйняття або суто етичними установ-

ками в їх відірваності від чуттєвої сфери.  

Естетичне, зокрема, пов'язане із сприйняттям, 

переживанням людиною природних форм, а також 

перетворювальною діяльністю по відношенню до 

природи, яка здійснюється за принципом краси. А це в 

свою чергу приводить до формування у людини роз-

судливості, відповідальності, поміркованості – якос-

тей, яких так катастрофічно не вистачає нашому сучас-

никові. Саме на цьому грунті починають формуватись 

моральність, спрямованість в майбутнє, розуміння 

прекрасного, духовне зростання людини.  

Усвідомлення ситуації, що склалася, приводить 

до того, що ціннісна орієнтація починає виходити на 

перший план як у сучасних наукових концепціях, так і 

у філософських спробах осмислення природи. А по-

няття естетичної цінності природи безпосереднім чи-

ном пов’язано саме з ідеєю краси. Саме у цьому ключі 

проблема потребує подальшого дослідження. 

Ідея краси у своєму аспекті загальнозначимо-

сті виступає як універсальна цінність. Універсаль-

ність порівняна з природою як із граничним поняттям, 

коли природа розуміється як космос, як „все”. Факти-

чно категорії естетичної цінності застосовуються до 

природи у буденному смислі. Цю фактичність есте-

тичної цінності, її „так би мовити об'єктивність”, 

можна інтерпретувати через процес естетизації, який 

має певні нерухомі точки, певні межі: квіти, напри-

клад, визнаються прекрасними усіма, розрізняється 

лише суб'єктивна чуттєвість, сприйнятливість до 

краси [7, с. 48], наявність якої абсолютно не зменшує 

універсального значення естетичної цінності природи 

як такої. 
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Естетична цінність природи є фундаментом, дже-

релом натхнення для творчої особистості, а також без-

кінечною скарбницею багатогранних і неповторних 

образів.  

Великий вплив на розвиток живопису справили 

роздуми видатного гуманіста епохи Відродження 

Альберті про те, що художник повинен наслідувати 

природу: „Необхідно, щоб всі рухи тіла були точно 

відомі живописцям, які навчаться цьому у при-

роди”; сила впливу мистецтва залежить від того, чи 

змальовував художник з натури. „Тому все, що ми 

хочемо зобразити, ми будемо запозичувати у при-

роди”. Говорячи про необхідність застосування ес-

тетичного критерію краси до всіх сфер життя лю-

дини, він звертається до найвищого в його очах ав-

торитету: „Сама природа... безперервено отримує 

велику насолоду від краси, не говорячи вже про ті 

фарби, які вона відтворює в квітах” [2, с. 50, 60]. 

Окрім естетичної цінності природи як такої (але 

й завдяки їй), народжується цінність образів природи, 

втілених у витворах мистецтва, які мають, окрім есте-

тичної, також і художню цінність. Таким чином, вста-

новлюється свого роду причинно-наслідковий зв'язок 

між естетичним і художнім, між нерукотворною при-

родою та її втіленням у витворі мистецтва. Відбува-

ється так звана інтерпретація природи на мові творчо-

сті, у процесі якої людина виступає у ролі інтерпрета-

тора і є сполучною ланкою в ланцюзі „природа - 

людина - витвір мистецтва”. Зрозуміло, результат по-

дібної інтерпретації практично повністю буде зале-

жати від суб'єктивних особливостей інтерпретатора 

(митця), які, у свою чергу, значно пов'язані із духом 

часу, традицією, соціальними факторами і багатьма 

іншими об'єктивними причинами, що впливають на 

творчі процеси. 

Таким чином, світ творчості, витвори мистецтва, 

є репрезентацією тих відносин, які формувалися у лю-

дини і природи у певний період часу. Творче відобра-

ження природи у різних жанрах мистецтва має цін-

ність не тільки у зовнішній передачі, представленні 

природних об’єктів, але і в осягненні внутрішньої га-

рмонійності природи.  

Естетика Відродження внесла в уявлення про га-

рмонію та єдність світу як основу її краси якісно нові 

риси. Гармонійна людина, перетворююча себе та ото-

чуючий світ, знову, як і в античному світобаченні, 

стала мірою речей, але вже не тільки і не стільки в 

якісному розумінні міри, пропорції і т. і., скільки в 

смислі відповідності діяльності людини і природи, 

активної особистості та її місця у Всесвіті [4, с. 103]. 

Новий час бере до уваги тільки “природний поря-

док” речей, трансцендентний вимір буття відкида-

ється. Відповідно мистецтво замикається на іманент-

ному, поцейбічному світі. Художник Нового часу зо-

бражає все так, як ми безпосередньо бачимо. Межу 

між середньовічним і новим мистецтвом часто вбача-

ють у появі відчуття радості від відтворення звичай-

ного наочного світу.  

„Відкриттям” навколишнього видимого світу по-

чинається нове мистецтво, ним же воно і завершу-

ється. У XIX ст. Стендаль визначає роман як дзеркало, 

з котрим художник йде по дорозі життя, відтворюючи 

і блакить небосхилу, і брудні калюжі. 

При цьому новоєвропейське мистецтво, безумо-

вно, не є механічним подвоєнням природи. Проте від 

наслідування природним формам художники й 

цього часу не відмовляються.  

У термінології В. Воррінгера можна сказати, 

що їхня „художня воля”, „художній намір” має форму 

емпатії та є спрямованим на оточуючий наочний світ. 

Живописці одержують творче задоволення, відтворю-

ючи природу, а глядачі - естетичну насолоду, спогля-

даючи ізоморфні зображення. Тому краса в сього-

денні має суто людське значення, як і мистецтво, 

тобто тимчасове, тоді як антична і середньовічна ідея 

краси є універсальна, була зорієнтована не на лю-

дину, а на ідею універсальної Людини, яка незалежно 

від часу зможе мати те ж саме бачення безумовної 

краси: вона інколи була релятивна (концепція Ві-

тело), але ніколи не суб’єктивна (психологічна). 

Емпатія орієнтує на відтворення дійсності, даної 

нам у буденному досвіді. Протилежно направлену ху-

дожню волю Воррінгер називає абстракцією. Реалізо-

вуючи абстрактний творчий імпульс, художник 

створює гранично узагальнені, геометричні форми, 

віддає перевагу необразотворчій орнаментиці тощо. 

Абстракція відвертається від видимого світу і знахо-

дить вихід в умовних, схематичних зображеннях. Аб-

страктна художня воля домінує в архаїчному мистец-

тві, середньовіччі, модернізмі XX ст. Італійське Від-

родження і випливаюче з нього мистецтво Західної 

Європи до XIX ст. є розгортанням емпатії. У цілому 

ця художня практика натуралістична: об'єкти відтво-

рюються у трьох вимірюваннях, фігури об'ємні, пере-

вага надається прямій перспективі і тощо. 

Оволодіння природою у мистецтві корелює з 

оволодінням природою у дійсності. Практична уста-

новка діяльнісної парадигми - підкорення природи. 

Новий час не чекає від неї милостей, а бере всі блага, 

які вважає для себе необхідними. Весь навколишній 

світ сприймається як матеріал для перетворення, як 

об'єкт, на який направлена активність людини.  

Людина утверджується у своїй перевазі над при-

родою, що виражається, зокрема, у тезі Г. В. Ф. Гегеля 

про відсутність у природі справжньої краси. Це розу-

міється ним так, що краса природи тільки умовна у 

порівнянні із абсолютною красою, виявленням якої і 

є природна краса. „Обширне царство прекрасного” в 

його естетиці вичерпується сферою художньої тво-

рчості. Краса може з'явитися тільки штучно - завдяки 

художнику. Наскільки дух перевершує природу, насті-

льки витвір мистецтва перевершує все те, що має при-

родне походження. Це переконання у своєму паную-

чому положенні лежить, згідно В. Воррінгеру, в ос-

нові натуралізму новоєвропейського мистецтва [8, с. 

209]. Людина того часу одержує задоволення від ізо-

морфних зображень, оскільки успішно підкоряє при-

роду.  

Як справедливо відмічає В.Л.Деркач, у цей період 

у своїх інтенціях людина визначила себе поза приро-

дою, а у своїх можливостях — над нею [6, с. 90]. 

Розглядаючи проблему краси природи в різних 

аспектах буття, слід відмітити також цілісний підхід до 

розуміння і осягнення естетики природи, який змушує 

постійно звертатися до специфіки, таємниць живого. 
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Знання і осягнення світу органічно пов’язувалися з та-

кими поняттями як добро і краса. І саме відчуття гар-

монії, симетрії, міри людина запозичувала у природ-

ного довкілля. Пізнання природи було перш за все за-

собом залучення людини до гармонії ойкумени та 

Космосу.  

Орієнтація на „цілісне знання”, поєднання істин-

нісних, естетичних та моральних критеріїв є важли-

вим, крім усього іншого, в духовному відношення. Пі-

знаючи навколишній світ, людина осягає мету та сенс 

свого буття.  

Протиставлення буття людини та природного 

буття породжує низку нерозв'язних колізій мис-

лення. Як слушно зауважує з цього приводу 

М.М.Мойсеев, традиційно мислителі відділяли при-

родне — все те, що відбувається в Природі незалежно 

від людини і що відповідає її законам, від штучного, 

тобто всього того, що створене Людиною і підкоря-

ється її законам — законам і волі Людини. І далі, 

вбачаючи недоречність такого розподілу і протиста-

влення, він ставить запитання: чи не варто нам 

прийняти іншу точку зору, яка полягає в тому, щоб 

не протиставляти одне одному, а вивчати штучне та 

природне з єдиних позицій розгортання організа-

ційних форм матеріального світу? [9, с. 11]. Ця по-

зиція не є новою, зокрема, варто згадати подібні мі-

ркування Й.Гердера, О.Богданова, З.Фройда, В.Вер-

надського, П.Тейяра де Шардена, К.Юнга тощо. 

Якщо звертатися до первинних витоків, можна згадати 

й античну світоглядову традицію Демокріта, Епі-

кура та Лукреція Кара, школи чарваків та джайнів, 

даосизму тощо. 

Варто спеціально наголосити, що розуміння 

людини як природної істоти в усіх її проявах, а не 

тільки у тілесній, тварній основі, не є притаманним 

виключно матеріалістичному світобаченню. Проте, 

власне поняття „природа” як таке (про це свідчить і 

його етимологія) виникло як відгук на потребу 

пояснити константність сприйняття речей у мін-

ливому світі явищ. У Платона природа — це світ 

первнів, начал або прототипів, незмінних і вічних, 

відбитками яких є плинний світ явищ, те справжнє 

буття, сутність, яка лежить за позірними явищами. 

Самосвідомість людини є ексцентричною: вона 

намагається утримати рівновагу між тим фактом, що 

людина, з одного боку, є тілом, а продукти її діяль-

ності і власне діяльність як процес є фізичними про-

цесами, а з іншого боку, тим, що вона має тіло, воло-

діє ним, використовує його як своє знаряддя, а зовні-

шню реальність — як своє „зовнішнє тіло”, його 

продовження. Відтак буття людини є подвійним, вона 

живе й перебуває в природному світі, але разом з тим 

створює в ньому свій світ [6, с. 79]. 

З часів давнини природа була і є прикладом для 

наслідування, і людина багато зробила для того, щоб 

її світ не порушував „законів всесвіту”. Культура 

Сходу взагалі не знала протиставлення людини при-

роді, все було частиною єдиного цілого. На жаль, у 

наш час ми не можемо похвалитися такими гуманними 

орієнтирами, оскільки діяльність людини набула спо-

живацького й руйнівного характеру.  

Виходячи з цього, етична складова у контексті 

обгрунтування естетики природи як практичної філо-

софії виходить на перший план особливо в ситуації пе-

ретворюючої діяльності людини, в результаті якої без-

посереднім чином зачіпаються життєво важливі пи-

тання існування як природи, так і людини. Поняття 

моральної оцінки у даному процесі завжди буде пов'-

язано з категоріями добра і зла. Саме у даній ситуації 

краса і правильність повинні злитися воєдино, розсуд-

ливість повинна породити гармонію, а помірність - 

золоте почуття міри. Руйнація в ім'я краси не може 

бути доречною, краса може співвідноситися тільки із 

творчим, добрим началом, адже у творенні міститься 

моральність. Виходячи із визнання естетичної цінно-

сті природи, нормою повинна стати ідея максимальної 

„вписаності” людини і створеного нею штучного 

світу у світ природний, що од початку часів формува-

вся за принципом краси (про таке досягнення „сродно-

сті” людини і навколишнього світу писав ще Г. Ско-

ворода). Такого роду нормативність повинна передба-

чати відповідальність за вчинені дії. 

З розвитком людини розвиваються і її потреби, 

постійно спрямовуються у майбутнє, намаганням 

перетворити світ і зробити його кращим. А у своєму 

прагненні людина має потребу в конкретних орієн-

тирах, у визначених критеріях, якими є Істина, До-

бро і Краса. Істина виступає характеристикою цілі-

сного буття людини. А істинне справжнє буття – це 

існування, адекватне своїй суті. От чому в екзисте-

нціалізмі істина визначається як воля, воля бути са-

мим собою. Справжнє Добро також пов'язане з на-

данням людині можливості бути самою собою, ві-

льно розвивати свої суттєві сили. Не можна 

принести людині добро, поневолюючи її, не можна 

насильно змусити людину бути щасливою. Акт на-

сильного поневолення природи, суспільства, лю-

дини не може бути не тільки доброчесним, але й 

красивим. 

Краса – це гармонія, адекватна висвітленню в 

зовнішній формі всієї глибини справжнього змісту 

і тим самим відповідність дійсності своїй суті, 

тобто істина. Краса – не тільки естетична категорія, 

але й універсальна характеристика людського 

буття. Саме вислів «Краса врятує світ» має на увазі 

Красу як буттєву цінність, гармонію. Сучасне життя 

породжує потребу встановити гармонію між людьми, 

між людиною і природою, людиною і суспільством. 

Гармонія відносин неможлива без включення в неї ес-

тетичних основ, оскільки ні наука, ні моральність, які 

також покликані нормалізувати, гармонізувати життя 

людей, ще не вичерпують повністю всю духовність 

людського буття. 

О тже, цінності – Істина, Добро і Краса - абсо-

лютні, мають божественне походження та основу. 

При цьому виникає пошук буттєвих основ загаль-

нолюдської системи цінностей. Система цінностей 

всеосяжна, охоплює життя в усій його повноті, на-

сиченості, глибині, відкриває в ній щось вічне. 

Отже, і справжня духовність повязана з прагненням 

охопити життя в усій його повноті, вийти за утилі-

тарно обмежені рамки повсякденності, зустрітися з 

вічністю. Духовність, пов'язана з глибинним усвідом-

ленням свого буття, його змісту, мети, вищого блага, 
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виступає основним принципом самотворення особис-

тості та суспільства, необхідною умовою вільного 

(«Що таке людина?», «Хто я є?»), творчого («Що я 

маю робити?») і відповідального («На що я можу спо-

діватися?») ставлення до природи, до індивідуального 

та суспільного буття. 

Сучасне життя породжує потребу встановити га-

рмонію між людьми, між людиною і природою, лю-

диною і суспільством. Гармонія відносин неможлива 

без включення в неї естетичних основ, зокрема краси 

природи, оскільки ні наука, ні моральність, які також 

покликані нормалізувати, гармонізувати життя лю-

дей, ще не вичерпують повністю всю духовність люд-

ського буття.  

Отже, підсумовуючи, фактор людського відно-

шення до навколишнього довкілля і впливу на при-

роду потребує серйозного перегляду, безпосередньо 

це стосується перегляду практичного діяльнісного ас-

пекту відношення „людина-природа”. Проте, коли ві-

дбувається виокремлення таких типів духовності, як 

естетизм, релігійність, етизм, феномен духовності про-

сто зникає. Саме духовність постає як підґрунтя адек-

ватного світосприйняття людини, відчуття причетно-

сті до всього, що відбувається у світі. Можна припус-

тити, що невідчутність феномена духовного 

детермінована відривом „світського” його розуміння 

не тільки від астрального, а й від природного контек-

сту. Критерієм естетичної цінності конкретних ре-

зультатів людської діяльності з перетворення природи 

повинні виступати закономірності природи, які є ос-

новою її краси.  

Власне кажучи, поки людина не усвідомить, що 

істина, добро і краса – це, як зазначив свого часу 

Е.В.Ільєнков, по суті лише три різні способи вира-

ження одного й того ж, і не обере це як керівництво 

до дії, її шлях буде вести до прірви.  
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АНОТАЦІЯ 

У статті розглянуті питання щодо зміни світогляду людини в процесі утворення субкультури злочин-

ного світу, виявлена чітка кореляція між злочинами та певними соціальними факторами, такими як: етична 

і культурна приналежність, соціально-економічний статус, а також їх взаємозв’язок та взаємозалежність. 

Автор дослідив та обґрунтував плюси і мінуси сучасних підходів у вивченні злочинності. Закцентував 

увагу на класифікації делінквентної поведінки молоді та обґрунтував причини моральної деформації лю-

дини. 
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ABSTRACT 
The article deals with the issues of the changes of person’s worldview in the process of the criminal world 

subculture formation. A clear correlation between crimes and certain social factors such as ethical and cultural 

affiliation, socio-economic status, as well as their interconnection and interdependence has been detected. The 

author researched and substantiated the pros and cons of contemporary approaches to the study of crime. Special 

emphasis has been put on the classification of young people’s delinquent behavior and the causes of moral defor-

mation of a person have been substantiated. 

Ключові слова: світогляд, злочинна субкультура, етика, дослідження злочину, свідомість, суспіль-

ство, держава. 
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Злочинність вивчають переважно як вид нега-

тивної девіантності. Проте злочин завжди має і 

емпіричну перспективу. З приводу цього, до-

сліджування формування делінквентної поведінки 

підлітків, виокремлення типів сімей, які з певних 

причин є «функційно-неповносправними», вва-

жається дуже своєчасним та перспективним, у 

зв’язку з тими процесами які сьогодні відбуваються 

у глобалізованому світі Тому подібні дослідження 

дозволяють тією чи іншою мірою пояснити і відтво-

рити внутрішню структуру досліджуваного 

об’єкту.  

Проблему свідомості та правосвідомості, зло-

чину та злочинності досліджували вітчизняні й за-

рубіжні вчені: Д. С. Азаров, А. Д. Антонов, 

О. М. Бандурка, В. А. Бачинін, В. В. Бедь, 

В. В. Бібіхін, В. С. Бігун, А. М. Бойко, В. М. Вовк, 

Т. З. Гарасимів, Л. М. Герасіна, Ю. М. Дмитрієнко, 

Ю. Ю. Калиновський, М. І. Козюбра, М. Й. Коржан-

ський, О. А. Лукашева, С. І. Максимов, О. А. Мар-

тиненко, М. Я. Соколов, П. О. Сорокін, М. М. Ти-

щенко, М. М. Цимбалюк, З. Фройд, Н. Фролова,Е. 

Фромм, М. Шакуров,Ф. Е. Шереги, О. Н. Ярмиш та 

ін.  

Ціллю статті являється аналіз та вияв світо-

гляду людей, які переступають межу закону, що 

відбувається в процесі утворення певної субкуль-

тури злочинного світу. Ігнорувати цю субкультуру, 

вважаючи, що злочини здійснюють лише з причини 

жаги збагачення чи під впливом інших сильних 

емоцій, є помилкою. Знайти межі кореляції між зло-

чинною поведінкою яка зумовлена соціально - еко-

номічним та культурним середовищем у якому пе-

ребуває молодь та можливостями суспільства впли-

вати на формування позитивної мотивації людини.  

З соціумом людину поєднують усі ті якості, які 

були набуті нею в результаті довгого процесу 

соціалізації та навчання і які дають їй можливість 

існувати в суспільстві, підпорядковуючись його за-

конам, значною мірою будучи детермінованими 

соціальними механізмами. На цьому рівні – ін-

стинктивне існування замінюється свідомим. І хоча 

існує певна соціальна детермінація, проте осо-

бистість уже аналізує, оцінює, мислить і, ухвалю-

ючи певне рішення, намагається втілити його в 

життя.  

У багатьох країнах (Великобританія, Швеція, 

Швейцарія, Канада, США та ін.) протягом другої 

половини ХХ ст. було використано багато 

соціологічних методів для дослідження злочин-

ності. Одним з найважливіших стало опитування 

про те, хто і як часто перебував у ролі жертви зло-

чину. Наприклад, перші методики опитування з 

проблем віктимізації були використані у США під 

час опитування 10 000 сімей у 1966 р. У трьох різ-

них містах – Вашингтоні, Бостоні та Чикаго – були 

проведені опитування, внаслідок яких виявлено до-

сить високий рівень латентної злочинності. Нині у 

США, як зазначає Ю.Ю. Комлев [4, с. 121-134], ви-

користовують наступні методи вивчення злочин-

ності: національні віктимологічні опитування, 

єдині звіти про злочинність, вивчення злочинних 

випадків та увімкнене спостереження за правопо-

рушниками, звіти самих правопорушників, вторин-

ний аналіз цих опитувань про злочинність. Розгля-

немо деякі з них докладніше. 

Національні віктимологічні опитування 

(National Crime Victimization Survey – NCVS) поля-

гали в опитувані респондентів про кримінальні 

події, які відбулися з ними протягом останніх ше-

сти місяців. Дослідження проводять кожного року, 

починаючи з 1972 р., кількість учасників – 100 000 

осіб, віком від 12 р., опитування проводять двічі на 

рік. Для отримання більш достовірної інформації 

дані, які отримали внаслідок опитування, поділя-

ють на дві частини: інформацію про самі злочини 

та окремо про їхні жертви. Наприклад, у випадку 

шахрайства, внаслідок якого були обмануті семеро 

людей, зафіксовано один злочин – шахрайство і сім 

фактів віктимізації. Зазвичай, дані, отримані вна-

слідок такого опитування, є більш наближеними до 

реального стану речей, ніж дані, отримані із 

офіційної статистики злочинності. 

Для отримання більш точних результатів у 

1930 р. Програма єдиних звітів про злочинність 

(Uniform Crime Reports –UCR) розпочала свою 

діяльність у США. Причиною її появи стала від-

сутність уніфікації у визначенні злочинів у різних 

штатах. Наслідком такого факту була неможливість 

отримання узагальнених цих щодо злочинності.  

Щоб злочин був зареєстрований в UCR, він по-

винен відповідати наступним умовам: 1) бути 

усвідомленим жертвою або ким-небудь іншим; 2) 

визначатись жертвою або свідком як злочин; 3) яки-

мось чином повинен стати відомим правоохорон-

ним органам, визнатись ними як злочин, і бути де-

тально зареєстрованим; 4) повідомлення про нього 

повинно надійти в центр збору інформації ФБР [6, 

c. 20]. 

У результаті уніфікації були введені єдині на 

території країни визначення злочинів. Також вони 

були поділені за різними ознаками, Наприклад, за 

статтю, віком, расою, містом, де був здійснений 
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злочин. Крім того злочини за мірою важкості були 

поділені на дві групи: 1) важкі злочини, які назива-

ють індексними, – це вбивство (крім вбивства, 

здійсненого для самозахисту, або вбивства з необе-

режності), пограбування, зґвалтування, незаконне 

проникнення у будівлю з метою здійснення 

крадіжки (берглері), підпал та крадіжка; 2) неін-

дексні злочини – підробка, напад, шахрайство, про-

ституція, вживання наркотиків, азартні ігри та ін.  

Наступним методом отримання інформації для 

вивчення злочинності став метод, базований на 

суб’єктивній оцінці своєї діяльності ( Self-Report – 

SR ) самим суб’єктом. Так, в одному звіті SR до-

слідження за 1947 р. було опитано 1698 осіб, яким 

пропонували зазначити у списку із 49 кримінальних 

злочинів ті, які вони хоча б один раз здійснювали. 

У результаті було виявлено, що 91 % респондентів 

здійснювали бодай один злочин із запропонованого 

списку, у середньому ж на кожну людину припа-

дало близько 18 правопорушень. Проте варто заува-

жити, що оскільки такі звіти не завжди проводять 

за допомогою спільної анкети, однакової для усіх, 

тому і результати обробки не завжди є од-

норідними. Незважаючи на це, внаслідок таких 

звітів вимірюють спеціальні кримінологічні ін-

декси, такі як рівень розповсюдженості злочинів 

(процент правопорушників, які повідомили про 

здійснення злочину, який зараховують до певної ка-

тегорії, протягом певного відрізку часу) та рівень 

інцидента (середнє число злочинів, що припадають 

на одну людину)[5, с. 195-206]. 

З аналізу соціологічних методів вивчення зло-

чинності можна відзначити: хоча результати цих 

щодо злочинності, отриманих за різними методи-

ками, не завжди збігаються, проте в комплексі усі 

ці методи разом дають більш достовірний стан зло-

чинного світу. Тут важливо використовувати їхні 

сильні сторони і не акцентувати увагу на їхніх 

недоліках. Слабкою стороною соціологічного під-

ходу як такого є те, що «у процесі визначення по-

няття злочинності є вказівка лише на ознаки, які 

відображають зовнішню форму злочинності (су-

купність, система злочинів, вчинених на певній те-

риторії за певний проміжок часу), без зазначення 

ознак, які розкривають її сутність» [2, с. 126-128]. 

Більш універсальною є теорія Дж. Айзенка [6]. 

Автор переконаний: ключовим у розумінні діяння 

правопорушників є усвідомлення того факту, що 

злочин відбувається у результаті взаємодії власти-

востей нервової системи та певних умов навко-

лишнього середовища. Ключ до розуміння злочин-

ного діяння криється, з одного боку, у своєрідності 

нейрофізіологічної будови правопорушника, а з ін-

шого – у вивченні його соціальної історії.  

Дж. Айзенк заперечує: деякі люди народ-

жуються злочинцями. Він лише запевняє: вони от-

римують від народження певні властивості нерво-

вої системи, які помітно відрізняються від власти-

востей нервової системи звичайних людей: «Не сам 

злочин, ні схильність до нього не є вродженими; це 

певні властивості центральної та периферійної не-

рвової систем, які реагують на навколишнє середо-

вище, виховання та інші фактори, які є навколо них, 

та збільшують ймовірність того, що така людина 

поведе себе певним антисоціальним чином[6, с. 68].  

Три фактори темпераменту, які, на думку Дж. 

Айзенка, мають вплив на появу схильності до 

скоєння злочину: 1) екстраверсія; 2) нейротизм; 3) 

психотизм. Якщо рівень екстраверсії залежить від 

центральної нервової системи, яка складається із 

головного та спинного мозків, то рівень нейро-

тизму відображає діяльність периферійної нервової 

системи.  

Фізіологічною основою екстраверсії-інтро-

версії є факт генетичної відмінності в сітці дрібних 

нейронів, розміщених у центральній частині мозко-

вого стовбура (вони отримали назву «ретикулярної 

активаційної системи»). Ця система наче 

своєрідний вартовий, який збуджує та тримає го-

тові для прийняття імпульси, що проникають до ча-

стини мозку, яка називається «корою головного 

мозку» і котра виконує функції прийняття рішень, 

пам’яті, мислення. Внаслідок того, що в екстра-

вертів ретикулярна система недостатньо збуджує 

кору головного мозку, у них виникає постійна по-

треба у пошуках гострих відчуттів, що, з одного 

боку, є джерелом їхньої оптимістичності, комуніка-

бельності, а з іншого – імпульсивності та однією з 

причин порушення закону. В інтроверта ж – 

навпаки: внаслідок сильної стимуляції ретикуляр-

ною системою потреба у зовнішній стимуляції є 

набагато меншою, ніж у екстравертів, внаслідок 

чого перші є неагресивними, надійнішими, і зре-

штою, більш законослухняними. 

Нейротизм, так як екстраверсія, знаходить свої 

коріння у фізіології. Проте, якщо пара «екстра-

версія-інтроверсія» залежить від центральної не-

рвової системи, то пара «нейротизм-стабільність» 

вже пов’язана з вегетативною нервовою системою, 

яку поділяють на симпатичну, що активізує органи 

в критичних ситуаціях (розширює зіниці, приско-

рює ритм серця, розслаблює сечовий міхур), та па-

расимпатичну, яка, навпаки, нормалізує стан ор-

ганізму (звужує зіниці, зменшує ритм серця, скоро-

чує сечовий міхур). Нейротизм, який деколи 

називають також емоційністю, залежить від рівня 

чуттєвості симпатичної та парасимпатичної нерво-

вих систем, які контролює лімбічна система, до 

складу якої входять гіппокамп, мигдалевидне тіло, 

перегородка та гіпоталамус. Останній контролює 

більшу частину автономної нервової системи, і, 

відповідно, емоційності. Гіпоталамус 

(hypothalamus) є вищим вегетативним центром, 

який здійснює складну інтеграцію функцій різних 

внутрішніх систем і їхнє пристосування в діяль-

ності організму, відіграючи важливу роль у термо-

регуляції, підтримці оптимального рівня обміну ре-

човин, регуляції серцево-судинної, дихальної, трав-

ної та ендокринної систем, крім того, під його 

контролем перебувають щитовидна, підшлункова, 

статеві залози, наднирники, гіпофіз та ін. Внаслідок 

розгалужених зв’язків з іншими структурами го-

ловного мозку, гіпоталамус перебуває у постійних 

взаємодіях з іншими відділами підкірки та кори го-

ловного мозку, що лежить в основі його участі в 

емоційному житті [8, 490-491]. 
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Внаслідок аномально високої чуттєвості 
лімбічної системи у невротиків, емоційне 
збудження виникає швидко і є дуже глибоким. Ін-
шими словами, у таких індивідуумів симпатична 
система швидко активізується, водночас парасим-
патична не в стані швидко відновити рівновагу. 
Водночас через свою високу емоційність невротики 
менш пристосовані до адекватної реакції на стрес-
ові ситуації, тоді як їхні антиподи, внаслідок своєї 
емоційної стабільності, у критичній ситуації 
зберігають самовладання та адекватно відповіда-
ють на неї.  

Для психотизму, на відміну від екстраверсії та 
нейротизму, не було знайдено нейрофізіологічного 
механізму, який би пояснював його існування. З-
поміж рис, які є притаманні для людей-психотиків, 
можна назвати такі, як: соціальна байдужість, во-
роже неприязне ставлення до інших, жорстокість та 
низький рівень емоційності, порив до всього незви-
чайного та майже цілковита відсутність страху. 

Залежно від ступеня екстраверсії та нейро-
тизму, Дж. Айзенк за допомогою розроблених ним 
опитувальників поділив респондентів на декілька 
груп: невротичні екстраверти, невротичні інтро-
верти, стабільні екстраверти, стабільні інтроверти 
та стабільні амбіверти. Виявилось, що з кожних 
трьох досліджуваних – двоє мають нормальний 
рівень екстравертності і лише один – аномальний, в 
якому порівну як крайніх екстравертів, так і крайніх 
інтровертів. Ситуація із нейротизмом є приблизно 
однаковою: 68 % мають нормальний рівень, носії 
якого отримали назву стабільних амбівертів і були 
відраховані з подальших досліджень, 16 % – ано-
мально високий та 16 % – аномально низький 
рівень. 

Виділені вище психологічні характеристики є 
лише частковими, важливо було звернути увагу на 
такий вагомий фактор, як научання. У класичній 
психології розглядають: класичне, яке ще назива-
ють павлівським, оперантне та соціальне зумов-
лення[6, с. 73]. Оскільки Дж. Айзенк для пояснення 
своєї гіпотези використовував лише два перших – 
розглянемо їх більш докладно. 

Класичне зумовлення було відкрите І. П. Пав-
ловим. Собакам, яких він досліджував, були встав-
лені спеціальні пристрої, що дозволяли фіксувати 
процес слиновиділення. Було виявлено, що рефлекс 
виділення слини спрацьовував не тільки під час 
безпосереднього контакту з їжею, а й тоді, коли у 
піддослідної тварини потрапляла людина, яка при-
носила їжу. Цей факт підштовхнув ученого до 
більш детального дослідження такого феномена: 
перед тим, як собака отримував їжу, дзвонив 
дзвінок. По певному часі такого експерименту у 
тварини слина вже виділялась лише на дзвінок, 
навіть якщо їжі їй не давали. Щоб теоретично 
обґрунтувати це явище, було використано термін 
«рефлекс», до складу якого входить: 1) аферентний 
шлях, який полягає у висхідному прийомі подраз-
ника як збудника; 2) обробка сигналу у центральній 
нервовій системі; 3) еферентний шлях, завдяки 
якому відбувається низхідне збудження, що 
розповсюджується до органу-ефектора, у випадку 
дослідів із собаками це – слинні залози. Коли перед 
даванням їжі включали дзвінок, то утворювався 
своєрідний шлях, названий «Павловим тимчасовим 

зв’язком», проте коли перед дзвінком вмикали й си-
рену, то вже під час звуку сирени у собаки виділя-
лася слина, це явище було назване «Павловим 
умовним сигналом іншого порядку». Було дове-
дено: у людей є можливим існування рефлексів аж 
до сьомого порядку. Якщо на наступному етапі 
замінюють сигнали словами, то, використовуючи 
цю другу, сигнальну, систему, можна досягнути 
набагато більшого – наприклад, навчити собаку ви-
конувати словесні команди. Як влучно зауважує Г. 
Бенеш [3, с. 143] – научання у класичному ро-
зумінні є «фізіологічно дуже складною системою 
тимчасових зв’язків, що виникають при неоднора-
зово запропонованому подразнику» і де «незначний 
поведінковий репертуар, який є вродженим і успад-
ковується генетично, може бути значно розшире-
ний за рахунок набутого». 

Оперантний метод теорії зумовлення був 
відкритий Ф. Скіннером, який звернув увагу на де-
які досліди Павлова, де було присутнє явище 
підкріплення, – підтримка, яка базувалась на приєд-
нанні природжених безумовних рефлексів. Під час 
проведеного досліду кота закривали до клітки, за-
сув якої він міг відкрити, біля клітки була поміщена 
їжа. У випадках, коли їжа була присутня, піддо-
слідна тварина частіше відкривала засув, ніж у 
випадках, коли їжі не було. Отже, ймовірність по-
яви реакції є прямо пропорційна ефекту підси-
лення. Іншими словами, в оперантному наученні 
той, кого навчають, повинен сам здійснити певні 
дії, щоб отримати нагороду за них. Суть цього 
научення полягає у формуванні певної послідов-
ності дій, внаслідок якої той, хто їх виконує, може 
розраховувати з великою долею ймовірності на от-
римання нагороди. 

У своєму дослідженні до причин злочинності 
Дж. Айзенк підійшов не зовсім стандартним чином: 
він не запитав «Чому люди стають злочинцями?», 
але міркував від протилежного, його цікавили запи-
тання «Чому більшість людей не скоюють зло-
чинів?», «Чи є причиною оперантне научення?». 
Адже злочинець отримує нагороду за свій просту-
пок, бо люди, здійснюючи злочини, частіше отри-
мують нагороду, ніж не отримують, навіть якщо по-
карання за проступок і буде, то часто воно настане 
пізніше, а не тут і тепер. Отже, оперативне 
научення як одне з головних причин злочинності 
було відкинуто Дж. Айзенком. Причину правопо-
рушень він вбачав у класичному зумовленні. І вва-
жав, що воно діє на людину набагато сильніше, ніж 
оперантне зумовлення. За його гіпотезою, наше 
«Я», сумління, яке докоряє нам після поступку, що 
засуджується суспільством та мораллю, є ніщо 
інше, як умовний рефлекс, коріння якого часто ся-
гають ще у дитинство, де за певні проступки дитина 
була покарана. Подібно, як і в експерименті Пав-
лова з собакою, коли після дзвінка замість їжі вклю-
чали електричний струм, який вдаряв, то після 
певної кількості повторів у піддослідної тварини 
перестав виділятися шлунковий сік, а натомість со-
бака підчас дзвінку починав трястись від страху, 
оскільки у нього виробився класичний рефлекс, – 
боятись дзвінка. Отже, у дитинстві формуються ре-
флекси – відраза, страх перед покаранням, які 
слідують за здійснення проступку. 
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Дослідивши ключові поняття, які використо-
вувались Дж. Айзенком для побудови його гіпо-
тези, можемо побачити її суть, яка полягає у тому, 
що у більшості правопорушників присутні низький 
рівень збудження кори головного мозку, що є при-
чиною екстраверсії (E), також для них характерний 
високий рівень вегетативного збудження, котрий 
веде до нейротизму (N), крім того, для людей, які 
перетинають межі закону, характерна більша жор-
стокість, що є одним з виявів психотизму (P). Не всі 
дані цієї гіпотези були підтверджені подальшими 
дослідженнями: деякі науковці підтримують цю 
гіпотезу, а інші – ні [6, с. 75-78]. Наприклад, Берман 
і Пейси у 1984 р. досліджували співвідношення зло-
чинної поведінки та рис особистості в американсь-
ких підлітків (всі були білими та англомовними). 
Вони були поділені на дві групи: 1) насильницька – 
сюди входили тридцять підлітків, звинувачених у 
розбійних нападах та зґвалтуванні; 2) ненасиль-
ницька – куди входили правопорушники, звинува-
чені у майнових злочинах, під час яких не було 
місця нападу на жертви [6, с. 76]. У підлітків 
насильницької групи – порівняно з їхніми одно-
літками із ненасильницької групи – рівень за усіма 
трьома показниками шкали Дж. Айзенка (E, N, P) 
був більш високим. 

Відмінні результати виявилися в іспанських 
дослідників Маротелла, Сільви та Клементе, які 
порівняли дані опитування в 42 неповнолітніх зло-
чинців зі даними 102 законослухняних підлітків. 
Було виявлено: показники Р і N значно вищі у 
підлітків-злочинців, проте показник Е надто пере-
важає у їхніх незасуджених ровесників.  

Інший дослідник Лейн порівнював 60 учнів, 
яким висунули звинувачення із 60 учнями без та-
кого звинувачення. У групі зі звинуваченням був 
вищий показник Р, тоді як у групі без звинувачення 
вищий виявився показник N, а показник Е був при-
близно однаковий в обох групах.  

Така незлагодженість в експериментальних пе-
ревірках гіпотези Айзенка, на нашу думку, зовсім 
не є доказом про її нежиттєдайність і хибність. Ця 
гіпотеза частково наводить на роздуми про роль ге-
нетики в антисоціальній поведінці та водночас у ній 
простежуємо процес взаємодії між особливостями 
нервової системи та середовища існування 
індивідуума. Секрет відмінностей у доказі цієї гіпо-
тези відкриває Лейн, коли пише: «вирішити про-
блему різноголосся можна шляхом перенесення об-
говорення із вузької обумовленої моделі в більш 
широку, багатофакторну та інтерактивну область, 
яка пов’язує індивідуальні відмінності з поведінко-
вим та соціологічним аналізом» [6, c. 76]. 

Проблема вивчення причин і умов злочинності 
є складною та неоднозначною, оскільки вона тією 
чи іншою мірою пов’язана з природою людської 
особистості. І якщо С.М. Редліх [10] розглядає два 
взаємовиключені підходи – соціологізаторський та 
біологізаторський, то у В.А. Бачиніна [1, с. 290-298] 
підхід до людини не є таким антагоністично-одно-
значним. За його вченням, людина – біо-соціо-ду-
ховна істота, якій притаманна головна ознака – її 
буття перебуває водночас у природі, соціумі та 

культурі. Доказом комплексного підходу до ро-
зуміння людини стануть слова Сливки С.С. про те, 
що «сукупність усіх космічних впливів у момент 
народження людини, спадковість і довкілля, кліма-
тичні умови… створюють певні передумови для 
формування конституції, темпераменту і характеру, 
талантів і здібностей людини, …різних відмінних 
рис, властивостей, якостей, які … в сукупності мо-
жуть визначити долю кожного індивідуума зо-
крема» [9, с.274-320]. 

Наприкінці хотілось би зауважити, що зло-
чинна субкультура – це об’єктивна реальність, яка, 
по-перше, є певною формою самоствердження, 
особливо молодої особистості, яка з певних причин 
не задоволена своєю соціальною роллю, і, по-друге, 
є певним нормативним фактором, котрий впоряд-
ковує, функціонування злочинного світу. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассматривается сущность и генезис понятия «социальное государство», его социально-пра-

вовые основания. Автор анализирует зарубежные и отечественные концепции социального государства, 

приводит характерные, по мнению автора, признаки социального государства: социально ориентирован-

ная структура экономики ;сформированное гражданское общество; законодательное утверждение 

целей государства, направленных на обеспечение всем гражданам достойного уровня и качества жизни, 

начальных условий для личной самореализации; социальная ответственность государства перед своими 

гражданами. Автор приходит к выводу, что с позиции правовых концепций социальное государство явля-

ется одним из первичных ориентиров, исходных постулатов права. Социальная же сущность государства 

проявляется не только в социальной природе происхождения такого государства, но и в том, оно является 

баланс интересов социального характера, между которыми отмечаются как антагонистические, так и со-

лидарные отношения. 

ABSTRACT 

The article deals with the essence and genesis of the concept of "social state", its social and legal basis. The 

author analyzes foreign and domestic concepts of the social state, provides characteristics of the social state, which 

in the author's opinion include: socially oriented structure of the economy; formed civil society; legislative ap-

proval of the state's goals aimed at providing all citizens with a decent level and quality of life, social security, 

equal initial conditions for personal self-realization; social responsibility of the state to its citizens. The author 

comes to the conclusion that according to legal concepts the social state is one of the primary reference points, the 

basic postulates of law. The social essence of the state is manifested not only in the social nature of a state, but 

also in the fact that it is a balance of social interests, which include both antagonistic and solidarity relations. 
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Согласно Конституции Российской Федера-

ции, современная Россия провозглашена «социаль-

ным государством», политика которого направлена 

на создание условий, обеспечивающих достойную 

жизнь и свободное развитие человека [5]. 

В этой связи закономерными представляются 

следующие вопросы: 

- каково смысловое наполнение этой характе-

ристики; 

- как эта характеристика реализуется на прак-

тике. 

Общепринятым считается определение, со-

гласно которому под социальным государством по-

нимается такое государство, политика которого 

предполагает перераспределение материальных 

благ на основе принципа социальной справедливо-

сти в целях достижения достойного уровня жизни 

для всех граждан. Предполагается также, что госу-

дарство проводит политику, направленную на сгла-

живание социальных различий, принимает меры по 

оказанию помощи нуждающимся. 

Само понятие «социальное государство» упо-

требил впервые немецкий исследователь Л.фон 

Штейн в 1850 г. По его мнению от такого государ-

ства граждане ожидают «поддержания абсолют-

ного равенства в правах для всех различных обще-

ственных классов, для отдельной частной само-

управляющейся личности посредством своей 

власти». Он добавляет, что государство имеет обя-

занность «способствовать экономическому и обще-

ственному прогрессу всех своих граждан, ибо в ко-

нечном счете развитие одного выступает условием 

развития другого» [9, c. XXVIII.]. 

По мнению российских исследователей, в т.ч. 

А.А.Клишаса, социальное государство, выступая в 
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качестве как производного, так и очередного этапа 

в продвижении правового государства, становится 

своего рода механизмом снижения социальной 

напряженности в конкретном обществе и, одновре-

менно, принимает черты руководящих принципов 

как нормотворческой деятельности, так и право-

применительной практики, имеющих целью регу-

лирование общественных отношений, а также спо-

собствует выработке с учетом социально-экономи-

ческой обстановки в конкретной стране комплекса 

мер, релевантных запросу общества3[4, c. 4,5 ]. 

Основной закон государства (Конституция) яв-

ляющийся высшим законодательным актом, со-

здает основу для нормотворческой деятельности, 

наполняющим все впоследствии принимаемые нор-

мативно-правовые акты соответствующим юриди-

ческим смыслом. 

В настоящее время относительно принятым в 

юридической науке является т. н. «формально-юри-

дический подход» к пониманию содержания соци-

ального государства, в соответствии с которым со-

циальное государство рассматривается всего лишь 

как установленный Конституцией принцип органи-

зации публичной власти. Однако, среди специали-

стов присутствует мнение, согласно которому 

можно говорить об определенном смешении поня-

тий таких как конституционно-правовая характери-

стика государства, с одной стороны, и юридическое 

закрепление механизма реализации функций госу-

дарства, с другой. 

По мнению автора, наиболее адекватным явля-

ется взгляд на социальное государство, изложен-

ный Е.В.Чиркиным, считающим, что «социальное 

государство — это, прежде всего, активное интер-

венционистское, «помогающее» регуляционное 

государство, вмешивающееся в сферу социально-

экономических отношений и отношений в области 

культуры, духовной жизни, а в результате и в сферу 

политики в конечном счете в общих (обществен-

ных) целях, хотя и не всегда на деле равно соблю-

дающее (и по своему положению не могущее оди-

наково соблюдать) интересы всех слоев общества и 

индивидов [8, c. 236.]. 

Говоря о генезисе понятия социальное госу-

дарство следует упомянуть, что в XIX веке расту-

щее профсоюзное и рабочее движение , растущие в 

правящих классах опасения в связи с возможным 

ростом на этой почве политического влияния соци-

алистов вынуждали правительства развитых стран 

идти на социальные уступки. Так, в Германии со-

ветники канцлера О.Бисмарка инициировали разра-

ботку проектов законов об обязательном социаль-

ном страховании профессиональных групп наем-

ных рабочих. Такая конструкция получила 

наименование «модель Бисмарка». 

Меры социальной защиты, предпринимавши-

еся в США в начале 1930-х гг. правительством 

Ф.Рузвельта в рамках «нового курса» также полу-

чили серьезный резонанс. В Великобритании зна-

                                                           
3 См. А.А.Клишас. Социальное государство. - Фонд 

современной истории. М., «Международные 

чительным событием в 1942 г. стал доклад в парла-

менте министра У.Бевериджа в котором впервые 

упоминалась категория «государства благосостоя-

ния», которая после этого стала упоминаться парал-

лельно с термином «социальное государство». Мо-

дель У.Бевериджа предполагала распределение со-

циальной ответственности между государством 

(базовые гарантии соцзащиты для всего населения 

с ориентацией на прожиточный минимум), работо-

дателем (страхование наемных работников с их ча-

стичным участием) и самим работником (допол-

нтельное личное страхование).   После 

Второй мировой войны в Европе наблюдался 

всплеск симпатий к идеалу социального государ-

ства, под которым понимался умеренный демокра-

тический социализм. Европейское социальное гос-

ударство тех лет характеризуется приходом со-

циал-демократов к власти и национализацией 

здравоохранения, транспорта, энергетики, тяжёлой 

и добывающей промышленности. В экономике гос-

подствовало кейнсианство. 

Кризис идей социального государства при-

шелся на конец 1970-х — начало 1980-х годов, ко-

гда возобладали тэтчеризм и рейганомика. Однако 

на тот момент так было только в отношении Вели-

кобритании и США, а так же (на время) Голландии. 

Самый молодой монарх в Европе король Ни-

дерландов Виллем Александр в сентябре 2013 года 

объявил о конце государства всеобщего благосо-

стояния. Вместо него появится «общество уча-

стия», предполагающее сокращение социальных 

расходов государства и перенос социальных расхо-

дов на населения [11]. 

Наука знает различные типы понимания 

концепции социального государства. В традици-

онных подходах исследователей было принято по-

лагать, что жизненно важный уровень благосостоя-

ния граждан государства достигается не на путях 

безвозмездного перераспределения общественных 

благ от более обеспеченных слоев населения к ме-

нее обеспеченным, а за счет формирования на базе 

действующего законодательства условий для само-

стоятельного создания каждой из общественных 

групп собственной материальной базы, гарантиру-

ющей удовлетворение жизненных потребностей. 

С другой стороны, позитивистский подход 

нашего времени частично расширяет вышеприве-

денную концепцию старой школы и предполагает 

существование обязанности государства обеспечи-

вать всеобщее благо. 

Однако сторонники позитивистского подхода, 

указывающие на соответствующую обязанность 

государства, вместе с тем, не отрицают возможно-

сти оказания социальной поддержки менее обеспе-

ченным слоям населения со стороны иных участни-

ков общественных отношений. Так, Т.Гоббс отме-

чал: «...было бы жестокостью со стороны кого-либо 

отказывать в поддержке беспомощному чело-

веку»4[2, c.269]. 

отношения»,2017. С. 4 — 5.  

4 Гоббс Т. Сочинения с 2-х тт. Т. 2. - М., «Мысль», 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Социал-демократы
https://ru.wikipedia.org/wiki/Социал-демократы
https://ru.wikipedia.org/wiki/Национализация
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Позитивизм нового времени находится в не-

разрывной связи с концепцией либерального утили-

таризма, важным ключевым элементом которого 

выступает принцип «максимизации полезности». 

Такая максимизация в идеале должна касаться ин-

тересов всех членов и слоев общества. Она предпо-

лагает максимально возможное удовлетворение об-

щественных и личных потребностей и, таким обра-

зом, преобразуется в общественный интерес.  В 

этом случае публичная власть сосредотачивает 

свою деятельность на законотворчестве, т. е. на из-

дании нормативно-правовых актов, становящихся 

своего рода «правилами полезности» [1]. 

Более полное определение содержательной со-

ставляющей социального государства дается в 

предложенной Г.Кельзеном и Г.Хартом концепции 

неопозитивизма. Авторы этой концепции делают 

вывод, согласно которому проявление конкретных, 

в т.ч. нормотворческих характеристик государства 

не является обязательным при принятии разного 

рода решений, включая решения социального ха-

рактера. 

Неопозитивизм, в трактовке Г.Кельзена, не ис-

ключает параллельного существования у государ-

ственной власти и права, и обязанности (а равно 

предполагает и возможности отсутствия) в деле ре-

ализации мероприятий, характеризующих то или 

иное государство как государство социальное[3]. 

Г.Харт, допускающий одновременное суще-

ствование законов как «справедливых», так и «не-

справедливых», считает, что оценку нормативно-

правовым актам дают субъекты общественных от-

ношений [6,c.161]. Г.Харт считает, что социальная 

черта государства вытекает из «минимального со-

держания естественного права». При этом подоб-

ная характеристика бесспорно присуща праву в 

силу цели существования права — выживание об-

щественной группы. 

Правовые теории, касающиеся социального 

государства, неизбежно рассматривают вопрос о 

социальной сущности государства. Классическая 

западная (прежде всего, западноевропейская) мо-

дель предполагает, что социальное государство — 

это результат попыток (более или менее успешных) 

решения одной из важнейших проблем современ-

ной политической теории — проблемы гармониза-

ции взаимоотношений между государством, с од-

ной стороны, и обществом, с другой. 

Многие исследователи, в т.ч. в России, счи-

тают европейский опыт реализации политики в со-

циальной сфере хорошим образцом для подража-

ния, поскольку его применение, по их словам, обу-

славливает благоприятное развитие политических 

отношений в стране, позитивный характер и эффек-

тивность процессов в экономической области, спо-

собствует стабилизации общественного развития. 

Подходит ли такая модель России? Является ли она 

действительно универсальным методом решения 

социальных проблем? В этом контексте пола-

гаем целесообразным обратиться к теоретическим 

исследованиям известного российского юриста 
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А.И.Экимова, который подчеркивает, что, прежде 

всего отношения внутри отдельных классов, т. е. 

между различными внутриклассовыми социаль-

ными слоями есть та проблема, которая имеет чрез-

вычайно важное значение при решении вопроса о 

том, получит ли та или иная юридическая идея за-

конодательное закрепление в виде нормативно-

правового акта [10, c.24]. Классовые, групповые, 

личные отношения, даже несмотря на их особенно-

сти, нельзя назвать различающимися по своей при-

роде. Взаимоотношения между ними — есть взаи-

моотношения проникновения. А.Экимов указы-

вает, что социальное бытие, качественно 

отличающееся от бытия отдельного индивидуума, 

тем не менее, создается и проявляется исключи-

тельно на базе большого числа индивидуальных 

действий, индивидуальных интересов. Однако при 

этом, подчеркивает исследователь, ни одна группа 

или индивид не в состоянии пренебречь интере-

сами своего класса, не выводя себя таким образом 

за рамки этого класса. 

По мнению А.И.Экимова, социальные инте-

ресы лежат в основе идеи нормы права, выдвигае-

мой классами или социальными группами. Такая 

идея должна обязательно включать в себя цель, по-

скольку норма права всегда выступает в виде един-

ства цели и средства. 

Подводя итог рассмотрению сущности соци-

ального государства, интерпретируемой различ-

ными концепциями, следует отметить, что понятие 

«социальное государство» по сути дела всеми со-

временными исследователями выдвигается в каче-

стве антитезы понятию социалистического или па-

терналистского государства, предлагавшегося в 

конституциях социалистических государств. В этой 

связи стоит привести слова американского исследо-

вателя Л.Хенкина, утверждавшего, что «во всех за-

падных государствах правовые и государственные 

институты, законы и традиции основываются на 

идее изначальной автономии, достоинстве и ценно-

сти человеческой личности. Все эти государства в 

настоящее время в той или иной степени являются 

«социальными», признающими ценность и необхо-

димость социально-экономических прав личности 

и социальной роли государства...»[ 7, c. 249.]. Не 

вступая в дискуссию с упомянутыми российскими 

и зарубежными исследователями приведем следу-

ющие характерные, по мнению автора, черты (при-

знаки) социального государства: 

- высокий уровень экономического развития 

страны, позволяющий перераспределять доходы 

граждан в пользу малоимущих, не нанося ущерба 

интересам состоятельным гражданам; 

- социально ориентированная структура эконо-

мики; 

- сформированное гражданское общество; 

- законодательное утверждение целей государ-

ства, направленных на обеспечение всем гражда-

нам достойного уровня и качества жизни, социаль-

ной защищенности, равных начальных условий для 

личной самореализации; 
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- социальная ответственность государства пе-

ред своими гражданами. 

Среди функций социального государства хоте-

лось бы выделить следующие: 

- оказание поддержки безработным, пенсионе-

рам, инвалидам и другим социально незащищен-

ным слоям населения; 

- принятие мер по борьбе с безработицей; 

- оказание помощи молодым специалистам и 

предпринимателям. 

То есть с позиции правовых концепций соци-

альное государство является одним из первичных 

ориентиров, исходных постулатов права. Социаль-

ная же сущность государства проявляется не только 

в социальной природе происхождения такого госу-

дарства, но и в том, оно является баланс интересов 

социального характера, между которыми отмеча-

ются как антагонистические, так и солидарные от-

ношения. 
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