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АНОТАЦІЯ
Стаття присвячена дослідженню передумов, виокремлення тенденцій та особливостей модернізації
економіки завдяки широкому впровадженню високих технологій на сучасному етапі глобалізації.
ABSTRACT
The article is devoted to the study of the prerequisites, highlighting the trends and features of economic
modernization due to the widespread introduction of high technologies at the present stage of globalization.
Ключові слова: глобалізація, світовий ринок, високотехнологічне виробництво, високотехнологічний продукт, високотехнологічні галузі, інновації, ДіР.
Keywords: globalization, world market, high-tech production, high-tech product, high-tech industries, innovations, R&D.
Постановка проблеми. Постіндустріальний
етап глобалізації характеризується широким впровадженням інформаційних технологій та інновацій
у все ширший перелік галузей. Це призводить до
суттєвого зростання продуктивності праці та контролю навантаження на навколишнє природнє середовище. Економічне зростання базується не на екстенсивних факторах, а на застосуванні високих технологій у всіх галузях. Разом з тим, кожна галузь
містить низькі, середні та високі технології. Тому
постає питання розроблення адекватної політики з
метою стимулювання високотехнологічних виробництв, що є запорукою підвищення добробуту населення та міжнародної конкурентоспроможності
країни.
Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Дана тематика знайшла відображення в працях вітчизняних та зарубіжних науковців. Зокрема, відзначимо наробки таких авторів, як Л. Антонюк [1], Н.
Овандер, К. Орлова [2], Е.В. Прушківська, А.М.
Ткачук [3], О. Саліхова [4], Л. Федулова [5], а серед
зарубіжних дослідників − наукові роботи А. Вайнштейна [6], Р. Верганті [7; 8], Е. фон Гіппеля [9], Д.

Леві [10], А. Лошки [11], Т. Хаціхроноглоу [12] та
ін. Разом з тим, модернізація структури економіки
на сучасному етапі глобалізації потребують систематизації та оновлення підходів.
Мета дослідження. Основним завданням
статті є дослідження передумов, виокремлення тенденцій та особливостей модернізації економіки завдяки широкому впровадженню високих технологій на сучасному етапі глобалізації.
Виклад основного матеріалу дослідження.
Відмітимо, що не існує загальновизнаного визначення термінів «високотехнологічне виробництво»,
«високотехнологічна продукція», «високотехнологічне підприємство», «високотехнологічна галузь»,
«високотехнологічне суспільство» та єдиних критеріїв їх ідентифікації. Генеза термінології пов’язаної
зі словосполученням «високі технології» розвивалась від застосування в публіцистиці (Р. Мец) до
нормативно-регулюючих актів країн та навіть окремих територіальних одиниць (США), міжнародних
організацій (Організація економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР)). Значну роль в удосконаленні методичних підходів до оцінки та визначення
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«високотехнологічності» відіграв Т. Хатціхроноглу, зокрема його праця 1997 р. [12] цитувалась півтори тисячі разів. Поширений серед країн світу підхід ОЕСР визначення рівня технологічності, розроблений Т. Хатціхроноглу, згідно якого галузі
групуються за інтенсивністю технологій, що визначається за методикою заснованою на визначенні частки витрат на ДіР у доданій вартості, у комплектації та частку науково-технічного персоналу [12]. За
критерієм загальної інтенсивності ДіР (граничні
числові значення відрізняються у різних методиках) галузі згруповані за категоріями:

низько технологічні (<1,0%);

середньотехнологічні нижчі за середні
(1,0% -3,5%);

середньотехнологічні (вищі за середні)
(3,5% -8%);

високотехнологічні (> 8,0-10%) [1; 13;
14].
Відповідно до класифікації ОЕСР, до галузей,
які визначаються як високотехнологічні, відносять
аерокосмічну та авіабудівництво, фармацевтичну,
медичну, точну та оптичну промисловість, засоби
телекомунікації, робототехніку, а також виробництво офісної комп’ютерної техніки.
Виокремлюють багато різних аспектів глобалізації, серед яких широке застосування інноваційноінформаційних технологій, стрімкий розвиток креативної економіки, цивілізаційна згода орієнтації
на глобальні цілі сталого розвитку та глобальний
договір щодо корпоративної соціальної відповідальності і спільне бачення глобальних проблем.
Інноваційно-інформаційні технології наразі мають
глобальне охоплення та обумовили формування
глобальних ринків та тенденцію з лібералізації національних ринків у багатьох країнах. Наприклад,
«фінтех» забезпечив спрощення та можливість моніторингу фінансових транскордонних транзакцій,
доступ до якісної освіти, інтернет речей, і поширення робототехніки сприяють інтелектуалізації
праці, реалізації творчих здібностей. Високі технології створюють нові економічні можливості з подальшим мультиплікативним ефектом для бізнесу
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на глобальному рівні. Глобалізація може збільшити
масштаб ризиків, що стосується ланцюгового поширення фінансово-економічних криз, інформаційної та техногенної безпеки тощо.
Вплив глобалізації позначається загостренням
міжнародної конкуренції та асиметрією за технологічною ознакою між регіонами світу, між країнами
з різним рівнем розвитку та доходами (рис. 1, 2).
При цьому середньосвітове значення інтенсивності
досліджень і розробок (ДіР), що розраховується як
питома вага ДіР у ВВП, з 2014 р. зростає і ця тенденція посилилась у 2018 р. приростом на 0,2%. Середнє значення країн ОЕСР вище середньосвітового
та демонструє підвищувальну тенденцію з 2005 р.
(рис. 1). За критерієм інтенсивності досліджень і
розробок ДіР лідирує Північна Америка – 2,74%
(США – 2,8% та Канада – 1,6%), на другому місці
Східна Азія та Тихоокеанський регіон (передусім,
Республіка Корея - 4,8%, Японія – 3,3%, Китай –
2,1% та Сінгапур 1,9-2%). Відмітимо стрімки успіхи Китаю у виробництві високотехнологічної
продукції та здійснення високотехнологічного експорту [1; 13]. На третьому (із значним відривом) –
Європейський Союз (ЄС) з 2,2%. Як бачимо інтенсивність досліджень у середньому в ЄС в період з
2011 по 2017 рр. дорівнювала, або незначно перевищувала загальносвітовий показник, а решту років
досліджуваного періоду була нижче. Це означає недостатню інноваційність ЄС, порівняно з конкурентами, коли низка країн-членів значно відстає від
партнерів по Союзу за цим показником. Так, в групі
країн Центральної Європи та Балтії інтенсивність
ДіР становить у середньому 1,2%, а у розрізі окремих країн цей показник ще нижчий (в Румунії –
0,5%, Кіпрі – 0,6%, а в Болгарії – 0,7%) [15]. Хоча
окремі країни ЄС займають найвищі позиції в світових рейтингах. Наприклад, в топ-10 глобального
інноваційного індексу-2020 п’ять членів ЄС (Швеція на 2-му, Нідерланди на 5-му, Данія на 6-му, Фінляндія на 7-му та Німеччина на 9-му місцях). Серед
країн Європи, які не входять до ЄС, лідерами інноваційного розвитку згідно рейтингу за цим індексом є Швейцарія (1-е місце) та Великобританія (3-е
місце) [16].
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Східна Азія та Тихиокеанський регіон
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Рис. 1 Географічна структура інтенсивності досліджень і розробок (ДіР),2000-2018 рр.,
% (побудовано за даними Світового банку [15])

Sciences of Europe # 56, (2020)
Як видно з рис. 2 інтенсивність ДіР очікувано
вище в країнах з високим рівнем доходів, але розрив між цими групами країн за даним критерієм
зменшується від 3,6 у 2000 р. до 1,7 разів у 2018 р.
(розраховано за даними рис. 2). Оскільки країни з
низькими та середніми доходами неухильно збільшують витрати на ДіР, а країнах з високим доходом
інтенсивність витрат на ДіР була висока, тому зростання відбувається повільнішими темпами. Україна за критеріями Світового Банку відноситься до
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країн з доходом нижче середнього. На відміну загальної підвищувальної тенденції для групи країн з
низьким та середнім доходом в Україні відбувається різке зниження питомої ваги витрат на ДіР у
ВВП. Якщо з 2000 до 2006 рр. інтенсивність ДіР в
Україні перевищувала середні по групі, то, починаючи з 2007 р., спостерігається відставання у 3,3
рази (рис. 2).

3,0
2,5
2,0
1,5
1,0
0,5
0,0
Країни з високим доходом
Країни з низьким і середнім доходом
Україна
Рис. 2. Інтенсивність досліджень і розробок (ДіР) за рівнем доходів країн світу та в Україні,
2000-2018 рр., % (побудовано за даними Світового банку [15])
Впровадження інновацій завжди було ризикованою справою, а інвестиції у високі технології, що
мають на меті прибутковість на транскордонному,
або навіть глобальному вимірі мають ще вищу ризикованість. Одним з шляхів знизити ризикованість
є дотримання стандартів якості та безпеки. Економічна глобалізація обумовила певну уніфікацію
стандартів виробництва та вимог до якості продукції та послуг. Разом з тим, провідні технологічному
сенсі країни намагаються закріпити своє лідерство
шляхом нав’язування іншим націям стандартів, технічних умов тощо.
Емпіричний аналіз багатьох дослідників підтвердив гіпотези, що, по-перше, інноваційні продукти створені у відповідності до бажань замовника
та пропозицій у 5 разів більш успішні та в 4 рази
більш рентабельні, ніж подібні на продукти інших
компаній, по-друге, що успішність інновацій визначається задоволенням прихованих потреб клієнтів
та передбаченням майбутніх потреб та, по-третє,
що радикальні інновації визначаються інтеграцією
технології та дизайну [6; 7; 8; 9; 10; 11]. На сучасному етапі недостатньо запропонувати товар чи послугу, який має задовольнити базовий функціонал.
Перевага високотехнологічних продуктів у тому,
що вони розширюють межі звичайного, пропону-

ють нову ціннісну пропозицію, яка приваблива різним цільовим сегментам споживачів. Такий підхід
виводить високотехнолоігчні продукти поза усталені ринкові ніші, поза конкуренцію.
У високотехнологічному виробництві ризикованість обумовлює пошук і виявлення не лише потреб споживачів, але й виявлення їх прихованих потреб шляхом «цілеспрямованого, дисциплінованого підходу». Як свідчать результати емпіричних
досліджень комерційних успіх новаторських продуктів на 80% є наслідком тісної співпраці з провідними користувачами, що дало змогу їх розробити,
створити прототип та випробувати [9]. Тому доступність прототипів провідних користувачів та залучивши головних користувачів у новий процес розробки продуктів, компанії матимуть набагато вищий рівень успішності в комерціалізації продуктів
та виведенні їх на ринок [9; 14].
Іншою передумовою комерційного успіху високотехнологічного продукту є інтеграція дизайну
[8; 9]. «Дизайн, орієнтований на людину, та досвід
користувача, тепер стали секретною зброєю, яка надає продуктам конкурентну перевагу» [10]. Повний
потенціал технології реалізується лише тоді, коли
прихованні значення стають відомими світові завдяки дизайну, що вчений-інноватор Р. Верганті називає «радикальною інновацією сенсу» [7; 8].
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Врахування цих та інших особливостей виробництва високотехнологічної продукції має бути покладено в основу розроблення адекватної політики
з метою стимулювання високотехнологічного сектору, що є запорукою підвищення добробуту населення та міжнародної конкурентоспроможності
країни.
Висновки. Технологічний підхід до модернізації економіки на сучасному етапі глобалізації передбачає стимулюючі заходи стосовно виробництва високотехнологічної продукції, надання високотехнологічних
послуг,
функціонування
високотехнологічних підприємств. На сучасному
етапі глобалізації відбувається «заміна галузевого
поділу національної економіки поділом технологічним», коли будь-яке виробництво поєднує низькі,
середні та високі технології, тому стимулюючі інструменти регуляторних засад мають бути спрямовані на високотехнологічне виробництво та надання послуг. Вплив глобалізації позначається зменшенням асиметрії за технологічною ознакою між
регіонами світу, між країнами з різним рівнем розвитку та доходами. Небезпечна тенденція зниження
інтенсивності ДіР в Україні негативно позначиться
на її міжнародній конкурентоспроможності.
Розробка регулятивних засад стимулювання
високотехнологічної продукції має враховувати її
ризикованість та обумовленість комерціалізації
пріоритетністю потреб споживачів, у тому числі виявлення прихованих і передбачення майбутніх,
пріоритетність інтеграції технології з дизайном.
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АНОТАЦІЯ
У статті охарактеризовано ефективність процесу децентралізації в Україні. Здійснено групування
існуючих об’єднаних територіальних громад за критерієм чисельності населення. Запропоновано показники для оцінювання бюджетів об’єднаних територіальних громад, такі як доходи загального фонду на
одного мешканця, видатки загального фонду на одного мешканця, видатки на утримання апарату управління у розрахунку на одного мешканця, капітальні видатки на одного мешканця, рівень дотаційності бюджетів, співвідношення видатків на утримання апарату управління із фінансовими ресурсами ОТГ, питома
вага заробітної плати у видатках загального фонду бюджету ОТГ, питома вага капітальних видатків у загальному обсязі видатків. Проаналізовано показники бюджетів, з них здійснено рейтинг лідерів ОТГ за
власними доходами на одного мешканця за 2018-2019 р.р. Досліджено, що рівень фінансової забезпеченості об’єднаних громад є одним із головних аспектів у питаннях визначення їх спроможності забезпечувати виконання тих завдань і функцій, якими вони наділені.
ABSTRACT
The article describes the effectiveness of the decentralization process in Ukraine. The existing united territorial communities are grouped according to the population criterion.
Indicators for estimating the budgets of the united territorial communities are proposed, such as revenues of
the general fund per capita, expenditures of the general fund per capita, expenditures for the maintenance of the
administration per capita, capital expenditures per capita, the level of budget subsidies, the ratio of expenditures
for the maintenance of the OTG financial resources management staff, the share of wages in the expenditures of
the general fund of the OTG budget, the share of capital expenditures in the total expenditures. Budget indicators
were analyzed, from which the rating of OTG leaders on own incomes per capita for 2018-2019 was made. It has
been studied that the level of financial security of united communities is one of the main aspects in determining
their ability to ensure the implementation of the tasks and functions they are endowed with.
Ключові слова: місцеве самоврядування, фінанси місцевого самоврядування, видатки місцевого самоврядування, оцінка фінансового стану об’єднаних територіальних громад, децентралізація, бюджет
об’єднаної територіальної громади.
Keywords: local self-government, local self-government finances, local self-government expenditures, assessment of the financial condition of the united territorial communities, decentralization, budget of the united
territorial community.
Вступ. Розвиток територіальних громад в
Україні відбувається в якісно нових умовах та характеризується високим ступенем інтенсивності й
динаміки, що пов’язано передусім із проведенням
реформи децентралізації та, зокрема, об’єднанням
територіальних громад. При цьому одним із ключових чинників, що сприяють якісним змінам на
місцевому рівні, є фінансове забезпечення розвитку
територіальних громад, яке є одним із пріоритетів
адміністративної реформи та має бути достатнім
для забезпечення сталого розвитку. Актуальним
при цьому є розкриття питань, що стосуються
фінансових показників територіальних громад,
фінансовий стан бюджету, зокрема бюджету об’єднаної територіальної громади та оцінка фінансової
спроможності громади.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання місцевих бюджетів, процес фінансового забезпечення розвитку і функціонування територіальних громад, проблемі реформування місцевого самоврядування присвятили свої дослідження
багато вітчизняних та зарубіжних науковців: М.
Бондарчук, М. Пасічник, С.Біла, П. Ворона, В. Журавель, О.Василик, В.Пилипів, А. Ткачук, Н. Камінська, Л.Панасюк, А. Скрипник, Н. Стукало, І. Ткаченко, М.І. Деркача, Н. Чорна та багато ін. Питаннями
фінансового
забезпечення
розвитку
об’єднаних територіальних громад (ОТГ) займаються політики, публічні службовці і суспільство
загалом.
Метою статті є розглянути теоретичні засади
ефективності процесу децентралізації в Україні,
визначити фінансовий стан територіальної громади
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з урахуванням основних методик для оцінки фінансових показників бюджетів територіальних громад,
здійснити аналіз та оцінку фінансового стану та
особливостей фінансового забезпечення об’єднаних територіальних громад, проаналізувати показники бюджетів ОТГ, здійснити рейтинг 10 лідерів
ОТГ за власними доходами на одного мешканця за
2018-2019 р.р.
Виклад основного матеріалу дослідження.
Процес об’єднання територіальних громад перебуває у надактивній фазі, що обумовлено необхідністю завершення в поточному році процесу
формування спроможних громад на всій території
України. Одним із актуальних питань залишається
фінансовий аспект функціонування об’єднаних територіальних громад, на сьогодні немає жодного
регіону не задіяного в цьому процесі [2, с.55].
Встановлено, що децентралізація владних та
фінансових повноважень держави на користь
місцевого самоврядування є однією з найбільш
визначальних реформ з часів української незалежності.
Першочерговим завданням модернізації системи державного управління та територіальної організації влади, яка сьогодні здійснюється, є формування ефективного місцевого самоврядування,
створення належних умов для проживання громадян, надання їм високоякісних та доступних
публічних послуг. Досягнення даних цілей неможливе без належного рівня економічного розвитку
відповідних територій, їх фінансового забезпечення і достатніх джерел для наповнення місцевих
бюджетів [4,с.38].
У цьому контексті, фінансовий аспект є одним
із найсуттєвіших, від якого залежить успішність
функціонування об’єднаних територіальних громад. Наявність економічно активних суб’єктів
підприємницької діяльності, достатня кількість
кваліфікованих трудових ресурсів, розвинена промислова та соціальна інфраструктура – все це та багато іншого є основою для успішного розвитку громади.
Результатом реформи стало підвищення зацікавленості органів місцевого самоврядування у
збільшенні надходжень до місцевих бюджетів, пошуку резервів їх наповнення, покращення ефективності адміністрування податків і зборів. Об’єднані
громади показують позитивні темпи приросту власних доходів [7, с.25]. У частині використання
коштів увага акцентується на необхідності формування найбільш оптимальної структури бюджетних видатків, створенні ефективного управлінського апарату, здійсненні постійного аналізу витрачання бюджетних коштів і упередженні випадків їх
нераціонального витрачання [8, с.50].
Встановлено, що показники виконання місцевих бюджетів відображають загальний соціальноекономічний стан відповідної території та її потенціал до сталого розвитку. Наявність достатніх ресурсів у місцевих бюджетах є запорукою того, що
територіальна громада має можливість надавати
професійні послуги своїм жителям, реалізовувати
соціальні та інфраструктурні проекти, створювати
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умови для розвитку підприємництва, залучення інвестиційного капіталу, розробляти програми місцевого розвитку та фінансувати інші заходи для
всебічного покращення умов проживання жителів
громади [2].
В процесі реформи децентралізації органи
місцевого самоврядування здобули, насамперед,
можливості щодо підвищення своєї фінансової
спроможності, економічної, інвестиційної привабливості територій- з метою якісного й комфортного
проживання людей на них.
Ефективне місцеве самоврядування та забезпечення
соціально-економічного
розвитку
відповідних територій повинно супроводжуватися
збільшенням ресурсної та фінансової бази. Об’єднані територіальні громади здобули повноваження
та ресурс, які мають міста обласного значення, зокрема – зарахування до місцевих бюджетів ОТГ
60% податку на доходи фізичних осіб на власні повноваження. Окрім того, на місцях повністю залишаються надходження від податків: єдиного, на
прибуток підприємств і фінансових установ комунальної власності та податку на майно (нерухомість, земля, транспорт) [7].
Відтак, об’єднані територіальні громади мають прямі міжбюджетні відносини з державним
бюджетом. До реформи їх мали тільки обласні та
районні бюджети, бюджети міст обласного значення. Для виконання делегованих державою повноважень ОТГ надаються відповідні трансферти, а
саме: дотації, освітня та медична субвенції, субвенція на розвиток інфраструктури громад тощо. Законодавчі зміни також надали право органам місцевого самоврядування затверджувати місцеві бюджети незалежно від дати прийняття Закону України
«Про добровільне об’єднання територіальних громад» [5]. Такі зміни, відповідно, також надали свої
результати.
У цьому контексті, експерти Програми «ULEAD з Європою» і проекту SKL International розробили рейтинг за 2019 рік, оцінивши фінансові
показників бюджетів 806 ОТГ. В основі - 8 індикаторів. Рейтинг складається за 5 групами в залежності від чисельності населення. Для ефективної
оцінки здійснено аналіз за такими показниками [1]:
- доходи загального фонду на 1-го мешканця
(співвідношення обсягу надходжень доходів загального фонду без трансфертів до кількості мешканців відповідної ОТГ);
- видатки загального фонду на 1-го мешканця
(співвідношення обсягу видатків загального фонду
до кількості мешканців відповідної ОТГ);
- видатки на утримання апарату управління у
розрахунку на 1-го мешканця (співвідношення обсягу видатків на утримання апарату управління,
проведених за рахунок коштів загального фонду до
кількості мешканців відповідної ОТГ);
- капітальні видатки на 1-го мешканця
(співвідношення обсягу капітальних видатків бюджету громади до кількості мешканців відповідної
ОТГ);
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- рівень дотаційності бюджетів (співвідношення обсягу базової чи реверсної дотації до загальної суми доходів загального фонду бюджету
ОТГ з дотаціями, але без урахування субвенцій з
державного бюджету);
- співвідношення видатків на утримання апарату управління із фінансовими ресурсами ОТГ
(співвідношення видатків на утримання апарату
управління органів місцевого самоврядування із сумою доходів загального фонду без урахування
трансфертів з державного бюджету, у відсотках);
- питома вага заробітної плати у видатках загального фонду бюджету ОТГ (відсоткова частка
проведених із загального фонду бюджету видатків
на заробітну плату з нарахуваннями до обсягу видатків загального фонду бюджету без урахування
трансфертів, перерахованих з бюджету ОТГ до інших бюджетів);
- питома вага капітальних видатків у загальному обсязі видатків (частка капітальних видатків
у сумарному обсязі видатків загального та
спеціального фонду відповідного бюджету ОТГ).
Під час дослідження згруповано вісімсот шість
ОТГ за критерієм чисельності населення. Крім
цього, міста обласного значення, у яких відбулася
процедура об’єднання чи приєднання, для більш
коректного порівняння виділили в окрему групу:
(на підставі даних Міністерства фінансів України,
Державної казначейської служби України, Державної статистичної служби України) [1]

Група 1 – ОТГ з чисельністю населення
понад 15 тис. жителів, кількість ОТГ в даній групі
становить 95;

Група 2 – ОТГ з чисельністю населення
від 10 до 15 тис. жителів, кількість ОТГ в даній
групі становить 128;

Група 3 – ОТГ з чисельністю населення
від 5 до 10 тис. жителів, кількість ОТГ в даній групі
становить 268;

Група 4 – ОТГ з чисельністю населення
менше 5 тис. жителів, кількість ОТГ в даній групі
становить 288;

Група 5 – ОТГ-міста обласного значення,
кількість ОТГ в даній групі становить 27.
Із проаналізованих фінансових показників за
підсумками 2019 року, до бюджетів вісімсот шести
ОТГ надійшло 39,4 млрд.гривень. Із розрахунку на
одного мешканця по всіх ОТГ дохід в середньому
становить 4,737 тис.грн. За підсумками 2019 року із
загального фонду бюджетів ОТГ було проведено
видатків на суму 57,0 млрд.гривень. Середній обсяг
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видатків по всіх 806-ти ОТГ із розрахунку на одного мешканця склав 6,86 тис. грн.
Встановлено, в середньому, по всіх вісімсот
шести ОТГ, середній рівень видатків на утримання
апарату управління у розрахунку на 1-го мешканця
становить 943,9 гривень. За підсумками 2019 року
із бюджетів вісімсот шести ОТГ було проведено
капітальних видатків на суму 12,8 млрд.гривень.
Середній обсяг видатків по всіх 806-ти ОТГ із розрахунку на одного мешканця склав 1,546 тис.грн.
Найменш залежними від дотаційних ресурсів з
державного бюджету є громади - міста обласного
значення з Групи 5, в яких із 27 ОТГ найвищий
рівень дотаційності становить лише 9,1%. У Групі
1 найвищий рівень дотаційності становить 49,7%
[3]. В середньому, по всіх 806 ОТГ, середній рівень
видатків на утримання апарату управління становить 19,9%.
За підсумками 2019 року із загального фонду
бюджетів 806-ти ОТГ було проведено видатків на
фінансування заробітної плати з нарахуваннями на
суму 35,7 млрд.грн, що становить 62,7% від обсягу
видатків загального фонду бюджетів ОТГ. В середньому, по всіх 806 ОТГ середній рівень
капітальних видатків становить 18%.
Проведений аналіз свідчить про наявність
значної диференціації у ресурсному забезпеченні
громад, що відповідним чином відображається на
якості та обсягах публічних послуг, які отримують
громадяни на різних територіях. Проте головною
метою децентралізації та головним завданням державної економічної та соціальної політики має бути
сприяння у підвищенні фінансового потенціалу територій, які цього потребують, та максимально
можливе вирівнювання міжрегіональних фінансових диспропорцій з метою забезпечення громадян
належним рівнем публічних послуг незалежно від
місця їхнього проживання.
На початок 2019 року в Україні функціонує
вісімсот шість об’єднаних територіальних громад,
які охоплюють 33% усієї підконтрольної українській владі території (189.4 тис.кв.км) і в межах яких
проживає 21.1% усього населення країни (8.3 млн.
осіб). Економічні успіхи ОТГ дуже різні, як і
здатність наповнювати власні бюджети і фінансувати видатки, які поліпшують життя громад.
Автори дослідження розглянули рейтинг ОТГ
за власними доходами на одного мешканця за 20182019 роки.
У таблиці 1 представлено рейтинг 10 лідерів
ОТГ за власними доходами на одного мешканця
(дані за 9 місяців 2018 року) *
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№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
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Таблиця 1.
Рейтинг 10 лідерів ОТГ за власними доходами на одного мешканця
(дані за 9 місяців 2018 року)
Область
Назва ОТГ
Наявне населення на
Доходи загального фонду (без транс01.01.2019, тис. осіб
фертів) на 1-го мешканця, (грн)
Дніпропетровська Троїцька
2,7
17900,0
Полтавська
Сенчанська
3
16700,0
Дніпропетровська Слобожанська
14,6
15700,0
Волинська
Боратинська
7,5
12100,0
Дніпропетровська Вербківська
7,5
11200,0
Житомирська
Оліївська
5,3
11000,0
Дніпропетровська Богданівська
6,8
10900,0
Донецька
Шахівська
2,9
10700,0
Черкаська
Степанецька
5,3
10500,0
Дніпропетровська Гречаноподівська
3,6
10400,0

У таблиці 2 представлено рейтинг 10 лідерів ОТГ за власними доходами на одного мешканця (дані за
9 місяців 2019 року).
Таблиця 2.
Рейтинг 10 лідерів ОТГ за власними доходами на одного мешканця
(дані за 9 місяців 2019 року)
№
Область
Назва ОТГ
Наявне населення на
Доходи загального фонду (без трансп/п
01.01.2019, тис. осіб
фертів) на 1-го мешканця, грн
1. Дніпропетровська Троїцька
2,7
25521,0
2. Полтавська
Сенчанська
3
20850,0
3. Дніпропетровська Слобожанська
14,6
17500,0
4. Полтавська
Коломацька
2,3
16002,0
5. Житомирська
Оліївська
5,3
14973,0
6. Харківська
Наталинська
6,4
13600,0
7. Дніпропетровська Богданівська
6,8
13230,0
8. Волинська
Боратинська
7,5
13100,0
9. Дніпропетровська Карпівська
4,4
12425,0
10. Донецька
Андріївська
2,4
12116,0
Отже, найбагатша громада 2018 року це
Троїцька ОТГ, яка мала майже 18 000 грн власних
доходів на одного мешканця, і ця громада у 2019
році також очолює рейтинг, проте зросла сума власних доходів на одного мешканця, у 2019 році вона
становила 25521 грн. Друге місце очолює Сенчинська об’єднана територіальна громада власні доходи на одного мешканця у 2018 році становили
16700 грн, а у 2019 році зросли на 4150 грн. Трійку
лідерів як і у 2018 р., так і в 2019 р. очолює Слобожанська ОТГ, власні доходи на одного мешканця у
2018 році становили 17500 грн, а у 2019 році зросли
на 1800 грн. У 2018 р. четверте місце займає Боратинська ОТГ, сума власних доходів на одного мешканця становить 12100 грн., а у 2019 році Боратинська ОТГ опинилась на восьмому місці. У 2019 році
у четвірку увійшла Коломацька ОТГ з власними доходами на одного мешканця 16002 грн. П’ятірку у
2018 р. очолює Вербківська ОТГ з власними доходами на одного мешканця 11200 грн., а у 2019 році
вона не увійшла у десятку лідерів. Десяте місце у
2018 р. очолює Гречаноподівська ОТГ з власними
доходами на одного мешканця 10400 грн., у 2019
році десяте місце займає Андріївська ОТГ показник
власних доходів на одного мешканця становить
11900 грн.

Відтак, бачимо успішність функціонування
громад, зростаючі фінансові показники. Це служить прикладом для тих громад, що ще не
вирішили об’єднуватись. Найкращий спосіб переконання – показати історії успіху уже існуючих
успішних громад.
У даному контексті слід зауважити, що наведені фінансові показники:
є статичною інформацією, яка відображає
стан речей на відповідну дату (в даному випадку
дані за 2018-2019 роки);
відображають окремі, найбільш суттєві,
напрямки фінансово-бюджетної діяльності громад;
дають
можливість
здійснювати
порівняльний аналіз ідентичних параметрів у розрізі різних громад в межах однієї області та між
різними областями.
Висновки. Результати проведеного дослідження дають підстави стверджувати про ефективність процесу децентралізації в Україні. Перевагами процесу децентралізації є передусім збільшений у рази бюджет та право самостійно вирішувати
майже всі нагальні місцеві питання. Бюджети громад збільшуються у декілька разів, реалізовують
успішні проекти. Децентралізація — це саме той інструмент, завдяки якому можна самостійно
розв’язувати поточні та глобальні завдання. У гро-
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мадах створюються комфортні умови для проживання людей, стараються рівною мірою розвивати
всі села, відновлюючи в них інфраструктуру, упроваджуючи соціально значущі проекти.
Фінансовий аспект є одним із найсуттєвіших,
від якого залежить успішність функціонування
об’єднаних територіальних громад. Тому у роботі
здійснено рейтинг ОТГ за власними доходами на
одного мешканця за 2018-2019 роки. Визначено показники для ефективної оцінки фінансових показників бюджетів ОТГ. Загалом проаналізовано показники бюджетів вісімсот шести ОТГ, з них
здійснено рейтинг 10 лідерів ОТГ за власними доходами на одного мешканця за 2018-2019 роки.
Проведений аналіз показників показує успішність
громад, переважну більшість профіцитів бюджетів
проаналізованих бюджетів ОТГ.
Проте слід також зазначити, що для формулювання обґрунтованих висновків необхідно провести
більш детальний аналіз фінансових показників конкретних громад, виявляти причинно-наслідкові
зв’язки між рівнем розвитку соціальної та промислової інфраструктури, підприємницьким та ресурсним потенціалом території, демографічними
чинниками. Наведені параметри є лише відправною
точкою для проведення такого аналізу і дають можливість сформувати загальне уявлення про фінансовий потенціал громад.
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АНОТАЦІЯ
Розкрито сутність явища сільського туризму як одного з пріоритетних та перспективних напрямів на
сучасному етапі в період пандемії COVID-19. Розглянуто українське село, яке має інвестиційну привабливість та багатий пізнавальний потенціал, який може бути розкрито шляхом розвитку сільського туризму.
Досліджено загальний стан сучасного сільського туризму та його роль у розв’язанні актуальних та
невідкладних соціально-економічних проблем. Окреслено проблеми розвитку сільського туризму в
Україні. Здійснено аналіз чинників, які вагомо впливають на розвиток сільського туризму, проведено
SWOT-аналіз, який дав можливість охарактеризувати сучасне становище сільського туризму, визначити
основні можливості його розвитку, а також запобігти виникненню ймовірних перешкод.
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ABSTRACT
The essence of the phenomenon of rural tourism as one of the priority and promissing trends at the present
stage in the period of pandemic COVID-19 is revealed.The paper is concerned with the issue of the Ukrainian
village, which has investment attractiveness and rich cognitive potential, which can be discovered through the
development of rural tourism.The general state of modern rural tourism and its role in solving current and urgent
socio-economic problems areexamined.The problems of rural tourism development in Ukraine are outlined.An
analysis of factors that significantly affect the development of rural tourism, a SWOT-analysis, which provided an
opportunity to characterize the current situation of rural tourism, to identify the main opportunities for its development, as well as to prevent possible obstacles, are done.
Ключові слова: сільський туризм, пандемія, соціально-економічне значення, проблеми, перспективи.
Keywords: rural tourism, pandemic, socio-economic significance, problems, perspectives.
Постановка проблеми. Актуальність розвитку сільського туризму в Україні в період пандемії зумовлюється першочерговою необхідністю
невідкладного розв’язання соціально-економічних
проблем сучасного села.
Важливо зауважити, що у європейських
країнах жителі міст все більше надають перевагу
відпочинку у селі, ніж на морях. Туристів із великих міст приваблюють мальовничі ландшафти, затишна атмосфера селищ і гостинність власників садиб. А що з таким видом туризму в Україні, чи готові українці їхати відпочивати у село? І на скільки
перспективно розвивати цей напрям в туризмі. Чи
стане вузькопрофільна галузь туризму "рятувальним кругом" для українців у період світового карантину?
Аналіз останніх досліджень. Роль сільського
туризму у розвитку економіки держави, його тенденції та перспективи досліджували такі вчені, як
Ю. Алексєєва [1], І. Литвин [2], М. Нек [2], Г. Черевко [3], та ряд зарубіжних вчених. Питанням проведення дозвілля в сільській місцевості присвячено
праці В. Бирковича [4], В. Кифяка [5], М. Рутинського [6]. У них відзначено, що українське село має
інвестиційну привабливість та багатий пізнавальний потенціал, який може бути розкрито шляхом
розвитку сільського туризму.
Сьогодні представники Держспоживстандарту
спільно з Асоціацією індустрії гостинності України
розробляють державний стандарт щодо сільського
туризму. Очікується, що це дасть можливість привести вимоги до стандартів, а отже вивести сільський туризм на новий рівень, що стало особливо актуальним в умовах сьогодення.
Мета статті полягає в обґрунтуванні
соціально-економічного значення агротуристичних
підприємств в сільській місцевості та особливостей
розвитку сільського туризму в період пандемії, науково-практичних рекомендацій щодо підвищення
ефективності розвитку сільського туризму, визначенні основних причин, що гальмують становлення
даної галузі туристичного бізнесу.
Основні результати дослідження. Український сільський туризм на фоні туризму на Заході виглядає блідо. Проте, все змінюється, і цього річ
українці, як уся Європа й сусідські країни, змушені
були в більшості випадків відпочивати в межах
своєї країни. А запроваджені урядом обмеження
через пандемію, часті стреси та напруга на роботі
викликають бажання виїхати на природу, де

можна знайти душевний спокій і баланс із довкіллям.
Від початку року світ накрила пандемія
COVID-19 через яку багато країн, зокрема й
Україна, були змушені вперше в історії закривати
свої кордони. І хоч нині світ вийшов із жорсткого
карантину і поетапно відкриває свої кордони,
українцям рекомендують утриматися від необов'язкових поїздок і перельотів світом.
Необхідно відмітити, що український туризм
не отримав швидкого системного реагування з боку
уряду у вигляді впровадження можливих заходів на
підтримку туристичної галузі, якщо порівнювати із
середнім реагуванням і типами заходів, запроваджених урядами сусідніх країн і країн-членів ЄС.
Це ще більше ускладнює положення малого та середнього бізнесу (МСБ), який працює у сфері гостинності, туризму та відпочинку
Що стосується наслідків пандемії COVID-19 у
сфері туризму, то Україна перебуває у відносно
кращій ситуації, ніж більшість країн, оскільки тут
частка внутрішнього та виїзного туризму значно
перевищує показники вхідного потоку.
У такій реальності внутрішній туризм здобуває
першість серед видів відпочинку, і не на останнє
місце в ньому займає зелений туризм. Нині у фермерів з'явився шанс забезпечити комфортний
відпочинок для жителів мегаполісів, надавши їм
можливість провести відпустку в межах своєї області. З огляду на це, фермери можуть стати двигуном зростання локальної економіки.
Розвиток сільського туризму має надзвичайно
важливе соціально-економічне значення, зокрема:
 стимулює розвитку селянських господарств;
 активізує розвиток місцевої інфраструктури;
 сприяє збуту надлишків сільськогосподарської продукції, збільшенню додаткових доходів селян і відрахувань до місцевих бюджетів;
 активізує місцевий ринок праці, підвищує
зайнятість;
 зберігає
етнокультурну самобутність
українців і всіх громад етнічних меншин;
 створює можливості для повноцінного
змістовного відпочинку малозабезпеченого прошарку населення;
 позитивно впливає на підвищення культурного рівня та екологічної свідомості жителів села.
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Для узагальнення щодо проблем та перспектив
розвитку сільського туризму в Україні нами був
здійснений SWOT-аналіз стану даного виду діяль-
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ності, який дав можливість охарактеризувати сучасне становище сільського туризму, визначити
перспективи його розвитку в Україні, а також запобігти виникненню ймовірних проблем (табл. 1).
Таблиця 1.
SWOT-аналіз стану сільського туризму в період пандемії

Чинники, що
впливають

Внутрішні

Зовнішні

Позитивн

Негативн

(S) Сильні сторони:
1. Невелика ціна на проживання та харчування.
2. Харчування з екологічно чистих продуктів, вирощених самостійно
3.Здебільшого чисте довкілля.
4. Багата флора та фауна, мальовничі
краєвиди.
5. Велика кількість історико-культурних пам’яток.
6. Збережені національні традиції.
7. Гостинність населення.
8. Велика кількість приватних садиб.
(O) Можливості:
1. Формування позитивного іміджу
України у світі.
2. Збільшення доходів та зайнятості
сільського населення.
3. Поліпшення умов життя в українських селах.
4. Поліпшення інфраструктури сіл.
5. Збереження історико-культурних
пам’яток.

Проведений SWOT-аналіз дає підстави зробити певні висновки, а саме:
1.
Для подальшого розвитку сільського туризму в Україні необхідно сформувати єдину нормативно-правову базу, яка б здійснювала контроль
над даною сферою послуг.
2.
Провести класифікацію існуючих баз
відпочинку.
3.
Розробити заходи, які б заохочували
відпочиваючих збільшити тривалість свого перебування в сільських садибах.
4.
Необхідно створити інформаційні центри
у містах, які б надавали точну інформацію населенню про господарів агроосель, кон’юнктуру цін
та задовольняли всі інформаційні потреби туристів.
5.
Обов’язковим є проведення тренінгів та
семінарів для власників садиб, які можуть бути
задіяні в сільському туризмі, де вони б змогли обмінюватися досвідом та здобувати нові знання.
6.
Для подальшого розвитку сільського зеленого туризму необхідно провести категоризацію
зелених садиб.
Клієнт повинен чітко знати, які саме послуги
йому запропонують у той або іншій садибі, мати
можливість вибрати комфортність свого відпочинку залежно від своїх матеріальних можливостей
Аналізуючи існуючі тенденції розвитку сільських територій, які приводять до загострення як економічних, так і соціальних проблем, розширення та
розвиток сільського зеленого туризму залишається
одним з небагатьох шляхів подолання економічної

(W) Слабкі сторони:
1. Непривабливий імідж України в очах іноземців.
2.Низька якість умов проживання.
3. Недостатньо розвинута інфраструктура.
4. Недостатня обізнаність населення в даному
виді відпочинку.
5. Незнання господарями іноземних мов.
6. Погано розвинена Інтернет-мережа.

(T) Загрози:
1. Відсутність нормативно-правової бази перешкоджає організації відпочинку на селі
2. Політична та економічна нестабільність.
3. Політичний імідж країни не сприяє притоку
іноземних інвестицій.
4. Безробіття в країні підвищує рівень злочинності і тим самим відлякує туристів.

кризи в сільській місцевості. Основні проблеми розвитку сільського зеленого туризму можна
згрупувати в три групи:
1.
Законодавчі:
- Відсутність чіткого визначення категорії
„сільський зелений туризм” в законодавстві;
- Не розроблена система податків і пільг;
- Для іноземних туристів потрібні спеціальні
візи чи дозволи, що знижує їхню зацікавленість в
подорожі України;
- Велика частина «чорного» ринку.
2. Недостатнє фінансування:
- Недостатня державна підтримка. Плани розвитку туризму часто носять теоретичний характер;
- Найбільші проекти підтримки сільського туризму були проведені лише іноземними фондами;
-Недостатність інвестицій. Не розроблено систему кредитів;
- Брак нормальної інфраструктури для розвитку сільського
3. Недостатній менеджмент та організація:
-Відсутня ефективна співпраця між урядовими, неурядовими організаціями та господарями
агроосель (особливо на місцевому рівні);
- Відсутність жодного адміністративного органу влади, який би займався питаннями сільського
зеленого туризму і надавав би допомогу власникам
агроосель;
- Складні умови для реєстрації та проведення
бізнесу (тиск контролюючих органів, хабарі тощо);
- Брак інформації і реклами;
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- Брак професійного досвіду
Позитивний вплив сільського туризму на
вирішення соціально-економічних проблем села
полягає в розширенні сфери зайнятості сільського населення не тільки у виробничій галузі, але
й у галузі обслуговування, і сприянні розвитку
сільських територій, а також стимулюванні розвитку галузі послуг: транспорту, зв'язку, торгівлі,
служби побуту, відпочинково-розважальних та інших закладів у селі.
Аналізуючи досвід діяльності агротуристичних підприємств можна стверджувати, що сім’ї, в
яких зупиняються відпочиваючі, намагаються вирощувати більше різних ягідників, фруктових дерев, овочевих культур, покращувати структуру
посівів з урахуванням потреб туристів, встановлювати теплиці, розвивати присадибне господарство.
Розвиток сільського зеленого туризму сприяє розширенню каналів збуту продукції, виробленої в
особистому підсобному господарстві.
Розвиток сільського туризму, може стати стимулом для благоустрою вулиць, садиб і сіл в
цілому, він сприяє вдосконаленню соціальної інфраструктури. Сільський зелений туризм дозволяє
отримувати додаткові надходження до місцевих
бюджетів, які використовуються на покращення комунального облаштування вулиць і об’єктів
соціальної інфраструктури. Також отримані кошти
можуть використовуватись для покращення сфери
обслуговування.
Сільський туризм відіграє важливу роль в
підвищенні рівня освіти і культури сільського населення. Готуючись до зустрічі і обслуговування туристів, родини будуть навіть мимоволі покращувати свої знання з питань санітарії, гігієни, домашнього господарства, приготування страв і т.п.
Сільський туризм дає поштовх для відродження й розвитку традиційної культури: архітектури, промислів, мистецтва, тобто місцевого колориту, що є не менш привабливим для відпочиваючих поряд із природно-рекреаційними чинниками.
Сільський туризм - дає можливість мешканцям міст
пізнати українські традиції, особливо це актуально
в період пандемії, коли в основному функціонує
внутрішній туризм. Всі ці заходи та пропозиції
сприятимуть розв’язанню соціально-економічних
проблем села, розширенню зайнятості сільського
населення у виробничій та обслуговуючій сферах і
дозволять отримати додатковий заробіток в період
пандемії.
На сьогодні найактивніше зелений туризм в
Україні розвивається на Закарпатті (Свалява, Поляна, Ізки, Рахів, Воловець, Шаян та інші). Цьому
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сприяють не тільки красиві краєвиди, гори, ліси і
річки, а також чисте повітря і безліч мінеральних
джерел. Тут активно займаються збиранням грибів,
різних лісових ягід і лікарських рослин, можна порибалити і прогулятися на конях.
Висновки. На сьогодні найактивніше зелений
туризм в Україні розвивається на Закарпатті.
Проблеми, що вповільнюють розвиток даного
виду туризму: 1. Законодавчі. 2. Фінансові. 3. Організаційні.
Подолання сьогоднішніх проблем сільських
територій можливе за рахунок розвитку сільського
туризму шляхом усебічного заохочення громадян
України до участі в його розвитку та визнання державою сільського туризму важливою підсобною
ланкою туристичної індустрії України.
Позитивний вплив сільського туризму на
вирішення соціально-економічних проблем села
полягає в розширенні сфери зайнятості сільського населення не тільки у виробничій галузі, але
й у галузі обслуговування.
Важливою умовою забезпечення сталого розвитку сфери відпочинку в українському селі з
урахуванням сучасного стану економіки є створення врегульованих партнерських стосунків
влади, бізнесу та професійних громадських організацій, а також урахування потреб сільського зеленого туризму під час розроблення та затвердження загальнодержавних і місцевих програм
соціально-економічного розвитку України.
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АНОТАЦІЯ
У статті розкрито сутність бюджетного механізму як складової економічної політики держави. Визначено, що бюджетний механізм впливає на дієвість фінансово-економічних перетворень у системі державних фінансів, забезпечує фінансування структурної перебудови економіки, стимулювання розвитку її
пріоритетних секторів, прискорює інтенсифікацію виробництва та рівень розвитку суспільства. Показано,
що підвищення рівня ефективності та результативності бюджетних видатків передбачає оптимізацію їх
частки за відповідним напрямом у загальній структурі, бюджетна архітектоніка видатків бюджету повинна
забезпечувати вирішення основних завдань суспільного розвитку. Вагомими завданнями при цьому є
здійснення моніторингу та оцінки впливу бюджетних видатків на результативність соціально-економічних
перетворень; підвищення рівня обґрунтованості обсягу та структури бюджетних ресурсів спрямованих на
здійснення завдань і функцій органами влади усіх рівнів. Розвинуто підходи до прогнозування і планування бюджетних видатків, яке повинно базуватися на аналізі динаміки економічних та соціальних показників для забезпечення достатнього обсягу видатків бюджету для забезпечення суспільних потреб.
ABSTRACT
The article reveals the essence of the budget mechanism as a component of economic policy of the state. It is
determined that the budgetary mechanism affects the effectiveness of financial and economic transformations in
the public finance system, provides funding for structural adjustment of the economy, stimulates the development
of its priority sectors, accelerates the intensification of production and the level of development of society. It is
shown that increasing the level of efficiency and effectiveness of budget expenditures involves optimizing their
share in the appropriate direction in the overall structure, the budget architecture of budget expenditures should
provide solutions to the main tasks of social development. Important tasks are monitoring and evaluating the impact of budget expenditures on the effectiveness of socio-economic transformations; increasing the level of validity
of the volume and structure of budgetary resources aimed at the implementation of tasks and functions by authorities at all levels. Approaches to forecasting and planning budget expenditures have been developed, which should
be based on the analysis of the dynamics of economic and social indicators to ensure a sufficient amount of budget
expenditures to meet public needs.
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Постановка проблеми. У сучасних умовах
розвитку економіки доцільним є визначення
відповідних інституційних засад бюджетної
політики, підвищення результативності виконання
бюджетних програм, посилення взаємозв’язку бюджетного планування та основних пріоритетів
соціально-економічного розвитку країни, удосконалення системи управління державними фінансами з
урахуванням необхідності забезпечення належного
рівня соціальних стандартів, внутрішнього споживання, стимулювання економічної діяльності країни.
Формування та здійснення бюджетної стратегії як

складової державного регулювання суспільного розвитку має ґрунтуватися на підходах спрямованих на
досягнення фінансово-економічної збалансованості,
дієвості економічних перетворень. Процес фінансово-економічних трансформацій свідчить, що
дієвість бюджетної політики, визначається бюджетними інститутами, які здійснюють визначені
функції, взаємодіючі між собою в процесі прийняття бюджетних рішень; встановленими принципами, механізмами бюджетного процесу. Підвищення рівня ефективності та результативності бюджетних видатків передбачає оптимізацію їх частки
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за відповідним напрямом у загальній структурі,
бюджетна архітектоніка видатків бюджету повинна
забезпечувати вирішення основних завдань суспільного розвитку. Вагомими завданнями при
цьому є здійснення моніторингу та оцінки впливу
бюджетних
видатків
на
результативність
соціально-економічних перетворень; підвищення
рівня обґрунтованості обсягу та структури бюджетних ресурсів спрямованих на здійснення завдань і
функцій органами влади усіх рівнів; створення
умов для розвитку внутрішнього ринку державних
цінних паперів; розширення доступу до міжнародного ринку капіталу, утримання частки бюджетного дефіциту та державного боргу у валовому
внутрішньому продукті на економічно безпечному
рівні.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Серед вагомих наукових досліджень зарубіжних вчених у сфері розвитку бюджетних відносин можна
назвати праці Дж. Б’юкенена, А. Вагнера,
Дж. М. Кейнса, П. Кругмана, А. Парето, П.Самуельсона, Дж. Стігліца, В. Танзі. Питання формування бюджетної політики досліджуються у
працях вітчизняних вчених: Т.Канєвої [4], І.Лютого, В.Макогон [1,3], М.Пасічного[2,4], О.Самошкіної [5], В.Федосова, І.Чугунова [1-5] та інших.
Метою статті є розкриття сутності бюджетного механізму як складової економічної політики
держави.
Виклад основного матеріалу. Бюджет як суспільно-економічна категорія відображає відповідні
відносини у процесі розподілу та перерозподілу валового внутрішнього продукту щодо вироблення,
розподілу, споживання послуг і регулювання
соціально-економічного розвитку з метою задоволення потреб суспільства. Одним із вагомих інструментів державного регулювання суспільного розвитку є бюджетний механізм, оскільки у процесі
формування бюджетної політики здійснюється розробка основних напрямів використання бюджетних коштів, керуючись необхідністю вирішення завдань, які стоять перед країною на певному етапі. В
умовах трансформації економіки вагомим завданням є розробка бюджетного механізму суспільного
розвитку спрямованого на забезпечення фінансовобюджетної стабільності, прискорення економічного зростання, розвитку людського потенціалу та
удосконалення його структури. Вагомими завданнями є забезпечення обґрунтованості бюджетної
архітектоніки, зокрема щодо видаткової частини
бюджету; розвиток інституційних засад розробки
бюджетної політики та її реалізації, підвищення
дієвості системи бюджетного регулювання, що
надасть можливість для взаємоузгодження бюджетної політики з основними завданнями соціальноекономічного розвитку країни; підвищення рівня
дієвості системи бюджетного регулювання; розвиток системи бюджетних відносин; принципів формування дохідної та планування видаткової частин
бюджету, розвитку системи міжбюджетного регулювання, фінансування дефіциту бюджету, управ-
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ління державним боргом з врахуванням економічних перетворень. На сучасному етапі розвитку бюджетних відносин існує необхідність в
удосконаленні системи управління бюджетними
видатками з метою зростання якості надання державних послуг, підвищення ефективності використання бюджетних коштів та посилення результативності впливу бюджетного механізму на динаміку суспільного розвитку. Видатки бюджету
здійснюють вагомий вплив як на розвиток
відповідних галузей і економіки в цілому, так і на
рівень соціального розвитку держави. У зв’язку з цим
особливого значення набувають питання ефективного
розподілу обмежених бюджетних ресурсів між напрямами суспільного розвитку шляхом забезпечення
відповідності обсягу і структури видатків бюджету
визначеним пріоритетам соціально-економічного розвитку країни [1].
Досвід розвитку бюджетних відносин в
Україні як в самостійній державі свідчить про
підвищення рівня дієвості бюджетних інститутів,
але одночасно про необхідність розвитку інституційного середовища формування бюджетної архітектоніки. Основними завданнями бюджетного
механізму в сучасних умовах є забезпечення макроекономічної стабільності та сприяння структурній
перебудові економіки, забезпечення узгодженості
усіх складових фінансової політики, удосконалення
інструментарію бюджетного прогнозування, підвищення рівня обґрунтованості прогнозних розрахунків бюджетних показників, удосконалення
засад бюджетного планування, зокрема на середньострокову перспективу, раціонального формування
системи податкових надходжень, що базується на
поєднанні принципів податкового законодавства
фіскальної достатності та соціальної справедливості, посилення фінансово-бюджетного контролю
за ефективністю та результативністю використання
бюджетних коштів, удосконалення механізму та інструментів управління державним боргом, розвиток системи бюджетного регулювання, її методів та
інструментів. Вирішення зазначених завдань сприятиме забезпеченню комплексного і динамічного
розвитку територій та країни в цілому. Таким чином, бюджетний механізм впливає на дієвість
фінансово-економічних перетворень у системі державних фінансів, забезпечує фінансування структурної перебудови економіки, стимулювання розвитку її пріоритетних секторів, прискорює інтенсифікацію виробництва та рівень розвитку
суспільства. Як багатогранний інструмент державного регулювання соціально-економічних процесів
бюджетна стратегія визначає напрями розвитку
складових фінансової політики, що надає можливість для взаємоузгодження шляхів реалізації її
завдань. Бюджетний механізм надає можливість
для ефективної реалізації інституційних фінансовобюджетних інструментів спрямованих на створення умов для забезпечення соціально-економічного розвитку країни з урахуванням динамічності
та циклічності економічних процесів. Рівень
дієвості інституціонального забезпечення у бюд-
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жетній сфері залежить від обґрунтованості бюджетного механізму. В умовах економічних перетворень
вагомим завданням є удосконалення інституційного забезпечення розвитку бюджетних відносин та формування і реалізації бюджетної політики
на довгострокову перспективу [2].
Підвищення дієвості системи управління бюджетним процесом передбачає формування бюджетної політики на основі сталого, довгострокового
підходу. Розробка бюджетної стратегії забезпечить
визначення орієнтирів розвитку бюджетної системи, напрямів формування та шляхів реалізації
бюджетної політики; встановлення балансу між
власними та позиковими ресурсами; сприятиме
підвищенню рівня обґрунтованості та дієвості
рішень органів державного управління та місцевого
самоврядування. Вагомим завданням при цьому є
здійснення моніторингу процесу реалізації бюджетної стратегії, визначення умов, дотримання
яких характеризує її ефективність; проведення
дієвих фінансових перетворень шляхом використання обґрунтованих методів та інструментів бюджетної політики спрямованих на отримання
якісного суспільно-значимого кінцевого результату.
Процеси формування бюджетної політики мають бути спрямованими на створення базових інституційних передумов для підвищення рівня людського потенціалу, можливостей його повноцінної
реалізації. Ступінь розвитку людського потенціалу
залежить від стану сукупності його динамічних характеристик, в тому числі у сфері охорони здоров’я,
освіти і науки, культури, доходів населення і рівномірності їх розподілу. Співвідношення фінансування публічних послуг формується на основі наявного попиту на них у суспільстві, рівня їх якості та
соціально-економічної ефективності. Посилення
дієвості бюджетного регулювання людського розвитку зумовлено динамікою суспільних змін і потребує виділення достатнього обсягу коштів для
фінансування галузей соціальної сфери [3].
Основна мета системи бюджетного регулювання, яка ґрунтується на сукупності фінансовоекономічних відносин у сфері формування доходної частини бюджету, здійснення бюджетних видатків, дефіциту (профіциту) бюджету, державного
боргу та міжбюджетних відносин полягає у реалізації збалансованої економічної політики країни.
Важливим, окрім розгляду внутрішніх складових
системи бюджетного регулювання, є врахування
впливу зовнішніх фінансово-економічних факторів, які є вагомою передумовою формування та
виконання бюджетів усіх рівнів, що впливає на результативність бюджетної системи. Бюджетна
політика повинна бути направлена на стабілізацію
економічної ситуації та створення умов для забезпечення соціально-економічного розвитку країни.
Важливим у процесі визначення ролі дефіциту бюджету в системі бюджетного регулювання є аналіз
фундаментальних підходів до проблематики фінансово-економічної збалансованості. Концепція збалансування бюджету на щорічній основі передбачає необхідність постійного нівелювання коливань
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економічного циклу, однак не може у достатній мірі
забезпечити економічну стабільність країни в довгостроковому періоді; концепція функціональних
фінансів націлена на досягнення макроекономічної
стабілізації та оздоровлення економіки, можливим
є використання дефіциту бюджету як інструменту
бюджетної політики з урахуванням його позитивного впливу на економічне зростання; концепція
збалансування бюджету на циклічній основі передбачає активне використання дефіциту бюджету як
дієвого інструменту державного регулювання
соціально-економічного розвитку в умовах економічних трансформацій та визначає доцільність
збалансування бюджету при економічному зростанні. Пріоритетними напрямами бюджетної
політики на середньострокову перспективу мають
стати вдосконалення інституційного середовища
фінансового регулювання, підвищення дієвості
фінансово-бюджетного планування і прогнозування, забезпечення макроекономічної збалансованості. Розробка бюджетної політики надасть можливість спрямування розпорядників бюджетних
коштів на обґрунтоване визначення цілей і завдань та
досягнення конкретних результатів. Вагомим є подальше зміцнення ролі бюджетної складової розвитку суспільства в забезпеченні економічного
зростання [4].
Бюджетний механізм є вагомим інструментом
соціально-економічного розвитку країни, забезпечення створення умов для сталого економічного
зростання, модернізації економіки і соціальної
сфери, підвищення рівня і якості життя населення.
Основу бюджетної політики складають напрями і
завдання, які визначають довгострокову перспективу формування і використання фінансових ресурсів державного та місцевих бюджетів, шляхи
вирішення завдань, що випливають з особливостей
суспільного розвитку країни та циклічності економічних процесів, динамічну збалансованість,
стійкість та стабільність функціонування бюджетної системи. Досягнення стратегічних цілей
соціально-економічного розвитку країни залежить
від ступеня врахування в бюджетній політиці тенденцій розвитку інституційного середовища фінансово-бюджетного простору, динаміки суспільного
розвитку. Підвищення дієвості бюджетного механізму та його взаємозв’язків з фінансовими інститутами на сучасному етапі розвитку системи державних фінансів обумовлює необхідність поглиблення дослідження бюджетної архітектоніки,
розробки концепції її інституціоналізації на основі
обґрунтування оптимальних співвідношень бюджетних, податкових, соціальних, державних боргових складових, що визначають бюджетний простір.
Формування обґрунтованої бюджетної архітектоніки надасть можливість реагувати на вплив ендогенних та екзогенних факторів, зміни зовнішньоекономічної кон’юнктури, зберігаючи відповідні
бюджетні параметри цілісного економічного розвитку та забезпечити фінансову стійкість держави на
основі застосування якісних перспективного бюджетного прогнозування та планування. Розвиток сус-
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пільних відносин потребує поглиблення досліджень щодо впливу бюджетних видатків на динаміку соціально-економічних процесів, посилення
дієвості використання видатків бюджету як ефективного інструменту регулювання економічного
розвитку країни, підвищення якісного рівня бюджетного прогнозування і планування видатків бюджету, результативності бюджетної політики.
Важливим завданням бюджетної політики
країни є забезпечення збалансованого розвитку суспільних інститутів з метою проведення структурних змін фінансового забезпечення галузей освіти,
науки, охорони здоров’я та соціального захисту
населення. Видатки державного і місцевих бюджетів на соціально-економічний розвиток включають кошти, що спрямовуються на фінансування
освіти та науки, охорони здоров’я, соціального захисту та соціального забезпечення. Досягнення
стратегічних цілей соціально-економічного розвитку країни залежить від ступеня врахування в
бюджетній політиці тенденцій розвитку інституційного середовища фінансово-бюджетного простору, динаміки суспільного розвитку.
Видатки бюджету як складова державних видатків активно використовуються для потреб державного впливу на динаміку соціально-економічних процесів у країні. Ступінь їх впливу
визначається не лише обсягом валового внутрішнього продукту, що перерозподіляється через бюджет, але і їх структурою, тобто пропорціями
розподілу бюджетних ресурсів між напрямами суспільного розвитку. Видатки бюджету за економічною природою характеризують сукупність економічних відносин, що виникають з приводу
розподілу та використання коштів бюджетного
фонду, призначеного для задоволення суспільних
потреб. Особливість функціонування видатків бюджету проявляється в тому, що через них відбувається реалізація функцій держави. Сутність видатків бюджету як економічної категорії проявляється через їх функції, у тому числі
перерозподільчу, стабілізаційну, регулюючу, стимулюючу, контрольну. Одним з основних завдань
бюджетної політики є удосконалення використання
регулюючої функції бюджетних видатків у досягненні пріоритетів соціально-економічного розвитку країни. У контексті регулюючої функції, видатки бюджету є інструментом регулювання суспільного розвитку, ефективне та результативне
використання якого передбачає обґрунтоване
визначення обсягу, структури видаткової частини
бюджету в залежності від стратегічних пріоритетних напрямів та завдань економічного і соціального
розвитку з урахуванням економічної циклічності. З
метою підвищення результативності бюджетної
політики при вирішенні пріоритетних завдань
соціально-економічного розвитку держави необхідним є посилення використання видатків бюджету як дієвого інструменту впливу на економічне
зростання.
Обсяг та склад бюджетних видатків обумовлюється функціями і завданнями держави у забезпеченні
суспільного
розвитку,
здійсненні
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соціально-економічних перетворень, ступенем державного регулювання економіки, рівнем і динамікою економічного розвитку, особливостями
адміністративно-територіального устрою країни,
пріоритетними напрямами суспільної діяльності.
Поєднання цих факторів формує систему видатків
бюджету країни на певному етапі суспільного розвитку в залежності від динаміки соціально-економічних процесів.
Видатки бюджету як інструмент регулювання
соціально-економічних процесів виступають в
якості механізму реалізації державної економічної
політики. Основним завданням політики у сфері видатків бюджету є оптимізація та економія їх обсягу
з одночасним підвищенням ефективності і результативності їх використання з метою забезпечення
достатньо високої якості державних послуг в умовах обмеженості бюджетних ресурсів. Враховуючи
взаємний вплив видаткової частини бюджету та
соціально-економічних
показників
розвитку
країни, зміни динаміки суспільних процесів призводять до зміни бюджетної політики у сфері видатків, яка, може регулювати майбутню динаміку
соціально-економічного розвитку країни. Оскільки
обсяг і внутрішня структура видатків бюджету характеризують перелік, структуру та динаміку стратегічних пріоритетів суспільного розвитку країни,
регулюючи ці показники держава здатна реалізовувати виважену циклічну соціально-економічну
політику, яка буде мати на меті результативне
вирішення нагальних суспільних потреб на певному етапі розвитку, запобігання негативної динаміки економічних процесів та соціального розвитку у майбутньому. Прогнозування і планування
бюджетних видатків повинно базуватися на аналізі
динаміки економічних та соціальних показників
для прогнозу можливих змін макроекономічної та
демографічної ситуації для розробки відповідних
бюджетних заходів й прийняття своєчасних регулюючих дій для забезпечення достатнього обсягу
видатків бюджету для забезпечення суспільних потреб із одночасним регулюючим впливом структури бюджетних видатків на циклічність соціальноекономічних процесів.
Державна політика у сфері видатків бюджету
передбачає стимулювання зростання внутрішнього
попиту та виробництва шляхом збільшення видаткової частини бюджету у періоди економічного
спаду та оптимізації її структури у періоди економічного зростання при якісному забезпеченні
соціальної функції держави з урахуванням можливості використання обґрунтованого рівня дефіциту
бюджету. В умовах обмеженості бюджетних ресурсів фінансове забезпечення соціально-економічного розвитку можливе шляхом застосування
обґрунтованих підходів до оптимізації видаткової
частини бюджету, враховуючи визначені пріоритети та циклічність соціально-економічного розвитку країни.
Бюджетне регулювання у сфері видатків має
на меті оптимізацію їх обсягу і структури з метою
досягнення найбільш результативного впливу на
динаміку соціально-економічного розвитку країни,
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враховуючи циклічність економічних та соціальних
процесів. Підвищення ефективності системи бюджетного регулювання у сфері видатків залежить від
ступеня розуміння економічної суті цієї системи,
удосконалення теоретичних положень та методологічних основ формування видаткової частини
бюджету,
враховуючи
пріоритетність
та
циклічність соціально-економічного розвитку.
Бюджетне регулювання у сфері видатків як одна з
основних складових системи державного регулювання соціально-економічного розвитку країни є
сукупністю функціональних фінансово-бюджетних
та економічних складових, у тому числі видаткова
частина бюджету, дохідна частина бюджету, дефіцит бюджету, державний борг, міжбюджетні
відносини, соціально-економічний розвиток країни
та
адміністративно-територіальних
одиниць,
зовнішнє економічне середовище та взаємозв’язки
між ними. Система бюджетного регулювання у
сфері видатків бюджету ґрунтується на положеннях
адаптивної бюджетної архітектоніки і передбачає
регулювання обсягу та структури видаткової частини бюджету, дефіциту бюджету з урахуванням
динаміки фінансово-економічних процесів. На процес формування видаткової частини бюджету, яка є
одним з основних елементів системи бюджетного
регулювання впливає обсяг дохідної частини бюджету і показник дефіциту бюджету, визначений з
урахуванням циклічності економічного розвитку.
Для стимулювання економічного зростання доцільним є використання дефіциту бюджету з метою
збільшення видаткової частини бюджету, особливо
в умовах певного зменшення податкового навантаження на економіку, проте обсяг державного боргу
та економічні можливості держави по його обслуговуванню є фактором обмеження обсягу дефіциту
бюджету [5].
Збільшення видаткової частини бюджету за
допомогою бюджетного дефіциту може зберігатися
і при зростаючій економіці для подальшого стимулювання економічного розвитку та фінансового забезпечення проведення структурних перетворень у
пріоритетних галузях. В системі бюджетного регулювання у сфері видатків можливим є використання дефіциту бюджету як додаткового джерела
бюджетних ресурсів, який не призведе до збільшення показника співвідношення державного
боргу до валового внутрішнього продукту при
умові, що темпи зростання валового внутрішнього
продукту у певному періоді часу перевищуватимуть темпи зростання обсягу державного боргу. В
періоди сталого економічного зростання доцільним
є перегляд обсягу і структури видаткової частини
бюджету щодо зменшення з метою створення
профіциту бюджету, який буде спрямовуватися на
поступове зменшення обсягу державного боргу
країни. Реалізація обґрунтованої системи бюджетного
регулювання у сфері видатків закладе передумови для
забезпечення стійкого економічного зростання та
соціального розвитку, якісного надання державних
послуг та проведення дієвих перетворень у
відповідних сферах суспільного розвитку.
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Особливості прогнозування і планування обсягу та структури бюджетних видатків визначаються особливостями соціально-економічної моделі, які різняться за характером і ступенем впливу
держави на соціально-економічні процеси у країні.
Узагальнення та систематизація досвіду зарубіжних країн свідчить, що в періоди економічних
рецесій та на перехідних етапах економічних перетворень спостерігається посилення бюджетного регулювання у сфері видатків шляхом реалізації регулюючої моделі суспільного розвитку та,
відповідно, зростання рівня видатків бюджету та
зміна їх структури для стимулювання додаткового попиту в економіці та економічного зростання. При досягненні фінансової стабільності і конкурентоспроможності національної економіки починається поступовий перехід до ліберальної моделі суспільного
розвитку із поступовим зменшенням бюджетного регулювання економічних процесів, відбувається оптимізація рівня видатків бюджету та відповідний перерозподіл їх структури. Провідний досвід країн з розвинутою та трансформаційною економікою
доводить, що періоди посилення використання видатків бюджету в якості інструменту регулювання динаміки економічних і соціальних процесів у країні характеризуються досягненням стійкості бюджетної системи та підвищенням темпів економічного
зростання, соціальної стабільності.
Бюджетна політика країни адаптується до еволюції суспільних потреб, перетворень в економіці
та соціальній сфері, змін економічної кон’юнктури.
Важливим є посилення дієвості регуляторного механізму державного бюджету в умовах інституційної трансформації економічних відносин.
Вирішення завдань у сфері фінансового забезпечення
соціальної
політики,
стимулювання
внутрішнього попиту, в достатній мірі, залежить
від механізмів формування бюджету, який має бути
прозорим та збалансованим, у тому числі щодо показників обсягу і структури державного боргу, дефіциту бюджету, дебіторської та кредиторської заборгованості бюджетних установ. Необхідним є
узгодження рівня податкового навантаження,
структури оподаткування із моделлю економічного
розвитку країни, підвищення ефективності використання бюджетних коштів, упорядкування видатків
бюджету та подальший розвиток фінансово-бюджетних інститутів. З метою забезпечення передумов для економічного зростання вагомим є спрямування державних інвестицій в людський капітал,
в тому числі бюджетних видатків із здійсненням
відповідного фінансового контролю та аудиту.
Водночас, актуальності набувають питання забезпечення макроекономічної стабільності та стійкості
бюджетної системи з урахуванням економічної
циклічності в середньо- та довгостроковій перспективі. Зазначене потребує підвищення якісного рівня
формування державного бюджету в системі фінансово-економічного регулювання, розвитку методологічних засад бюджетної політики країни, підвищення дієвості бюджетного планування і прогнозування. Доцільним є розвиток підходів до
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середньострокового бюджетного планування у системі фінансово-економічних відносин. Необхідним завданням є гармонізація системи податкового регулювання, посилення фіскальної ефективності оподаткування, удосконалення механізму
адміністрування податків і зборів.
Економічна сутність формування державного
бюджету в системі фінансово-економічного регулювання полягає у застосуванні ефективного бюджетно-податкового механізму з врахуванням
циклічності економіки, інституційних засад фінансової архітектоніки, підвищенні якісного рівня середньострокового прогнозування і планування доходів, видатків і дефіциту бюджету та дієвості їх
впливу на економічний розвиток країни, що сприятиме досягненню відповідних перспективних цілей
розвитку суспільства. Державний бюджет є важливим інструментом фінансового регулювання економіки, збалансованість і оптимальність його
структури, враховуючи стадії та тривалість економічних циклів, є необхідними передумовами для
підтримки стійкого економічного зростання. Бюджетна політика країни вливає на динаміку розвитку
галузей соціальної сфери, транспортної та енергетичної інфраструктури, оборони та громадського
порядку, рівень доходів населення. Обґрунтування
основних напрямів бюджетної політики потребує
узгодження фіскальних і соціальних цілей держави,
досягнення високої щільності взаємозв’язку між інституційними механізмами бюджетного регулювання. Питання удосконалення системи формування бюджету є актуальним та взаємопов’язаним із розширенням завдань і функцій, які
постають перед фінансово-бюджетними інституціями. На основі дослідження теоретичних засад
формування державного бюджету розкрито його
економічну сутність, яка полягає у застосуванні
ефективного бюджетно-податкового механізму з
врахуванням циклічності економіки, інституційних
засад фінансової архітектоніки, підвищенні
якісного рівня середньострокового прогнозування і
планування доходів, видатків і дефіциту бюджету
та дієвості їх впливу на економічний розвиток
країни.
Основні засади формування бюджетної
політики в системі стимулювання економічного
розвитку країни полягають у поєднанні складових
адаптивної інституційної архітектоніки бюджетної
системи та інструментів фіскального регулювання,
оптимізації структури бюджетних доходів і
видатків, системи міжбюджетних відносин й
середньострокового бюджетного планування та
прогнозування
на
основі
встановлення
взаємозв’язку між тенденціями фінансової
глобалізації та пріоритетами державної фінансової
політики, що при врахуванні волатильності
економіки та лагових ефектів сприятиме
забезпеченню стійкого економічного зростання.
При підготовці проектів бюджетних програм
необхідним є врахування інституційної інерції, що передбачає певний лаг у результативності здійснюваних
заходів податкової і бюджетної політики. Застосу-
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вання системного підходу та єдиної методології до розробки бюджетних заходів має сприяти зростанню їх
результативності. Від якості прогнозування і планування бюджетних показників залежить фінансова
стійкість державних фінансів. Для подальшого розвитку бюджетного прогнозування доцільно враховувати сукупність динамічних взаємозв’язків між
складовими бюджетної архітектоніки. Удосконалення системи та методів управління бюджетом має
здійснюватися виходячи із поглибленого аналізу
макроекономічних тенденцій. Оцінка ефективності
процесу формування державного бюджету повинна
враховувати ступінь та якість виконання завдань,
які стоять перед суспільством на певному етапі та
відображені у стратегії соціально-економічного розвитку і напрямах бюджетної політики на середньострокову перспективу. Вдосконалення інституту
публічного контролю за використанням бюджетних
коштів, запровадження інституційних обмежень при
плануванні бюджетних показників, функціонування
дієвої моделі управління міжбюджетними відносинами сприяє підвищенню результативності бюджетного процесу.
Динамічність економічних перетворень зумовлює доцільність відповідних змін у взаємовідносинах учасників бюджетного процесу. Проведення цілеспрямованої бюджетної політики передбачає запровадження перспективного бюджетного планування,
досягнення довгострокової збалансованості та стійкості бюджетної системи, підвищення ефективності
бюджетних видатків, що посилює значимість програмно-цільового методу у формуванні бюджету. Інститут середньострокового бюджетного планування
надасть можливість посилити взаємозв’язок стратегічних планів діяльності головних розпорядників
бюджетних коштів із обсягом передбачених бюджетних призначень на відповідний рік. В процесі
складання та затвердження державних цільових та
бюджетних програм важливим є визначення граничних обсягів їх фінансового забезпечення. Методологія оцінки ефективності виконання бюджетної
програми має враховувати ступінь досягнення поставлених цілей та завдань на основі визначених
індикаторів, які можуть бути кількісно виміряні та
відображають особливості відповідної програми.
Доцільним є розвиток інструментів оцінки досягнення стратегічних цілей розпорядників бюджетних
коштів. Підвищення якісного рівня основних засад
моніторингу виконання бюджетної програми дозволить створити ґрунтовну аналітичну базу для підготовки висновків щодо стану досягнення очікуваних
результатів з метою прийняття подальших управлінських рішень. Доцільним є підвищення ступеню
координації між складовими бюджетної політики з
метою забезпечення фінансової стабільності та
економічного зростання. Активізація структурних
змін в економіці передбачає застосування
збалансованого підходу щодо функціонування
бюджетної системи. Важливим є посилення дієвості
системи внутрішнього фінансового контролю за
прийняттям бюджетних зобов’язань розпорядниками
та одержувачами бюджетних коштів.
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Висновки. Бюджетна політика має спрямовуватися на забезпечення адекватності регуляторних заходів внутрішнім і зовнішнім змінам економічного середовища. Розробка і реалізація бюджетної стратегії сприятиме посиленню впливу
бюджетних інструментів на соціально-економічні
процеси. Мета та завдання бюджетної політики,
критерії їх виконання, визначення на цій основі обсягів фінансових ресурсів на перспективу є вагомою умовою підвищення обґрунтованості планування бюджету. При середньостроковому бюджетному плануванні вирішуються завдання, які
визначають стійкість та конкурентоспроможність
економіки, соціальні стандарти, стан обороноздатності країни. Важливим є удосконалення інституційного середовища та аналітичного інструментарію бюджетного прогнозування і планування,
визначення пріоритетних напрямів розвитку системи формування доходної і видаткової частини
бюджету з урахуванням тенденцій фінансово-економічних процесів. Збільшення часового діапазону
середньострокового бюджетного прогнозу до п’яти
років надасть можливість проаналізувати основні
тенденції формування бюджетних ресурсів та
напрями їх використання.
Бюджетне планування має враховувати інституційні
перетворення
фінансової
системи,
циклічність економіки та основні фактори впливу
на стійкість і збалансованість державних фінансів.
Наукова обґрунтованість, дієвість планування доходів бюджету є передумовою реалізації послідовної податкової політики. Важливим є врахування залежності обсягу податкових надходжень від макроекономічних індикаторів та здійснення факторного
аналізу структури оподаткування. Бюджетне прогнозування доцільно розглядати як дієвий інструмент формування бюджетної політики, у тому числі
планування доходів бюджету з урахуванням ди-
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наміки показників соціально-економічного розвитку країни, рівня бюджетної збалансованості та
стійкості бюджетної системи. Бюджетна політика як
інструмент державного регулювання суспільного розвитку є сукупністю фінансових відносин, інституційного забезпечення щодо формування та використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення
фінансово-економічної
збалансованості,
результативності економічних перетворень та є адаптивним механізмом у системі регулювання економіки, спрямованим на забезпечення адекватності
регулятивних заходів внутрішнім і зовнішнім змінам
економічного середовища з метою економічного розвитку країни. Середньострокове бюджетне планування та прогнозування є основою послідовної,
виваженої бюджетної політики та досягнення достатнього рівня результативності видатків бюджету, спрямованих на економічне зростання.
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АНОТАЦІЯ
У даній науковій статті розглянуто проблему організаційно-правового забезпечення Україною
міжнародних зобов'язань України у сфері державного контролю над озброєнням. Звернена увага на роль
ОБСЄ у реагуванні на військові виклики сучасності та формування безпекового виміру загальноєвропейської політики. Показано, що співробітництво України з ОБСЄ є одним з компонентів процесу євроатлантичної інтеграції нашої держави та реалізації її національних інтересів. Спільна протидія російській військовій загрозі обумовлює подальшу співпрацю у напрямі вдосконалення існуючої міжнародної структури
регулювання організаційно-правових засад контролю над озброєнням. Зроблено висновки про те, що сфера
контролю над озброєнням потребує методологічного оновлення та належної уваги з боку держави особливо в умовах трансформації вітчизняного сектору безпеки та оборони.
ABSTRACT
This scientific article considers the problem of organizational and legal support of Ukraine's international
obligations in the field of state arms control. Attention is paid to the role of the OSCE in responding to the military
challenges of today and the formation of the security dimension of European policy. It is shown that Ukraine's
cooperation with the OSCE is one of the components of the process of Euro-Atlantic integration of our country
and the realization of its national interests. Joint counteraction to the Russian military threat presupposes further
cooperation in the direction of improving the existing international structure for regulating the organizational and
legal framework for arms control. It is concluded that the field of arms control needs methodological updating and
proper attention from the state, especially in the context of the transformation of the domestic security and defense
sector.
Ключові слова: ОБСЄ, безпека, російська агресія, зброя.
Keywords: OSCE, security, Russian aggression, weapons.
Реалізація проголошеного західноєвропейського вектора зовнішньої політики, євроінтеграційні
прагнення України зумовили активізацію участі
нашої держави у впливових безпекових міжнародних організаціях, з-поміж яких особливо актуальним стало повноправне членство України в Організації з безпеки та співробітництва в Європі
(ОБСЄ) та плідна співпраця з інституціями цієї
трансатлантичної безпекової структури. У контексті налагодження співробітництва України та
ОБСЄ особливого значення набуває дотримання
нашою країною міжнародних договірних зобов’язань у сфері роззброєння та контролю над
озброєнням, моніторингу виконання зобов’язань
зарубіжними державами-учасницями міжнародних
договорів. Таким специфічним видом міжнародного співробітництва, спрямована на використання
в інтересах держави систем та механізмів
міжнародної безпеки є верифікаційна діяльність. З
поміж її напрямів на особливу увагу заслуговує інспекційний напрям, який полягає у перевірці дотримання положень договорів та угод про обмеження
озброєння як сукупність методів спостереження за

здійсненням договірних зобов’язань, проведення
контрольних заходів та здійснення аналізу отриманих даних. Така перевірка реалізовується шляхом
проведенням контрольних заходів та наданням
кожній державі-учасниці договору відомостей
(форматів повідомлень, копій звітів) про дотримання зобов’язань іншими державами-учасницями.
В умовах російської агресії питання налагодження повноцінних довірливих відносин України
та ОБЄС є як ніколи актуальним, а тому питання,
що стосуються проблем безпеки, контролю над дотриманням Україною взятих на себе міжнародних
зобов’язань потребують до себе підвищено уваги.
Слід зауважити, що у вітчизняній військовій науці
питанню дослідження міжнародної співпраці у
військово-політичній сфері присвячено чимало
уваги. У працях вітчизняних науковців І. Артьомова, В. Венгера, В. Горбуліна, О. Маначинського,
В. Мандрагелі, Г. Перепелиці, О. Покотила, І. Храбана, В. Балабіна, Ю. Недзельського, С. Речича, І.
Храбан, В. Ліпкана, О. Маначинського та ін., детально розглянуто різноманітні аспекти зовнішньої
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політики України через призму національної безпеки та оборони. Втім, поза увагою дослідників залишаються правові аспекти реалізації верифікаційної діяльності, зокрема її інспекційного
напряму. Саме дослідженню цього питання і присвячена дана стаття.
Передусім слід звернути увагу на те, що Організація з безпеки та співробітництва в Європі є
єдиною трансатлантичною безпековою структурою, повноправним членом якої є Україна з 30
січня 1992 року, коли перший Президент незалежної України Л. Кравчук підписав Гельсінкський заключний акт. Це фактично єдина європейська організація у сфері безпеки у Європі, яка безпосередньо займається раннім попередженням і
вирішенням конфліктів та посткризовою відбудовою, широко застосовуючи методи превентивної
дипломатії. ОБСЄ сприяє розробленню нової моделі всеосяжної європейської безпеки та вирішує
широкий спектр питань безпеки серед яких: контроль над озброєнням; превентивна дипломатія, запобігання конфліктам, урегулювання криз і постконфліктне відновлення, протидія тероризму, захист прав людини, розгляд питань економічної та
екологічної безпеки. На Гельсінській зустрічі в
липні 1992 року країни-учасниці ОБСЄ прийняли
рішення заснувати у Відні Форум ОБСЄ з питань
співпраці в галузі безпеки (FSC), під егідою якого
нині відбувається діалог з питань безпеки та переговори щодо контролю над озброєннями, роззброєння та зміцнення довіри й безпеки [7].
Як повноправний член цієї безпекової організації, Україна з перших років своєї участі в організації почала відігравати конструктивну
об’єднувальну роль у безпековому міжнародному
діалозі, що відбувається на платформі ОБСЄ. Важливим та результативним напрямом співпраці
України з ОБСЄ стало формування нового політичного та безпекового простору у Чорноморському
регіоні, налагодження діалогу між провідними державами цього регіону, активізація процесів врегулювання регіональних конфліктів.
З огляду на всеохопний підхід ОБСЄ до безпеки її діяльність поєднує військово-політичний,
економіко-екологічний та людський виміри. Він
містить механізми консультацій стосовно конкретних ситуацій за тематичним спрямуванням
відповідного виміру, підкріплених гнучкою практикою їх застосування. ОБСЄ напрацювала низку
стандартів у рамках кожного з трьох вимірів її
діяльності, що вирізняються за формою і змістом.
Принципи та процедурні питання механізмів консультацій у рамках військово-політичного виміру
визначені конкретними документами, покладеними
в їх основу, серед яких: Механізми і процедури
ОБСЄ (SEC.GAL/132/11) від 14.09.2011 р., Віденський документ про заходи зміцнення довіри і безпеки (FSC.DOC/1/11) від 30.11.2011 р. (далі – ВД11) [15].
Нашу увагу привертають пункти 76, 109
розділу ІХ Віденського документа 2011 року переговорів щодо заходів зміцнення довіри та безпеки,
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згідно з якими кожна держава має проводити інспекції району (візити з оцінки наданої інформації)
на території інших держав-учасниць (активна
квота) з урахування пасивної квоти для кожної держави-учасниці, що складає одне відвідування з
оцінки протягом календарного року на кожні 60
військових частин [15].
Організація та провадження інспекційної
діяльності в Україні та за її межами є тривалим явищем. Досвід укладання та імплементації договорів
з моменту виникнення задуму до його впровадження може складати десятки років. Він складається з чотирьох етапів: підготовка переговорів,
їх ведення, аналіз результатів, виконання досягнутих угод. Механізм організації виконання завдань державної ваги при проведенні міжнародних
інспекційних контрольних заходів, що покладені на
Збройні Сили України відображений у Інструкції
про організацію підготовки та проведення Збройними Силами України заходів щодо прийому та супроводження іноземних інспекційних груп, які прибувають в Україну відповідно до міжнародних договорів і угод у галузі контролю над звичайним
озброєнням [4].
Ця Інструкція поширюється на: структурні
підрозділи апарату Міністерства оборони України
та Генерального штабу Збройних Сил України; командування (штаби) Сухопутних військ Збройних
Сил України, Повітряних Сил Збройних Сил
України, Військово-Морських Сил Збройних Сил
України, Високомобільних десантних військ
Збройних Сил України; Тил Збройних Сил України,
Озброєння Збройних Сил України, Головне управління оперативного забезпечення Збройних Сил
України; оперативні командування, територіальні
управління; командування армійських корпусів,
повітряні командування; центри (групу) забезпечення реалізації договорів про скорочення
озброєнь; штаби військових частин; керівників вищих військових навчальних закладів (військових
навчальних закладів); керівників військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів;
керівників установ та організацій, що належать до
сфери управління Міністерства оборони України,
причетних до виконання договорів; особовий
склад, який призначений до безпосереднього супроводження іноземних інспекційних груп, які прибувають в Україну для проведення інспекційних заходів.
До чинного Плану включаються контрольні та
інші заходи на підставі вказівок Міністра оборони
України та начальника Генерального штабу – Головнокомандувача Збройних Сил України, пропозицій МЗС України, Головного управління розвідки
Міністерства оборони України, Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ, інших причетних структур, концептуальних безпекових документів. Це сприяє визначенню пріоритетів
при виборі місць інспекцій.
1.
«Інспекційна діяльність»
Включає в себе інспекції, відвідування з
оцінки інформації, участь у показах нових систем
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озброєння та спостереженнях за військовою діяльністю, відвідування авіабаз та сухопутних об’єктів
держав-учасниць; передбачає участь інспекторів
України у складі інспекційних груп та місій спостережних польотів інших держав-учасниць, надання
літака спостереження АН-30Б в оренду та контроль
обробки фотоплівки у державах-учасницях Договору про відкрите небо.
2.
«Спільні заходи з верифікаційними
структурами інших держав-учасниць поза
межами України»
Передбачає реалізацію заходів згідно з існуючою практикою виконання договорів та пунктом 6
Хартії про особливе партнерство між Україною та
Організацією Північно-Атлантичного договору.
3.
«Заходи з контролю над озброєннями
на території України»
Передбачає низку обов’язкових квотних заходів (без права відмови), які повинна прийняти
Україна згідно з міжнародними зобов’язаннями,
навчальні інспекції та тренувальні місії спостережних польотів, робочі зустрічі щодо імплементації
договорів. Пасивна квота інспекцій оголошених
місць (кількість інспекцій, які повинна прийняти
держава на своїй території) складає для кожної держави-учасниці ДЗЗСЄ 15% від загальної кількості
об’єктів контролю [1]. Інспекції ДЗЗСЄ мають можливість державам проводити інспекції на території
інших держав-учасниць (активна квота) з обмеженням кількості контрольних заходів у 50% від пасивної квоти держави, що інспектується.
Міноборони України у системі центральних
органів виконавчої влади формує та реалізує державну політику з питань національної безпеки у
воєнній сфері, сфері оборони і військового будівництва [12] та є головним виконавцем щодо державної взаємодії з всебічного забезпечення роботи
іноземних інспекційних груп (ІІГ) та супроводження ІІГ на території України.
Служба безпеки України зі статусом державного правоохоронного органу спеціального призначення [3] забезпечує державну безпеку членів ІІГ,
екіпажів транспортних засобів. Вона також
здійснює заходи державної влади у сфері контррозвідувальної діяльності та виконує спеціальні завдання у сфері боротьби з тероризмом, захисту економічного, науково-технічного і оборонного потенціалу, законних інтересів держави та прав громадян
від розвідувально-підривної діяльності іноземних
спеціальних служб, посягань з боку окремих організацій, груп та осіб, а також забезпечення охорони державної таємниці в ході проведення контрольних заходів на території військових частин,
установ, організацій, ВВНЗ МО України, а також
підприємств ДК «Укроборонпром».
Забезпечення громадської безпеки, безпеки дорожнього руху ІІГ на території України здійснюватиметься співробітниками національної поліції
України [9], яка має регіональний розподіл по областях та може забезпечувати охорону тільки в межах
визначеної зони відповідальності (області). Враховуючи досвід іноземних держав, забезпечення

Sciences of Europe # 56, (2020)
постійної охорони ІІГ найчастіше здійснюється
представниками військової поліції.
Державна прикордонна служба України забезпечує формування державної політики у сфері захисту державного кордону та охорони суверенних
прав України в її виключній (морській) економічній
зоні [14, p.22] при перетинанні ІІГ державного кордону України під час в’їзду (виїзду).
Форс-мажорні обставини при супроводженні
ІІГ враховуватимуться Державною службою
України з надзвичайних ситуацій [6].
Забезпечення громадської безпеки та охороні
громадського порядку, у тому числі під час проведення зборів, мітингів, вуличних походів, демонстрацій, інших масових заходів, під час офіційних
візитів та інших заходів за участю посадових осіб
України та іноземних держав, щодо яких
здійснюється державна охорона на території
України здійснюватиметься Національною гвардією України [9].
Згідно з міжнародними договорами, члени ІІГ
ввозять апаратуру для спостереження, фіксації порушень та мають забезпечуватися в установленому
порядку зв'язком. Реалізацією державної політики у
сферах захисту державних інформаційних, телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних
систем криптографічного та технічного захисту інформації, використання і захисту державних електронних інформаційних ресурсів, телекомунікацій,
користування радіочастотним ресурсом України
при роботі з ІІГ здійснює державна служба
спеціального зв’язку та захисту інформації України
[5].
Забезпечення медичною допомогою членів ІІГ
та осіб, які їх супроводжують здійснюється через
начальників Військово-медичних клінічних центрів
зони відповідальності, в армійських корпусах, повітряних командуваннях, з’єднаннях та військових
частинах. Створюється мобільна медична група у
складі: військовий лікар, водій-санітар, санітарний
автомобіль та виділяються необхідні медичні матеріали для надання невідкладної медичної допомоги.
Аналіз імплементації міжнародних договорів
та угод показує, що незалежно від знання мови
спілкування, у більшості країн під час проведення
інспекційної діяльності, представники країни намагаються використовувати державну мову спілкування або одну з офіційних мов ОБСЄ: англійську,
німецьку, французьку, італійську, іспанську тощо.
Відповідно, офіційна обмінна інформація щодо
контролю над озброєнням через ОБСЄ надходить
на зазначених мовах та потребує належної обізнаності [2, c. 316 – 318]. Шість мов ОБСЄ та
відповідний дипломатичний рівень взаємодії вимагає вищої кваліфікації фахівців, рівня освіти та
вільного володіння іноземними мовами, особливо з
фахової специфіки.
Верифікаційна діяльність є інструментом реалізації засад внутрішньої політики у сфері національної безпеки і оборони через своєчасне виявлення, запобігання і нейтралізацію реальних та потенційних загроз національним інтересам у
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зовнішньополітичній, оборонній, інформаційній
сферах; зміцнення обороноздатності держави, посилення відповідальності органів державної влади
всіх рівнів за неналежну підготовку і забезпечення
безпеки держави Україна, як європейська держава,
що проголосила курс на євроінтеграцію [11],
здійснює відкриту зовнішню політику і прагне
співробітництва з усіма зацікавленими партнерами,
уникаючи залежності від окремих держав, груп
держав чи міжнародних структур.
Імплементація договорів у сфері контролю над
озброєнням при умовах комплексної взаємодії зацікавлених структур, застосування потенціалу їх
людського фактору та відповідної аналітичної роботи сприяла: своєчасному виявленню, запобіганню і нейтралізації реальних та потенційних
загроз національним інтересам у зовнішньополітичній, оборонній, соціально-економічній,
енергетичній, продовольчій, екологічній та інформаційній сферах. Це, відбувалося насамперед, у
зв’язку з тим, що в умовах виконання інспекційних
заходів з суміжними державами, використовуючи
можливості повітряного спостереження існує можливість виявлення потенційної підготовки країни
до переходу на особливий період, огляду зміни інфраструктури за певний період часу. Водночас,
наземна інспекція надавала можливість підрахунку
озброєння та техніки, огляду відповідних територій, спілкування з особовим складом військових
формувань та фотографування.
Раптовість перевірки та неможливість відмови
збільшують достовірність отриманої інформації.
Забезпечуються умови для ознайомлення з
новітніми видами військової техніки та озброєнь,
вивчення закордонного досвіду з відновлення спроможності оборонно-промислового комплексу щодо
впровадження новітніх технологій як на основі кооперації з державами - партнерами, так і впровадження власних замкнутих циклів створення
військової техніки та озброєнь. Здійснюється вивчення вимог європейських інституцій безпеки для
аналізу та впровадження передового досвіду в
Україні. Крім того, як показує досвід застосування
механізмів та процедур верифікації під час військового конфлікту на території України з лютого 2014
р., здійснюється надання світовій спільноті правдивої та неупередженої інформації щодо об’єктивного стану справ у державі, складається можливість
залучення військово-технічної та фінансової допомоги нашій країні попри активну інформаційнопсихологічну протидію з боку Росії.
Тенденції розвитку воєнно-політичної обстановки у світі та внутрішні умови України суттєво
впливають на вирішення проблемних питань
воєнно-політичних питань, дотичних до існування
України. Значна кількість проблемних питань підкреслює важливість та актуальність верифікаційної
діяльності України у сфері контролю над озброєнням. У сучасних умовах договори у сфері контролю
над озброєнням розглядаються як фактори: аналізу
воєнно-політичної обстановки та одного з шляхів
запобігання сучасних воєнних конфліктів у системі
керівних поглядів на причини виникнення, сутність
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та характер можливого воєнного конфлікту, а також на застосування воєнної сили; виявлення стану
воєнно-політичних відносин між сторонами з наявних питань відносин на певний момент (період)
часу та воєнно-політичних ризиків; підтримання
міжнародної безпеки як головної мети воєнної
політики, орієнтованої на запобігання воєнним конфліктам, забезпечення обороноздатності держави;
виявлення або попередження воєнно-політичних
ризиків або викликів шляхом нарощування угруповань військ та озброєнь поблизу кордонів України,
створення нових, розширення і модернізації наявних військових баз та об'єктів, створення або закупівлю нових, а також оновленню наявних систем
озброєння і військової техніки, у першу чергу
наступального характеру, що призводить до порушення балансу сил; порушення державами
міжнародних угод, договорів про нерозповсюдження зброї масового знищення, засобів її доставки, здійснення контролю над озброєннями, обмеження і скорочення озброєнь або вихід з них
(припинення участі в них); сприяння паритетному
та збалансованому скороченню збройних сил і
озброєнь у регіоні та світі, удосконаленню
міжнародно-правових механізмів, спрямованих на
недопущення застосування воєнної сили для
вирішення проблемних питань воєнно-політичних
відносин.
Звісно, що нові проблеми та ризики для української політики безпеки через діяльність РФ не можуть бути вирішені окремими державами поодинці,
а тільки через міжнародне співробітництво, в тому
числі у сфері контролю над озброєнням. І чим
більше країна інтегрована в архітектуру європейської безпеки, тим ефективніше вона буде забезпечувати власні інтереси в галузі безпеки в контексті завдань з підтримки глобального миру. Виконання
міжнародних зобов'язань України у сфері контролю
над озброєнням здійснюється в умовах трансформації відносин Києва з державами-членами Альянсу, ООН і ОБСЄ. Тут пріоритетними напрямками
верифікаційної діяльності виступають заходи щодо
стратегічної стабільності, нерозповсюдження зброї
масового знищення та засобів її доставки, а також
регіональної безпеки за участю стратегічних партнерів та суміжних держав. Виходячи з того, що
більшість міжнародних договорів у сфері контролю
над озброєннями носить безстроковий або довгостроковий характер та є юридично зобов’язуючими, у державі створена система взаємодії державних органів центральної виконавчої влади в ході
проведення заходів верифікаційної діяльності. В
Україні зазначена вище діяльність покладена на
Управління верифікації Генерального штабу
Збройних Сил України (УВ ГШ ЗС України), яке на
виконання Указу Президента України «Про Положення про Міністерство оборони України та Положення про Генеральний штаб Збройних Сил
України» [13] та відповідно до наказу начальника
Генерального штабу Збройних Сил України є виконавцем бюджетної програми «Міжнародне військове співробітництво, миротворча та верифікаційна
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діяльність» за напрямком «Верифікаційна діяльність».
Умови верифікаційної діяльності ніколи не
були простими, оскільки національна, міжнародна
безпека та авторитет держави мають постійно утримуватися на високому рівні, поза колом проблем та
складнощів. Кількісний склад груп супроводження
при прибутті за ДЗЗСЄ та за міжнародною практикою при проведенні інспекцій становить 9 інспекторів (п. 2 розділу VІ Протоколу про інспекції
ДЗЗСЄ) [1]. Згідно з вимогами Віденського документа, двосторонніми угодами із суміжними державами та міжнародною практикою при проведенні
інспекцій району (візитів з оцінки наданої інформації) склад інспекційної групи (групи з оцінки)
становить 4 (3) інспектори (п. 91 розділу ІX ВД-11)
[15]. Кількість контрольних заходів за Віденським
документом 2011 року та двосторонніми угодами із
суміжними державами щодо заходів зміцнення
довіри та безпеки обумовлюється згідно з положеннями ВД-11 (4 контрольні заходи, з яких 3 інспекції
району та візит з оцінки інформації, пункти 76, 109
розділу ІX Віденського документу) та двосторонніх
угод (11 контрольних заходів, з яких 4 інспекції
району та 7 візитів з оцінки інформації).
Поряд з цим, згідно з міжнародними договорами у галузі контролю над озброєннями, на виконання рішень Спільної консультативної групи, Форуму ОБСЄ з питань безпеки Україна зобов’язана:
раз на п’ять років проводити показ сухопутного
об’єкту та авіабази із запрошенням представників
усіх держав-учасниць ВД-11 (наступний захід сплановано провести у 2021 році); брати участь у проведенні щорічних робочих зустрічей з виконання двосторонніх угод із суміжними державами, готувати
та розповсюджувати щорічну обмінну інформацію
за Договором про звичайні збройні сили в Європі,
Віденським документом 2011 року та Глобальним
обміном воєнної інформації.
Заходи вимагають брати участь у проведенні:
наради у Верифікаційному координаційному
комітеті НАТО, щорічних робочих зустрічах представників верифікаційних структур, щорічних робочих зустрічах з виконання Двосторонніх угод,
щорічної конференції ОБСЄ з питань безпеки;
участь у проведенні контрольних заходів в складі
іноземних інспекційних груп, у верифікаційних
курсах у якості викладачів та студентів, у переговорах з військово-політичних питань.
Кількість діб на проведення заходів зовнішньої
верифікаційної діяльності обумовлюється згідно з
положеннями договорів та угод у галузі контролю
над озброєнням. Згідно з Річною національною
програмою співробітництва Україна – НАТО, що
приймається щорічно [8], у державі здійснюються
заходи щодо розширення та зміцнення міжнародного співробітництва з метою забезпечення захисту
державних інтересів у сфері роззброєння та нерозповсюдження зброї масового знищення і засобів
її доставки.
Таким чином, виконання міжнародних зобов'язань України у сфері державного контролю над
озброєнням здійснюється в умовах трансформації
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міжнародних відносин з державами - членами Альянсу, ООН і ОБСЄ. Спільно з ОБСЄ Україна реагує
на виклики сучасності та формує безпековий вимір
загальноєвропейської політики. Діяльність України
в ОБСЄ забезпечує рівноправну участь нашої держави в обговоренні та вирішенні актуальних проблем міжнародної та регіональної безпеки, зумовлює активну участь України у регіональному та
міжнародному безпековому діалозі. Крім того, активізація співробітництва України з ОБСЄ є одним
із найважливіших компонентів процесу європейської та євроатлантичної інтеграції нашої держави,
реалізації національних інтересів нашої країни, забезпечення її територіальної цілісності та недоторканості кордонів, стабільності, міжнародного
визнання, розвитку як демократичної правової держави. Контроль над озброєнням у якому взяли і беруть практично усі члени ОБСЄ, сприяв підвищенню безпеки і стабільності на національних,
регіональному й субрегіональному рівнях безпеки.
Необхідність протистояння гібридній агресії з боку
Російської Федерації, що негативно впливає як безпосередньо на українське безпекове середовище,
так і на міжнародну безпеку загалом, спонукає
вдосконалювати існуючу міжнародну структури
регулювання організаційно-правових засад державного контролю над озброєнням.
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АНОТАЦІЯ
Стаття присвячується питанню характеристики адміністративно-правового статусу судових органів
як суб’єктів системи економічної безпеки України. Відмічається, що значимою передумовою для належного функціонування системи економічної безпеки України є законодавчо передбачена можливість ефективного захисту порушених, невизнаних або оспорюваних прав і законних інтересів учасників відносин в
економічній сфері. Вказано, що існування законодавчо задекларованих гарантій можливості захисту порушених, невизнаних або оспорюваних прав і законних інтересів є передумовами для забезпечення стійкості
економіки, додатковим вагомим стимулом для залучення інвестицій та, відповідно, сприяння поступального розвитку останньої.
Водночас, зазначено, що безумовно, вагомою передумовою для досягнення цієї мети є існуюча та
постійно ефективно функціонуюча система судових органів. Із огляду на це наголошується на доцільності
вивчення та дослідження адміністративно-правового становища судових органів як суб’єктів системи економічної безпеки України.
Досліджуються ключові аспекти діяльності судових органів у нинішніх складних політико-правових
умовах. Враховуючи позиції вітчизняних вчених, науковців, фахівців, чинне нормативно-правове забезпечення та усвідомлюючи відмінну від інших специфіку економічної сфери пропонується власне бачення
переліку судових органів саме як суб’єктів системи економічної безпеки України на різних рівнях.
Звертається увага на питаннях поняття, а також визначенні структури адміністративно-правового статусу судових органів як суб’єктів системи економічної безпеки України. Визначається, а також характеризуються мета, завдання та функції останніх у цьому напрямі. Досліджується компетенція вказаних судових
установ саме як суб’єктів національної системи економічної безпеки.
Виокремлюються проблемні аспекти діяльності судових органів як суб’єктів системи економічної безпеки України. Робиться спроба обґрунтування доцільності впровадження пропонованих змін із точки зору
підвищення рівня ефективності діяльності останніх у цьому напрямі.
ABSTRACT
The article is devoted to the issue of characterization of the administrative and legal status of judicial bodies
as subjects of the economic security system of Ukraine. It is noted that a significant prerequisite for the proper
functioning of the economic security system of Ukraine is the possibility of effective protection of violated,
unrecognized or disputed rights and legitimate interests of the parties in the economic sphere. It is stated that the
existence of legally declared guarantees of the possibility of protection of violated, unrecognized or disputed rights
and legitimate interests are prerequisites for ensuring the stability of the economy, an additional important
incentive to attract investment and, consequently, promote the latter.
At the same time, it is noted that, of course, an important prerequisite for achieving this goal is the existing
and constantly functioning judicial system. In view of this, the expediency of studying and researching the
administrative and legal position of the judiciary as subjects of the economic security system of Ukraine is
emphasized.
The key aspects of judicial activity in the current difficult political and legal conditions are investigated.
Taking into account the positions of domestic scientists, scientists, specialists, the current legal framework and
realizing the different specifics of the economic sphere, we offer our own vision of the list of judicial bodies as
subjects of the economic security system of Ukraine at different levels.
Attention is paid to the issues of the concept, as well as to the definition of the structure of the administrative
and legal status of judicial bodies as subjects of the economic security system of Ukraine. The purpose, tasks and
1
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functions of the latter in this direction are determined and characterized. The competence of these judicial
institutions as subjects of the national system of economic security is studied.
The problematic aspects of the activity of judicial bodies as subjects of the economic security system of
Ukraine are singled out. An attempt is made to substantiate the feasibility of implementing the proposed changes
in terms of increasing the level of efficiency of the latter in this direction.
Ключові слова: адміністративно-правовий статус, безпека, судові органи, система, статус, суб’єкти.
Keywords: administrative and legal status, security, judicial authorities, system, status, subjects.
Постановка проблеми. Забезпечення належного функціонування й ефективної організації системи економічної безпеки України, в нинішніх умовах частих зловживань із боку владних установ та
інших учасників економічних відносин, об’єктивно, потребує належного судового захисту відповідними інституціями. Систематичне вчинення протиправних діянь, наслідки від скоєння яких суттєво
впливють на перебіг тих чи інших економічних
процесів, у тому числі зловживання впливом із боку
посадових осіб владних установ формуючи нові нелегальні способи регулювання аналізованої системи та породжуючи нові негативні тенденції в цій
сфері.
За цих обставин суттєво зростає роль судових
установ як суб’єтів аналізованої системи, усвідомлюючи їх призначення та зважаючи на компетенцію останніх. Відповно, убачається за виправдане
та доцільне проаналізувати адміністративно-правове становимще судових органів саме як суб’єуктів системи економічної безпеки України.
Аналіз останніх досліджень та публікацій.
Різні аспекти цього питання були об’єктом наукового інтересу багатьох вчених. До прикладу,
І. В. Берднік та Н. Є. Керноз досліджували проблематику законодавчого врегулювання підсудності та
її видів у національному судочинстві, А. Л. Борко
неодноразово в роботах звертав увагу на адміністративно-правове забезпечення функціонування судової системи України та сутність судової влади.
П. А. Гук та Т. В. Росік досліджують роль судової
практики в дільності судових органів, М. А. Макров
аналізував судовий контроль у кримінальному процесі.
Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. На сьогодні у наукових дослідженнях питання щодо ролі судових органів як
суб’єктів системи економічної безпеки України залишається маловивченим та дослідженим. Очевидно, що це стосується й деяких національних та відповідних міжнародних судових інституцій, які розглядаючи
і
вирішуючи
окремі
справи
опосередковано впливають на перебіг ряду економічних процесів у державі.
Ціль статті. Відповідно до окресленої актуальності цілями дослідження слід визнати виділення
провідних судових органів як суб’єктів системи
економічної безпеки України.
Виклад основного матеріалу. Від ефективного правового унормування всіх напрямів роботи
судових органів прямо залежить безпека Української держави, перед якою постійно виникають нові
виклики, породжуються ризики та формуються загрози. За цих умов необхідність оперативного, зла-

годженого і дієвого реагування держави та приватного сектору має вагоме значення з точки зору захисту державності й сприяння протікання розпочатих процесів її поступального розвитку.
Вочевидь, у цьому аспекті значима роль, зважаючи на їх роль та місце в державному механізмі
відведена судовим органам, які реалізуючи власну
ключову функцію – здійснення правосуддя безпосередньо забезпечують захист прав та законних інтересів учасників правовідносин. Нинішнє адміністративно-правове становище вказаних суб’єктів,
закономірно, призводить до того, що останні можуть за допомогою відповідних форм та методів
впливати на економічний безпековий сектор.
Зважаючи на сформовану й законодавчо визнану систему судоустрою в Україні, а також усвідомлюючи існування широкого спектру загроз різного характеру припускаємо, що виправдано більшість цієї групи державних органів доцільно
репрезентувати як суб’єктів системи економічної
безпеки України. Так, відповідно до ч. 3 ст. 17
ЗУ «Про судоустрій і статус суддів» від
02.06.2016 р. № 1402-VIII [1] систему судоустрою
складають: 1) місцеві суди; 2) апеляційні суди;
3) Верховний Суд [1]. Діяльність таких суб’єктів
регламентована
правовими
нормами
за
відповідною спеціалізацією у різних сферах суспільних відносин.
Спеціалізація всіх названих судових установ, у
залежності від юрисдикції передбачає розгляд (перегляд рішень відповідних нижчих інстанцій) і
вирішення цивільних, кримінальних, господарських, адміністративних справ, а також справ про
адміністративні правопорушення. Зважаючи на
юрисдикцію вказаних установ до суб’єктів системи
економічної безпеки України доцільно віднести
такі структури: 1) місцеві суди; 2) апеляційні суди;
3) Верховний Суд (а) Велика Палата Верховного
Суду; б) Касаційний адміністративний суд; в) Касаційний господарський суд; г) Касаційний кримінальний суд; д) Касаційний цивільний суд). Усвідомлюючи поточний спектр загроз національній системі економічної безпеки Української держави та
досліджуючи напрями діяльності інших, вище розглянутих, суб’єктів із забезпечення її організації та
функціонування аналізованої системи (центральні
й інші органи виконавчої влади, правоохоронні органи і т.д.) вбачається за доцільним акцентувати
увагу на потребі висвітлення ролі Вищого антикорупційного суду.
Такий суб’єкт є постійно діючим вищим
спеціалізованим судом у системі судоустрою
України [2]. Його завданням визнається здійснення
правосуддя відповідно до визначених законом засад та процедур судочинства з метою захисту
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особи, суспільства та держави від корупційних і
пов’язаних із ними злочинів та судового контролю
за досудовим розслідуванням цих злочинів, дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні, а також вирішення питання про
визнання необґрунтованими активів та їх стягнення
в дохід держави у випадках, передбачених законом,
у порядку цивільного судочинства [2]. Створення
та запуск роботи цієї установи зумовлено об’єктивною потребою підвищення рівня ефективності протидії корупційним правопорушенням – однієї з найсуттєвіших реальних загроз для розбудови Української державності, підтримку авторитету державної
влади, зростання необхідної довіри до правоохоронної системи та планомірної переорієнтації на
проєвропейські демократичні цінності.
З огляду на це, досліджуваний суб’єкт має відповідну юрисдикцію із розгляду та вирішення кримінальних справ. Так, Вищому антикорупційному
суду підсудні кримінальні провадження стосовно
корупційних злочинів, передбачених, ст. ст. 2062
«Протиправне заволодіння майном підприємства,
установи, організації», 209 «Легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом», 211 «Видання нормативно-правових актів,
що зменшують надходження бюджету або збільшують витрати бюджету всупереч закону», 3661
«Декларування недостовірної інформації» Кримінального кодексу України, від 05.04.2001 р.
№ 2341-III [3], якщо наявна хоча б одна з умов, передбачених п.п. 1-3 ч. 5 ст. 216 Кримінального процесуального кодексу України [4; 2].
Серед числа інших судових установ діяльність
яких має принципово вагоме значення до забезпечення ефективної організації та функціонування системи економічної безпеки України доцільно виділити Конституційний Суд України. Загальновідомо, що цей суб’єкт перебуває поза національною
системою судоустрою виконуючи специфічні функції. Згідно ч. 1 ст. 1 ЗУ «Про Конституційний Суд
України» від 13.07.2017 р. № 2136-VIII [5] він є органом конституційної юрисдикції, який забезпечує
верховенство Конституції України, вирішує питання про відповідність Конституції України законів України та у передбачених Конституцією України випадках інших актів, здійснює офіційне тлумачення Конституції України, а також інші
повноваження відповідно до Конституції України
[5]. Результативне виконання всіх окреслених завдань обумовлюють потребу існування спеціального
адміністративно-правового статусу судового органу, ключові положення відносно якого висвітлені
в профільному законодавчому акті.
Серед органів, які перебувають поза вітчизняною судовою системою, однак, за певних обов’язкових
умов,
наділяються
повноваженнями
здійснювати розгляд і вирішення деяких справ,
рішення по яких можуть мати значення для економічного сектору слід назвати Третейські суди.
Згідно ЗУ «Про третейські суди» від 11.05.2004 р.
№ 1701-IV [6] мова йде про недержавний незалежний орган, що утворюється за угодою або
відповідним рішенням заінтересованих фізичних
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та/або юридичних осіб у порядку, встановленому
законодавством, для вирішення спорів, що виникають із цивільних та господарських правовідносин
[6]. Як відмічає І. О. Переверзєв, під ними варто розуміти альтернативну юрисдикційну позасудову
форму захисту прав суб’єктів господарювання та
учасників господарських відносин, яка має власну
процедуру розгляду та вирішення спору з пріоритетом захисту приватних інтересів сторін спору, а не
публічних інтересів держави [7, с. 301].
Із числа міжнародних судових органів діяльність яких може впливати на стан вітчизняного безпекового економічного сектору слід виділити також роботу Європейського суду з прав людини.
Притім, залишимо поза увагою такі установи як
Міжнародний суд ООН, Міжнародний кримінальний суд та інших суб’єктів зважаючи на
невідповідність компетенції останніх.
Стосовно Європейського суду з прав людини,
то вказана інституція є міжнародним судовим органом, який поширює свою юрисдикцію на всіх держав-членів ради Європи, що ратифікували Конвенцію про захист прав людини і основоположних свобод від 04.11.1950 р. [8]. Попри власну основну
функціональну цілеспрямованість, такий суб’єкт
уповноважений, за відповідним зверненням, забезпечувати захист прав і, порушення яких перешкоджає законодавчо допустимому провадженню господарської діяльності.
Висновки та пропозиції. Слід узагальнити результати наголосивши, що серед суб’єктів судової
влади більшість таких органів, у тій чи іншій мірі,
впливають на процес забезпечення належної організації та функціонування системи економічної безпеки України. До переліку ключових цих діючих
установ слід включити: 1) місцеві суди; 2) апеляційні суди; 3) Верховний Суд (а) Велика Палата
Верховного Суду; б) Касаційний адміністративний
суд; в) Касаційний господарський суд; г) Касаційний кримінальний суд; д) Касаційний цивільний
суд); 4) Вищий антикорупційний суд, як спеціалізована установа; 5) Конституційний Суд України;
6) Третейські суди; 7) Європейський суд з прав людини.
У той же час, питання удосконалення поточного адміністративно-правого забезпечення судових органів має вагоме значення для захисту націольної економіки. Це, зокрема пояснюється існуючоми прогалинами у законодавстві та об’єктиній
потребі ефективного реагування на виклики сьогодення в економічній безпековій сфері.
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ABSTRACT
The article considers and discusses current topics that the authors propose to integrate into the course of
computer simulations in pharmacy. It shows what skills and abilities of students can be formed in the proposed
topics.
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Actuality
The main task of computer modeling in pharmacy
is to develop research competencies of specialists in the
field of pharmacy. Computer modeling in pharmacy
deals with issues related to the use of mathematical
models as a method of studying objects and processes
in pharmacy. Today, due to the rapid development of
computer technology, the method of studying objects
and processes with the help of models is becoming increasingly important. When modeling, there is no need
to create special experimental installations for each
process; the modeling method provides simplicity, efficiency and reasonable cost of researches. In addition,
it allows you to analyze the behavior of real systems in
conditions that are not available to the experiment,
namely, with characteristics that have not yet been
achieved in modern technology, or the practical implementation of which is difficult or impractical. Especially effective modeling complements the knowledge
of an object or process where there are experimentally
confirmed laws of interaction with each other of its individual elements and you need to study the behavior
of the system as a whole.
Research in pharmacy is closely related to the
chemical analysis of pharmaceuticals by both instrumental and titration methods. An important aspect in
the formation of the competence of a pharmacy specialist is not only practical skills and abilities to conduct
chemical analysis of drugs but also theoretical
knowledge of the mechanisms of certain processes, a
deep understanding of the method of their implementation.
The program offered in the educational process in
the course of analytical, pharmaceutical chemistry focuses on practical skills and abilities to analyze and process its results. A good development of this competence
is, of course, the ability of theoretical analysis and modeling, which is naturally integrated into the course of
computer modeling in pharmacy. However, today the
course of computer modeling in pharmacy, as well as
the only textbook [1] published in Ukraine since the introduction of this discipline, is limited to general con-

siderations of mathematical modeling and consideration of fairly general models, which obviously can not
have a specific practical direction.
Work purpose. Therefore, in this article, the authors discuss the practical skills and abilities that students can learn in the part of the course computer modeling in pharmacy, which is devoted to the creation and
analysis of mathematical models.
To do this, the actors discuss their proposed part
of the program of the discipline devoted to the modeling of chemical equilibrium and kinetics.
Discussion of the proposed content of the part
of the discipline devoted to modeling.
Module. Chemical equilibrium modeling and calculation of models in Mathcad
1. General approach to the calculation of the equilibrium composition of chemical systems:
-expressions for concentration equilibrium constants
-equation of material balance
-equation of electronic balance
The general approach to creating a mathematical
model of chemical equilibrium allows you to quickly
and easily develop students' skills and abilities to model
numerous ionic and other processes. This topic offers
situational problems for creating models of ionic equilibria with the participation of acids, bases, buffers, ampholytes, complexes, poorly dissociated substances.
The aim of the topic is also the ability to make the
created model in the system of computational mathematics Mathcad.
2. Thermodynamic method of calculating the equilibrium constant.
The most common method of calculating / finding
equilibrium constants based on thermodynamic functions is considered. Situational problems for the calculation of equilibrium constants of reactions based on
standard thermodynamic quantities are considered:
standard Gibbs formation energy, standard enthalpy of
formation, standard enthalpy of combustion and standard entropy of substances. Problems for recalculation
of equilibrium constants at temperatures other than
standard are also considered. These skills and abilities
allow you to systematically master the most important
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thermodynamic method of calculating equilibrium constants for any reaction.
In addition, the purpose of the topic is the ability
to perform these calculations in the Mathcad system.
3. Thermodynamic and concentration (real and
conditional equilibrium constants). Taking into account electrostatic interaction. Coefficients of activity.
Electrostatic interactions lead to deviations in the
behavior of systems from ideal. The electrostatic factor
is taken into account by the activity method by calculating the activity coefficient according to the DebyeHückel model equations. The thermodynamic method
allows to find the thermodynamic (real) equilibrium
constant, which depends only on the temperature, the
nature of the solvent and the pressure (in the presence
of gaseous components). In practice, it is necessary to
use concentration equilibrium constants (which take
into account electrostatic and chemical interactions),
including the presence of competing reactions.
Problems on skills and abilities on recalculation of
thermodynamic constants in concentration, and also in
conditional are considered (that in addition consider existence of competing reactions - that is any one equilibrium is allocated and is considered as the basic, and
other equilibria - by side; the total influence of side reactions on the main). .
This approach is systematic and describes from a
single standpoint both chemical and electrostatic effects.
Also in this topic develop practical skills for calculating these tasks in the Mathcad system.
4. Graphic description of equilibria. Distribution
diagrams, concentration-logarithmic diagrams, formation and dissociation curves.
Problems for development of skills and abilities on
construction in Mathcad of various schedules on the basis of the created mathematical model are considered.
These are distribution diagrams, ie the dependence of
the molar fraction of a certain chemical form (system
components) on the parameter that affects the state of
the system (pH for acid-base equilibria, logarithm of
ligand concentration pL - for the equilibrium of complexation). These are concentration-logarithmic diagrams, ie the dependence of the logarithms of the equilibrium concentrations of the components on the corresponding parameter. These are curves of formationdissociation, ie dependences which are constructed for
functions of formation and dissociation.
Using distribution diagrams, it is easy to determine the composition of the solution at a given pH
value (pL), which allows to determine the optimal conditions of acid-base titration, complexation, precipitation and redox reactions (then the parameter is the potential or electromotive force of the electrochemical
cell). If the dissociation constants (complex formation)
differ by at least 104 times, then for such compounds
under any conditions there are at least two different
forms (the concentration of other forms is negligibly
small), and outside pH = pKa ± 2 there is almost only
one form. On the curves of formation and dissociation
in this case there are pronounced steps. If the successive
dissociation constants differ by less than 4 orders of
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magnitude, the existence of more than two forms is possible in solution.
Concentration-logarithmic diagrams allow us to
estimate even very small concentrations of non-dominant forms.
Problems on construction of other types of diagrams, for example rM-pH used for the description of
complex formation, and potential - pH - for redox systems are considered.
5. Calculation of pH. A solution of a strong acid
and a strong base. A solution of a weak acid or a weak
base. Very dilute solutions of strong acids and bases taking into account the dissociation of water. A mixture
of acids. A mixture of bases.
Relevant tasks for consolidating skills and abilities
for modeling the most important acid-base balances, as
well as simplifying the mathematical model are considered. The calculated pH values for simplified models
are compared with the calculated pH for real systems.
The criteria for simplifying the model are determined.
All calculations and visualization of results are performed in Mathcad.
6. Calculation of pH. Ampholite solutions. Buffer
systems. Calculation of buffer capacity. Buffering properties of concentrated solutions containing strong acids
and bases. Calculation of pH in non-aqueous media.
Relevant tasks for consolidation of skills and abilities for modeling and calculation of pH of acid-base
equilibria with the participation of ampholytes, buffer
systems, buffer mixtures are considered. The buffer capacity of both classical buffer systems and buffer systems with concentrated strong acids or bases is also calculated. In addition, examples of pH calculation in a
non-aqueous medium based on protolytic theory are
shown. All computational problems are performed in
Mathcad, a comparison of simplified and real mathematical models.
7. Calculation of acid-base titration curves.
Problems for the development of skills and abilities to calculate titration curves in pH coordinates from
the degree of titration or volume of added titrant for titration cases are considered:
strong acid strong base
weak acid strong base
strong base with strong acid
weak base with strong acid
titration of polybasic acids and bases
titration of mixtures of acids or bases
All calculations and data visualization are performed in Mathcad, the factors influencing the titration
jump are studied. The relationship between state diagrams and titration curves is considered, as well as
ways to determine the equivalence point. Calculation
and titration errors in non-aqueous media are calculated.
8. Equilibrium of complexation reactions. General
and step stability constants. Real stability constants.
Conditional stability constants. Calculation of αcoefficients.
Problems for the development of skills and abilities for modeling the equilibria of complexation reactions, calculating the dependence of conditional stability constants on pH and solution composition, as well
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as molar particles of ligand, metal cation and various
complex forms on control parameters are considered.
These calculations are mandatory to select the optimal
conditions for complexometric titration. Calculations
of mathematical models are performed in Mathcad, the
influence of parameters on the total equilibrium constant of reactions, and hence on the quantitative yield
of the titration reaction is analyzed.
9. Calculation of curves of complexometric titration.
Problems for the development of skills and abilities to construct complexometric titration curves in pH
coordinates from the degree of titration and study the
dependence of the titration jump on various factors:
component concentrations, solution pH, ratio of stability constants for complexes with mono- and multidentate ligands. Calculations and visualization of results
are carried out in Mathcad, as auxiliary means various
diagrams (distribution, concentration-logarithmic, dissociations) on an example of a complex with EDTA are
constructed. Different methods of determining the end
point of titration are analyzed. The calculation of the
titration error is performed. Cases of direct, substitution, indirect and reverse titration are analyzed.
10. Redox balance. Estimation of oxy-reducing
ability - equilibrium constant and electrode potential of
redox system (electromotive force of galvanic cell).
Nernst's equation. Influence of chemical interactions
and ionic force on potential, influence of pH, influence
of complex formation, formation of sparingly soluble
compounds. Calculation of the conditional equilibrium
constant.
Problems for the development of skills and abilities for modeling redox equilibria, calculation of redox
system potential, electromotive force of redox reaction,
conditional resulting equilibrium constant of the main
titration reaction depending on ionic strength, concentrations of components, pH of solutions and complexes
are considered. forms.
All calculations of mathematical models are carried out in Mathcad, the influence of various parameters on the yield of the titration reaction is studied.
11. Calculation of redox titration curves.
Problems on development of skills and abilities on
visualization of results of redox titration in Mathcad in
coordinates potential (or electromotive force) degree of
titration are considered. The dependence of the titration
jump on various factors and methods of determining the
end point of titration are analyzed. Titration errors are
calculated.
12. Equilibrium in the sediment-solution system.
The product of solubility. Solubility. Factors influencing solubility: influence of ion of the same name, pH,
competing reactions, ionic strength of solution, influence of temperature and nature of solvent.
Problems for development of skills and abilities on
modeling of equilibria with poorly dissociated substances, calculation of influence on solubility and product of solubility of poorly dissociated substances of
concentration of ions of the same name, pH, competing
reactions, ionic strength of solution, temperature are
considered.
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All calculations of mathematical models are carried out in Mathcad, the influence of various parameters on the yield of precipitation reactions is studied.
13. Calculation of precipitation titration curves.
Problems for the development of skills and abilities to visualize the results of precipitation titration in
the coordinates of pA from the degree of titration or
concentration from the degree of titration in Mathcad
are considered. The construction of precipitation titration curves for ion mixtures is considered. Dependence
of titration jump on various factors. Different titration
methods are analyzed, titration errors are calculated.
Module. Modeling of chemical kinetics and calculation of models in Mathcad
1. Basic principles of building a mathematical
model of homogeneous and heterogeneous chemical kinetics of isothermal systems based on the reaction
mechanism.
The basic principles of application of the law of
active masses to each stage of a certain reaction mechanism are considered. These skills and abilities allow
from a single position to build mathematical models of
macrokinetics of isothermal systems of arbitrary complexity. On the example of various situational problems, a mathematical model is built and calculated in
Mathcad.
2. Bodenstein's method of quasi-stationary concentrations and the principle of local equilibrium. Construction of a simplified kinetic model of complex reactions.
The principles of simplification of the kinetic
model and obtaining the total kinetic equation by the
method of quadistational Bodenstein concentrations
and the principle of local equilibrium for fast inverse
reactions are considered.
Based on different situational problems in
Mathcad, the results of a simplified and real model are
compared. The conditions of such simplification are analyzed, as well as the change in the order of complex
reactions over time.
3. Catalytic processes. Using the method of quasistationary concentrations for catalytic processes.
Equation of Michaelis Menten.
Problems for consolidation of skills and abilities
on application of the Bodenstein principle for catalytic,
including enzymatic processes are considered. All calculations are performed in Mathcad, various parameters of enzymatic reactions are calculated.
4. Determining the order of reactions.
Problems for consolidating skills and abilities by
different methods of determining the order of reactions
are considered: the method of excess Ostwald concentrations, the Vante-Goff method of determining the order of a given substance for complex processes and
other methods. All calculations are performed in the
Mathcad system using the linear regression method for
statistical data processing. The confidence intervals of
the rate constant and the reaction order are calculated.
Based on the calculated parameters, the kinetic model
for arbitrary time intervals is calculated.
5. Influence of temperature on reaction rate. Arrhenius equation. Determination of activation energy.
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Problems for consolidating skills and abilities to
calculate the activation energy of the reaction and the
preexponential multiplier according to experimental
data in Mathcad are considered. The linear regression
method is used for statistical data processing. Confidence intervals for the found kinetic parameters are calculated. Based on the found parameters, a mathematical
model for arbitrary temperatures is calculated.
General discussions
Thus, a more productive way is to concretize
mathematical models in the practical plane of chemical
analysis and kinetics to form a holistic picture of
knowledge (along with classical courses of analytical,
physical and pharmaceutical chemistry), skills and development of professional competence of future pharmacists. At the same time, general issues of the part of
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the program on mathematical modeling in pharmacy by
computer technology (mathematical modeling of
chemical, pharmaceutical and medical-biological problems; study of models of multicomponent chemical,
pharmaceutical and food mixtures based on solving a
system of linear algebraic equations; modeling pharmaceutical, medical-biological and chemical processes on
the basis of numerical solution of ordinary differential
equations of the first order and systems of linear differential equations of the first order) due to their simplicity
it is possible to leave for independent study of students.
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АННОТАЦИЯ
В настоящее время эффективное обучение английскому языку, и в частности диалогу, должно учитывать культурно-языковые характеристики стран изучаемого языка и иметь ценностно-смысловую направленность.
В статье рассматривается применение коммуникативных стратегий на уроках английского языка в
средней школе как фактор повышения эффективности обучения английскому диалогу с учетом лингвокультурных особенностей стран изучаемого языка.
ABSTRACT
Nowadays the effective English language teaching and English dialogue teaching in particular means that
cultural-linguistic characteristics of English speaking countries should be taken into consideration. It also should
have a value-sense direction.
The article deals with the usage of communicative strategies at English lessons in a secondary school as the
increase factor of English dialogues teaching effectiveness. It also means that linguistic-cultural aspects of English
speaking countries should be considered.
Ключевые слова: коммуникативные стратегии, обучение английскому языку, диалог, эффективное
общение.
Keywords: Communicative strategies, English language teaching, dialogue, effective communication.
При изучении эффективного общения рассматривают совокупность языковых и речевых приемов, используемых для достижения намеченной
цели, то есть коммуникативные стратегии, которые
лежат в основе диалога. Гармоничный диалог предполагает согласованность стратегий и тактик собеседников.
Коммуникативные стратегии реализуются через тактики, предполагающие выполнение отдельных задач по достижению общей коммуникативной
цели.
В английской коммуникации достижение гармоничного общения особенно важно. Ценностью
здесь является вежливое речевое поведение и внимание к собеседнику. Комфортное, гармоничное
общение реализуется через стратегии положительной вежливости, оказания внимания, демонстрации
заинтересованности, поддержки собеседника, преувеличения, дистанцирования, намека, уклонения,
поддержания контакта. Высокая частотность употребления этих стратегий объясняется тем, что в англоязычной среде общения одной из основных ценностей является подчеркнутое внимание к собеседнику. [1,2,3,4]
Так, заинтересованность в собеседнике, его
поддержка отражается в приветствии и прощании.
Обязательным элементом приветствия является,
например, “How are you?”, “How are your children?”.

Прощание также сопровождается большим количеством формул вежливости и внимания: “See you”,
“Hope we’ll meet soon” и др.
Стратегия преувеличения используется с целью создать атмосферу доброжелательного, вежливого общения и характеризуется употреблением
слов с сильным семантическим значением, например, perfect, great, terrific, extremely: The cake is extremely delicious, “That sounds perfect”. Выбор стратегии дистанцирования позволяет придать высказываниям некую удаленность от реальности, что
позволяет чувствовать комфортность при общении.
Здесь используют Present Continuous, Past Continuous, Future Simple, а также употребляют модальные
глаголы: “You will need to pay there.”, “Could you do
me a favour?”
Для англоязычной коммуникации в целом характерно использование стратегии уклонения.
Чтобы высказываемое мнение не звучало категорично, употребляют предложения вероятностного
характера, используя модальные модификаторы,
глаголы мышления и говорения: I guess, To my
mind, Let’s say, as far as I know, I think, I feel, I
reckon.
Рассматривая стратегию коммуникативной
поддержки собеседника, Кузьменкова Ю.Б. отмечает, что ее реализация предполагает демонстрацию подчеркнутого интереса к партнеру по общению, что соответствует правилам вежливости.
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Стратегия поддержания коммуникативного контакта предполагает ответственность партнеров за
создание комфортной атмосферы общения и гладкое течение беседы. Это достигается с помощью
тактик построения ответных реплик и заполнения
пауз. [1,2]
Диалог противопоставляется другим формам
речевого взаимодействия как форма наиболее конструктивная и максимально гибкая. Диалогическая
речь является наиболее естественным и органичным воплощением коммуникативной функции
языка. Диалог, в отличие от монолога, прямо и
непосредственно ориентирован на конкретный
коммуникативный результат. Инвариантом речевого поведения является поиск общего языка, а идеалом диалогического взаимодействия - гармоничное общение, направленное на достижение коммуникативного согласия.
Социально-культурные особенности англоязычного общения проецируются непосредственно
на разговор (диалог) и определяют лингвистическое содержание используемых стратегий и тактик.
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Поэтому при обучении диалогу на английском
языке необходимо учитывать особенности общения
в англоязычной среде, центральное место среди которых занимают коммуникативные стратегии и
тактики диалогического дискурса.
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ABSTRACT
The authors consider the mass media to be a mediator of the communicative and cultural memory of a human
and offer the results of the linguistic-cultural analysis of the concept death in the system of the effective mass
communication. The article indicates the conceptual characteristics of the studied concept and the close relationship of the “death-life” binary opposition. In modern society the media heroes are evaluated through the paradigm
of “life-death”, in which the struggle between good and evil sharply escalates; there is an urgent need to answer
the meaning-generating questions of human existence. The paper focuses on the topic “death” as the concept of a
high value for different types of media texts and the relevance of this issue in the context of psychology and
communication theory as here interact both the physiology of a consumer/recipient and the peculiarity of the media
market. A media text about death, constructed within the framework of the anthropocentric model of communication, is an intensive work of a writer and a consumer/recipient with the values of a certain culture. The terminal
argumentation accompanying the theme of death in the mass communication actualizes the repressed significant
motives of value-normative representations of the target audience. As death becomes a reference point of human
life, the authors consider death theme a determinant for the effectiveness of media texts and reveal its ability to
influence the cognitive, emotional and behavioral levels of human perception positively with the preservation of
human’s identity, otherwise the media text becomes ineffective.
Keywords: death, effectiveness of media texts, terminal argumentation, model of communication.
Introduction
The relevance of the “death” subject in the contemporary world of information
The theory and practice of the mass communications is a fairly common topic over the last century.
Globalization processes have actualized the need for
the development of fundamental and interdisciplinary
scientific knowledge about modern society as an information society, within which the humanitarian image
of world civilization is preserved and enriched with additional technologies. The theoretical basis for the development of communication concepts as far as in the
XIX century was laid by O. Comte, E. Durkheim, A.

Schopenhauer, F. Nietzsche. Later, a special attention
to this problem was outlined by the leading sociologists
– M.Weber, V. Pareto. In the XX century, this direction
became dominant among the American researchers –
G. Lasswell, K. Shannon, P. Lazarfeld. In Russia, the
theory of communication was associated with the fundamental linguistic science. It was culture within spiritual and moral values that became the basis for the interpretation of communication and dialogue: M. M.
Bakhtin, Yu. M. Lotman.
In the numerous studies, mass communication is
directly involved in the communicative paradigm: author-communication channel-recipient. This paradigm
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is based on the mechanism of dialogue interaction (and
manipulative influence) between a sender of the text
and a recipient. Mediatext being a dynamic communicative unit of mass communication "is an expression of
consciousness reflecting something" (Bakhtin 2000, p.
311), it is intended to broadcast meanings on a certain
topic in close dialogue with the audience.
Today, the subject of death is one of the most popular in various spheres of mass communication (Dugin,
2017; Prihodko, 2018; Ivanenko, 2017; Karpova, 2017;
Glukhman, 2012; Lyubov, 2012; Belokryltseva, 2013;
Tsvetova, 2007, etc.). The theme, admittedly, is far
from a new one. Ancient Greek tragedies used the
theme of fear and death as an important means of emotional and moral education of society: through horror
and mental shock the viewer reached catharsis – purification.
Media texts about death are a priori attractive to a
person, they concentrate a powerful, seductive energy,
which determines the degree of their effectiveness – the
ability to influence the cognitive, emotional and behavioral components of the human psyche. These texts create a “secondary information wave”, forming an individual reflection of a consumer/recipient: memorization of the proposed information, discussion in an
interpersonal environment or a specific action (regular
watching a film or a programme, the purchasing of publications, goods, etc.).
The actualization of the theme of death is directly
related to the peculiarities of the modern world. Tactics
and strategy of various types of information wars are
focused on different forms of the conflict – from public
to geopolitical. In the process of implementation of the
communicative technologies multilevel ways of destruction of the established social norms are involved.
Extreme forms of struggle, protest and violence moved
to the rank of attractive patterns of behavior, demonstrating, according to the author, the independence
from the official ideology and the antidote to domination. The language of enmity and hatred, verbal aggression, extremist communications become the part of the
informational (especially network) space, initiated by
professionals as well, who are able to create the content
that destroys a person and society. Terrorism in modern
conditions is a political tool, a form of violence designed for mass perception. The purpose of terror – to
initiate mass panic and manic fear of death, disabling
the human mind, as well as to form a special subculture.
It is television and the Internet media that help to
achieve the above mentioned purposes by broadcasting
information about terrorist actions (Vinogradova,
2010).
The subject of violence and death is common for
the postmodern media texts, cinema and show business.
“Death” is built into the idea of self-affirmation in the
context of rock music, where the names of bands, genres, albums and songs speak for themselves: Gothic
rock group “Christian Death”, music genre “Depressive
Black Metal”, the album by Silencer “Death – Pierce
Me”, the song by Gothic metal band “The 69 Eyes” and
the singers Christina Death and Dead Girls, the song
“Death, come near me” by the Gothic doom metal band
“Draconian”, the song by a pop singer Sophie Ellis-
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Bextor’s “Death Of Love”. In addition, heavy music
has a whole extreme genre called Death Metal. It was
formed in the 80-s of the 20th century. The lyrics of this
genre are dominated by themes of murder, killing,
corpse, and so on. The aesthetic of death is characteristic of Gothic music and its various subspecies – Gothic
Rock, Gothic Metal and others. Moreover, the theme of
death there exists in the genre of Black Metal (Mayhem
– Buried by Time and Dust), in the subtype of Depressive Black Metal.
The theme of death is widely represented in computer games and cinematography, it provides a rating
for popular TV and the Internet genres: action, horror,
thrillers, fantasy. Here is a far incomplete list of such
popular films broadcasted by the world’s media – “Lethal weapon”, “Saw”, “Friday, the 13th”, “Twilight”,
“After the sunset” (by R. Rodriges co-authored with K.
Tarantino); “The Big Chill” (by Lawrence Kazdan);
“Texas Chainsaw massacre” (by Hooper T.); “Saw: a
game of survival” (by J. Van); “Seven” (by Fincher D.);
“Scream” (by Craven W.); “The Terminator” (by J.
Cameron), etc.
As a rule, in such films there is a manifestation of
special aesthetics, the representation of the construct
“death” occurs through the disclosure of detailed
scenes of violence and murder. Death is contrasted with
sexual relations as the personification of another life. In
Latin American cinematography, the depiction of murder and violence is embedded in the everyday situation
of reflection on the world around us. Some researchers
in the discourse of films and computer games see a
“specific corporeality in the media”, they find trends in
the replacement of death by dying as a process and the
transferring of dying in the public space in order to construct identity (Ivanenko, 2017).
Making the image of death aesthetic is a peculiar
feature of modern advertising business. The Agency
“Tabasco” from Tallinn has released an advertisement
for the sports and everyday goods trade network “Rademar”. In the center of the message is the man’s foot
with the skin being removed, exposing the sneakers of
the particular brand. So, by renouncing his flesh, the
man discovers an athlete in himself.
Journalism, being a mirror of life of a certain
country and the world, repeatedly shows frightening
subjects. For example, in Russia there are a number of
media whose information policy is built on fear and violence: NTV Channel, printed publications “Case no.”,
“Criminal Courier”, “Crime”, “Outlaw”, etc. Besides, high-quality media all over the world often appeal to death and its clip representation: A Severed
Hand. < > Below the elbow a bloody mess.... (Vechorka. 2016. No. 44. P. 5); She cut off the girl’s head,
then set fire to the apartment and went to the nearest
metro station. (Russian Newspaper. 2016. No. 268. S.
6) and others. English-language news resources, do not
avoid this topic either. Many newspapers or broadcasting corporations, having electronic platforms (Internet
sites), offer sections on the main Internet page of the
newspaper or news portal, for example, News, Life,
Politics, about military conflicts with reports of dead
and wounded or about peacetime incidents, associated
with tragic events (accidents, crimes, natural disasters
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in which people were injured or killed). Such mass media as USA Today, BBC, The Independent, the Guardian have a wide audience of readers/viewers/recipients
of such information: “5 dead, dozens hurt as crash
shuts down 86 miles of Pennsylvania Turnpike” (The
USA Today, Jan.5, 2020), “Iranian parliament members chant “death to America” after Qasem Soleimani
death” (The USA Today, Jan.5, 2020), “Italian Alps avalanche kills woman and two girls”(BBC News,
Dec.29, 2019), “Dyatlov Pass: why did nine people die
mysteriously?” (BBC News, Dec. 2019), “Human remains found at property in London” (The Independent,
Jan. 3, 2020), “Deliveroo driver stabbed to death in
London’s first murder of 2020” (The Independent, Jan.
4, 2020), “If we don’t kill these people they will kill
you” (The Guardian, 2019), etc.
In the year 2019 a private content analysis of the
website of the regional TV company “ZabTV” revealed
the top of the most viewed materials. Sadly, the modern
audience prefers topics related to crime (murder and violence, detention of officials), emergencies (fires,
floods) and mysticism. In the category “Popular for all
time” the stories under the following headlines are at
the top: “The Father tried to punish the driver of a concrete mixer, who knocked his 19-year-old daughter by
the car to death" (45 922 views, 44 comments); “Dwelling houses burned down in “Dobrotny” neighborhood”
(38 462 views).
In the discourse of journalism, the socially-oriented function is often realized through the element of
intimidation; the description of the crime calls to live
according to the law: “The Man who attacked schoolchildren with a knife in Shanghai was sentenced to
death for deliberate murder” (Izvestia. 2019. No. 91.
May 23); “23, May serial killer and rapist Robert
(Bobby) Joe Long was executed in the U.S. state of
Florida by lethal injection” (Izvestia. 2019. No. 92.
May, 24).
The images of death are common in news and investigative journalism around the world, telling about
crime, terrorism and wars in different parts of the
world. Replicated and presented in a large volume such
media texts rewrite the image of real death, humiliate
the Holy sacrament, and a simulacrum is born – death
is in a bright spectacular camouflage, it acquires the
traits of aesthetic, transfers into a game form of life and
some conventionality (Erofeeva, 2017).
Research methodology
The purpose of this article is to conduct a discursive and linguo-cultural analysis of the concept “death”
in the modern media discourse and specifically in the
media text, which is meant as the cognitive space for
the representation of the world model of the author’s
linguistic personality. In turn, the linguistic personality,
in the context of cognitive linguistics, is not only a set
of features of verbal behavior, but also the basic cultural prototype of the native speaker, which owns a certain system of spiritual values, fixed in the language
and determined by mental representations of a particular national community. The linguistic personality of
the author of the media text, operating with cognitive
stereotypes, saves creative efforts in the awareness of
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the processed texture and in an effective dialogue with
the consumer/recipient.
The linguistic-cultural pattern is associated with
apperception – the inner willingness of the author and
the recipient to perceive and interpret any object or episode in a certain way, which, in turn, contributes to the
preservation of socio-cultural stability. The representation of existing ideas and cultural meanings in the media allows us to protect the traditions, views, beliefs and
values of a particular country, it creates a fertile ground
for the identification and preservation of the image of
“we”. Media text activates a person’s cultural memory,
awakens his valuable resources in the interpretation of
the world (Halbwachs, 1967; Chaumier, 2013). In the
modern world of globalization, the promotion of models of national identification is paramount; today the
most important task is the formation of mass identity
(Francesco, 2006; Schields, 1996; Tipton, 2009; Lunt,
1992). Cultural memory of the media text can be understood as a form of translation and actualization of cultural meanings. At the same time, it is a generalizing
name for all “knowledge” that governs the experiences,
actions, all life practices of people in the framework of
communication and interaction in social groups and in
society as a whole, and which is the subject to be repeated and memorized from generation to generation
(Halbwachs, 1925).
The empirical base of the study consists of more
than 250 texts of journalistic and advertising formats of
the Russian newspapers in the years 2014-2019 (“Rossiyskaya Gazeta”, “Arguments and Facts”, “Effekt”,
“Komsomolskaya Pravda”, “Vzglyad”, “Izvestia”,
“Vechorka”, “Zabaikalsky Rabochy”) and TV channels
(“Channel One”, “Russia 1”, “Russia 24”,
“NTV”,”REN-TV”,”ZabTV”); and the English-language mass media electronic platforms: The Independent, The USA Today, the Guardian, BBC News.
Results
The results of the study and their interpretation. Conceptual characterization of “death”
Z. Freud believed that the death instinct is the determining motive of human behaviour. Later, the scientist claimed that the death instinct lives within a man
from the very beginning to the last, the final point of his
existence [Freud, 1958].
The representative of humanistic psychoanalysis
E. Fromm wrote that in the psyche of each person coexist two aspirations: the love to life and the love to
death [Fromm, 1983]. Each of us has the freedom to
choose whether to become a biophile, who creates life,
or a necrophile, who destroys it. According to E.
Fromm, the concept necrophilia is more symbolic, it
symbolizes a certain lifestyle. The necrophile has a passion for external destruction, at the same time destroying his “ego”. “He is attracted to the darkness and the
abyss,” writes E. Fromm [Fromm, 1983 p. 13]. A necrophiliac gladly discusses various aspects of assassinations and other deaths, he/she looks with interest at pictures of the corpses and scenes of violence.
The repetition of consuming in geometric progression the destructive media pictures reduces the threshold of human sensitivity, and hence later there is a need

40
for stronger exciters. This specified effect is clearly visible when the aggression is shown in a specific comedic
aspect: humorous programmes and films, cartoons.
Visual creativity, combining laughter and value ambivalence is popular in the postmodern era: photographs,
cartoons, paintings, etc. Thus, at the European exhibition in the spring of 2015, Polish artists presented the
Holocaust in a humorous way. Actually, they depicted
prisoners playing tag before going to the gas cell.
French weekly “Charlie Hebdo” specializes in such
shocking caricatures (a drowned refugee’s child, terrorist attack in the Moscow Metro, the war in Donbass,
etc.). The provocative synthesis of humor and death is
also a characteristic feature of advertising. To emphasize the strong effect of the freshness of the chewing
gum “Dentyne”, a shock picture is used – the head of a
young man, who is chewing the gum, turns into a piece
of ice and it scares his girlfriend and the taxi driver. In
journalism misplaced irony is also used: Everything
went on as usual. In Donbass they played in an armed
truce, shooting each other from time to time… (Vechorka. 2015. No. 30. P. 5) (Erofeeva, 2017).
Reduced sensitivity due to frequent viewing of images of death and fear provokes behavioral disorientation; a disinhibition and weakening of restraining reactions take place. A well-known in psychology “the
Werther effect” refers to imitation and imitative suicide. The name of the effect is associated with the sensational publication in 1774 of Goethe’s novel “The
Sorrows of Young Werther”, where the hero committed
suicide because of unhappy love. It is known that after
the publication there were many reports of such cases.
In jurisprudence today the term suggestive-imitation
crime is used, when a person identifies himself/herself
referring to an attractive image about him/her in the media [Lyubov, 2012].
E. Fromm, despite the fact that he was a follower
of psychoanalysis, objected to his teacher Z. Freud. The
instinct of death cannot be the determining motive in a
human behavior. “The innate desire of all living beings
is a desire for life,” wrote Fromm, “an intense urge to
preserve his/her existence” [Fromm, 1983, p. 12],
his/her human face. Exactly for this reason the raising
of necrophiles by mass media contradicts the spiritual
and biological essence of a man.
The conceptual sphere of death is quite voluminous, it structures the fullness of everyday-existential
human consciousness and demonstrates the universal
binary opposition: death – life. This paradigm is a key
one for any culture, because in order to realize spiritual
existence, it is necessary to awaken the thought of the
finiteness of one’s physical existence.
Thus, the Iranians in the framework of Islamic culture perceive death as the last critical event in a person’s life and often use this concept in folk phraseology
and in public life. The pressing theme of death has been
transformed into propaganda slogans, so relevant it is
to promote the dominant doctrine and illustrate the fundamental directions of the country’s foreign policy [Berezina, 2019]. In Mexico, the “cult of the dead” is
revered – this is one of the basic elements of the ancient
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Mexicans’ religion. To the peoples of pre-Hispanic civilization, death does not seem to be the end, but it is
only a transition to something better [Moreno, 1991].
In German culture, death is perceived as a social
phenomenon, including the context of medical topics
with the use of black humor. However, along with it
there exists a widespread understanding of death
through a symbolic and metaphorical complex, emphasizing the value of human existence [Derbeneva, 2010].
This dichotomy is of particular importance in the
General Slavic cultural tradition. In Russia, death has
always been perceived as a kind of mystery, incomprehensible in this world. Unlike Europe, where death has
always been a subject of horror, the Russians, being Orthodox, were not afraid of it. Peace and lyricism surrounded this theme in the poetry of the Russian classicists and romantics who believed in the salvation of the
soul and in the prospect of real Life outside the sinful
world (“…for God all are alive”). The Russian proverbs
and sayings are also optimistic about death.
In the media text, the terminal argumentation in
the “life-death” paradigm actualizes the repressed or replaced significant motives of the value-normative core
of culture. Through an open appeal to destructive motives and images, a man feels more keenly the fullness
of life. Observing the virtual pictures of death, the consumer/recipient compares the existential oppositions of
creation and destruction, and it gives him, according to
A.V. Ulyanovsky, “not only a lively response, but ultimately gives a feeling of very deep satisfaction” [Ulyanovsky, 2016, p. 37].
During his life a man consciously or unconsciously experiences the feeling of death many times –
the withering of the body, the thinning of young energy,
the disappearance of previously inherent opportunities.
And the stronger the desire and will to live, the more
terrible is the fear of death. The feeling of death in
many linguistic cultures of the world is a stay in fear.
Fear is a painful, torturous state of mind caused by the
danger threatening a person and a sense of powerlessness in front of this danger [Stepanov, 2004]. In the
Russian language fear is directly related to the word
“consternation” (there are connections with lexemes
from other languages: with the Latin “strages” – devastation, defeat, falling to the ground; with the Lithuanian
“stregti, stregiu” – numb, turn into ice; or Latvian
“stregele” – icicle). At the same time, the French Slavist Andre Vaillant claims that the Russian word “fear”
has the same stem as the word “suffer” [Vaillant, 1950].
Despite the fact that life and death are recognized
as antonyms, a person is able to appreciate them only
in interaction. The meaning of life and its eternal movement are comprehended through suffering and the
proximity of death. A man, as a mediating creature, harmonizes his being with the constructs of life and death.
The presence of the latter pushes a man to eternal
movement and suffering – getting over himself, his
body and difficult circumstances – he cannot stop, but
live. “To be afraid of death means not to be a winner”
– the Russian proverb runs.
In the modern military journalism about the events
in the South-East of Ukraine and in Syria, the assessment of the authenticity of life is carried out through
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the narrative of death. The display of dead bodies, skillful editing of the text and the corresponding vocabulary
provoke fascination with death, its vision is hypnotized:
“Deserted Slavyanoserbsk in December, gray winter
trees along the river Seversky Donets, there in the trees
– the position of the Ukrainian army, from there death
comes (Izvestia. 2015. January, 13). The texture reconstructs the natural space of fear, Nothingness, death,
gloom – “an otherworldly terrible hole” [Merezhkovsky, 1995]. A healthy person associates death with
something repulsive, causing disgust and denial. The
terrible results of the war, shown on the TV screen, presented in the printed text, give rise to fright and nightmare: “Donetsk airport covered with the smell of rotting bodies” (NTV Channel. Today. 2015. 10, January);
“Scorched earth... it seems that the very air in this city
is saturated with death, hatred and fear. Dust from the
explosions settles on the faces of the dead. Blood puddles flow along the asphalt surfaces. Dozens of
wounded – many with severed arms and legs – are
taken to overcrowded hospitals” (special report of “Arguments and Facts” from Donetsk. 2015. 30, January),
etc.
In the framework of the human world model, fear
in the sense of death is supported by the emotional relevance of longing (longing as fear – tightness and constriction of the heart, alarming anxiety). Longing is directed to the higher world, it feeds on the feeling of
emptiness, insignificance and corruption of the earthly
world, the impossibility of merging with the transcendent, the vast abyss between life and death – Nothing.
The attempt to see your future in the mode of Non-being creates fear-longing. In religious philosophy, longing, as a sinful feeling, reflects thoughts of God-opposition, but that is why there is hope in this kind of fear,
because God-consciousness has awakened. Unknown,
animal, metaphysical fear-melancholy associated with
the space of Nothing and due to the knowledge of a man
about his mortality – it is the subject of close consideration of the representatives of existential philosophy
(M. Heidegger, A. Camus, J.-P. Sartre, etc.). M.
Heidegger called death “a kind of being”, and longing/anxiety is a prerequisite for the authenticity of a
man. It is longing/anxiety that reveals the secret that we
are thrown into this world, in order to die in it
[Heidegger, 1997].
The Russian model of the world, conceptualizing
the sphere of death and fear, offers the following scenario variants of deployment: “fear-suffering-passiondeath” or “fear-hatred-longing-sin-redemption” [Stepanov, 2004]. In Russian people say: Death does not
look at anything, death is blindly fierce. Death is an important criterion for denoting the specificity of national
ideas. In the Russian model of the world the category
“death” has always been something to which the meaning necessarily relies. On the one hand, death is outside
the cultural being proper and beyond it, on the other
hand, it has an impact on the crystallization of values,
makes human existence meaningful, unfolding it in different axiological directions, but leads to a single end.
M. M. Bakhtin wrote that death allows you to get the
true meanings of the other world into this one: why do
I live? Have I done everything for the love of others?
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[Bakhtin, 2000]. “We grow up in the measure of death,
outside – we stay in the mouse height”, – says Metropolitan Anthony Surozhsky [Surozhsky, 2002, p. 85].
The awareness of death gives all and everything a true
life, roots in the eternal and immutable. If there is death,
then “one can try to be” [Surozhsky, 2002, p. 59].
The inability to determine the meaning and the
point of death leads to the death of the author, to the
destruction of the sacred world and Truth. In a world
where traditions and true values are being consistently
and rapidly destroyed, the only way out “is to turn to
the truth of Death, which makes it possible to reach the
truth of Being” (Korobov-Latyntsev, 2018).
It is noteworthy that modern media texts about the
war do not fall out of the classic narrative, they are almost devoid of clipmaking (drawing pictures on the
principle of “minimum of consciousness, maximum of
emotions”). When analyzing this content, we did not
find “dancing on other people’s bones”, indifference to
the dead, which, according to the journalist Andrei
Maksimov, “is indifference to the living beings, too”
(Demon of death. Russian Newspaper. 2015. June, 22).
The authors of numerous materials offer an understanding of the situation through fate, faces, synchron: Alexander Rogatkin, Nikolai Dolgachyov, Evgeny Poddubny, Evgeny Reshetnyov, Stanislav Nazarov, etc.
The leitmotif of the general media text about the
war is the spiritual paradigm of “Fall and Rebellion” –
a traditional Russian narrative, which states that only
“blessed, gracious crying” contributes to the “spiritual
laughter of the soul” (Lestvitsa). The main characters
are passed through the crucible of verification by the
war, in which the struggle between good and evil
sharply escalates. The classic Russian literature theme
of “a man of soul” builds a media narrative about certain characters included in the war and existed close to
it. War forms a crossroad of spirit and flesh, growing
into a place of mystery, where, by definition of Merezhkovsky, “the struggle between the beast and God in
a man is accomplished” [Merezhkovsky, 1995, p. 79].
The breath of death makes you feel like a Man;
war, bordering on death, is the surest point of reference
in life and this is its paradoxical humanism. There is a
wide problem field for the analysis of the place and the
role of a man: what are you like? – sacrificial, grieving,
compassionate or indifferent, betraying, cynical and
weak. On the verge of life and death, in an incessant
situation of fear, disaster and violence, people of numerous plots are immersed in the difficult process of
answering meaning-generating questions: what is Good
and Evil, Sin and Holiness, what should be loved and
what to believe in? Thus, one of the media materials
presents the era of modern militant romanticism of the
prodigies who came to war: “Their lives ran like
scalded rats through the pipes, time turned into nothing,
friends – into team-mates or enemies. Their time was
compressed so much that in one year they lived a whole
life” [Vzglyad. 2015. May, 25].
In this context, the main task of the media is to
awaken the spirit in the conversations about the finite,
to demonstrate the facts of death in such a purposeful
way that the audience has more opportunities to awaken
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their consciousness, reflect and respond to the challenges of life. Other people’s tragedies ought to remind
of immorality, deception and violence. Alain de Botton
notes that it is important for the authors of media texts
to know – HOW to tell a story [Botton, 2014]. Any fact
in which every person may find himself on the verge of
disaster is always a social problem, it is necessary to
look widely and deeply. The professional duty of the
author of mass communications is to awaken the consciousness of the recipient through speaking images to
recognize the passions, as well as ones in himself.
Conclusion
The Russian researcher E.Ya. Dugin develops an
anthropocentric model of communication that puts in
the center of the person his values, cultural, social
guidelines and needs as well as the activity of the media
system are designed to meet them [Dugin, 2017]. This
model is of particular importance for the media discourse about death. The grounds presented in the article
for the identification and interpretation of the subject
“death” within the framework of the cultural paradigm
define the mass media as mediators of communicative
and cultural memory, which allows the representatives
of certain societies, even in the conditions of permanently increasing volumes of information flows, to save
their identity. The media texts embedded in the proposed semantic model are a priori effective, as they are
oriented to the archetypically demanded spiritual and
moral needs of a person.
Between life and death there is a certain small
space, getting where is very dangerous for a person
[Ipanova, 2007, p. 368]. Appeal to the categories of a
liminal discourse requires from the author of the media
text a special responsibility; the territory of the refraction of constructs life and death has its own laws, taboos
and restrictions. Objectification in the media of the
original and true models of worldview emphasizes the
sacramental value of death in the culture of society, it
gives the author the opportunity to show human life as
a possibility of overcoming death. At the same time, it
allows the recipient of media text to realize the meaning
of life, the loss of which, according to the apt remark of
K. Jung, is “a mental illness, not yet realized by our era
in all its scope and in all its consequences” [Jung, 1987,
p. 455]. Effective work with the construct “death” in
the space of media text, implying an active attraction of
classroom attention and productive impact on consciousness, includes the author’s terminal argument –
an active search for meaning in the view of life from
the angle of death and death from the angle of life.
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АНОТАЦІЯ
У статті розглянуто ретроспективу вивчення деривації як науки. Запропоновано сучасне розуміння
словотвору як маркера процесу створення нових слів на базі наявних мовних та мовленнєвих одиниць.
ABSTRACT
The article considers a retrospective of the study of derivation as a science. A modern understanding of word
formation as a marker of the process of creating new words on the basis of existing language and speech units is
proposed.
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З огляду на те, що термін «словотвір» має декілька значень, ми схиляємося до розуміння його як
маркера процесу створення нових слів на базі наявних мовних та мовленнєвих одиниць. Словотвір
«вивчає слова за способами і засобами творення та
їхню словотвірну структуру» [8, c. 22], і є одним з
найважливіших засобів (у широкому значенні
цього слова) поповнення лексичного масиву мови.
Головні підсумки тривалих досліджень з українського словотвору покладені в основу навчального
посібника В. О. Горпинича «Сучасна українська
літературна мова. Морфеміка. Словотвір. Морфонологія» [1]. Нові слова зазвичай утворюються за
певними правилами, моделями, схемами, зразками,

що складають виразний мовний механізм, який і є
словотвором. Дослідницькі уподобання українських лінгвістів (П. І. Білоусенко, К. Г. Городенська,
В. В. Ґрещук, Н. Ф. Клименко, З. С. Сікорська та ін.)
у галузі словотвору демонструють різні напрями, де
вже здійснено певну систематизацію і опис об’єктів
вивчення. Вагомими є і здобутки вчених під час
аналізу семантичної основи процесів внутрішньомовної деривації (Ю. Д. Апресян, К. Г. Городенська, А. О. Загнітко, Л. А. Кудрявцева, М. В. Нікітін, О. Д. Огуй, І. А. Самойлова, Л. О. Симоненко,
О. О. Тараненко). Отже, термін «словотвір» відбиває процес утворення нових слів, тобто ми його
схильні використовувати на позначення певних дій
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мовного механізму. Цей механізм забезпечує існування відповідних мовних явищ та їх поняттєве й
термінологійне ідентифікування та інтерпретування. Центральним об’єктом словотвору, як відомо, є похідне слово. Утім, похідні слова в зазначеному аспекті досліджують не як окремі одиниці,
а в їхньому взаємозв’язку з твірною базою, у відношенні до інших похідних слів, зокрема до таких, що
мають спільну структуру, є ідентичними за способом словотвору, за словотвірною семантикою
тощо.
Мета – простежити ретроспективу деривації як
науки на прикладі сучасної української юридичної
мови.
У процесі аналізу того чи того похідного слова
завжди доцільно, на нашу думку, брати до уваги не
лише механізми синхронного словотвору. Для
отримання об’єктивних результатів дослідження в
зазначеній царині необхідно застосовувати методи
історичної реконструкції, що постають складником
діахронного словотвору.
Об’єктом синхронного словотвору є лише такі
слова, що з позицій сучасної української мови є похідними, у межах яких чітко виокремлюються морфеми-складники. Утім, трапляються випадки, коли
питання виділення морфем є досить складним.
Тому, на нашу думку, необхідно залучати до аналізу похідних також чинники їхнього історичного
становлення.
Зважаючи на те, що завданням синхронного
словотвору є вивчення похідних слів за їх станом на
певному етапі розвитку мови без урахування змін,
а завданням діахронного словотвору – дослідження
різноманітних ознак, пов’язаних з утворенням та
змінами в структурі відповідних похідних одиниць,
зазначимо: аналіз кожної похідної одиниці не буде
повним без урахування історичних змін в її структурі.
До ключових понять дериватології також належить поняття способу словотвору. У сучасному мовознавстві визначення способів словотвору залежить від типу та особливостей основних словотвірних засобів (формантів), які, разом з твірною
основою, є складниками похідних слів.
Способом словотвору вважають особливий
вид відмінності похідних слів від твірних, яку втілено у словотвірному засобі, або засобах, тобто у
словотвірному форманті. Ці відмінності об’єднуються в класи, які називають способами словотвору. Історія словотвору демонструє наявність декількох класифікацій цих способів.
Дериватологи найчастіше визначають поняття
способу через констатування того факту, «за допомогою якого засобу (або засобів) утворене нове
слово» [3, c. 137]. Саме з цих позицій В. В. Виноградов свого часу виділив чотири способи словотвору з твірною базою «слово» або «словосполучення».
1. Морфологічний, який продукує нові слова
на базі наявних у мові основ і словотвірних елементів і правил їхнього поєднання в словесні одиниці,
тобто «створення нових слів через сполучення мор-
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фем» [16, c. 254]: вилучити – вилучення, виправдати – виправданий, відповідальний – відповідальність.
2. Лексико-семантичний, тобто «утворення нових слів унаслідок зміни в смисловій структурі того
чи того слова» [Там само, c. 256]: відповідач «особа,
яка відповідає на запитання» – «особа, яка відповідає за скоєний злочин», наприклад відповідач у
справі; група «декілька осіб, об’єднаних чимось спільним», наприклад група студентів – «декілька
осіб, об’єднаних спільною професійною діяльністю», наприклад оперативна група.
3. Морфолого-синтаксичний, який розуміють
як «утворення нових лексем унаслідок переходу
слів з одного граматичного розряду в інший» [Там
само, c. 253]: головуючий на засіданні – головуючий;
заарештований підліток – заарештований.
4. Лексико-синтаксичний, який відбиває утворення нових лексем унаслідок злиття форм слів у
реченні: швидко плинний – швидкоплинний; довго
тривалий – довготривалий.
Ця класифікація не враховує способи словотвору, унаслідок яких з’являються складні слова, абревіатури на базі словосполучень та на базі слів.
Отже, одного лише критерію (тип форманта, за
допомогою якого утворена нова одиниця) недостатньо для визначення способу словотвору. Пропонуємо інші, не менш важливі, критерії визначення
способу (словотвірна база, тип вмотивованості). Беручи до уваги можливі (формальні і семантичні)
трансформації похідного слова, уважаємо за потрібне докладніше проаналізувати думки лінгвістів
щодо реальних словотвірних процесів, які призводять до появи похідних одиниць. У мовознавстві ці
процеси постають предметом вивчення лексикології і словотвору. Словотвір вивчає шляхи і механізми утворення нових слів, лексикологія встановлює
їх належність до тієї чи тієї номінативної категорії.
Було виділено три основоположних критерії
визначення віднесеності похідного або групи похідних до конкретної словотвірної / лексичної / номінативної категорії: генетичний стан (початкова актуальна тотожність слова-джерела); тип переходу
від генетичного до актуального стану (розпад тотожності слова); актуальний стан (лексична автономність етимологічно тотожних слів).
Систему категорій, яку можна назвати системою категорій діахронної лексикології, представимо як двоступеневу організацію: перший ступінь
– ступінь класу категорій, об’єднаних тотожністю
структури генетичного і актуального станів; другий
ступінь – ступінь категорії, яка об’єднує слова, ідентичні за типом генетичного, актуального станів і
типом переходу від першого до другого.
Перший клас об’єднує категорії, генетичний
стан яких представлено групою слів, що характеризуються спільністю кореня; тип переходу від генетичного до актуального стану – видозміна типу
структурних зв’язків, наприклад, стирання відмінностей у фонетичному вигляді згаданих слів, зумовлене втратою особливих характеристик; актуальний стан представлено групою слів, пов’язаних новим типом зв’язків. Ці категорії є категоріями
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транслексикалізації, унаслідок якої відбувається
видозміна зв’язків між лексемами. Одночасно зазначена інтерпретація процесу транслексикалізації
не є єдиним. Наприклад: діти (дієсл.), діяти, дія,
надія, надіти, подітися, одягнути, одежа тощо.
Другий клас складають категорії, генетичний
стан яких – група слів, пов’язаних певним типом
зв’язків, наприклад група слів, що входять у словосполучення порушення прав(а); тип переходу від генетичного до актуального стану представлений поєднанням групи слів у слово, отже, актуальний стан
– слово: правопорушення. Цей клас категорій постає класом категорій делексикалізації – процесу,
який передбачає втрату твірними словами статусу
лексеми у складі нової одиниці.
Третій клас об’єднує розряди, генетичний стан
яких представлено словом, наприклад право; тип
переходу від генетичного до актуального стану в
цьому випадку – утворення на базі слова (право) нового слова, наприклад правовий; актуальний стан –
група слів, пов’язаних спільністю походження, наприклад право – правовий. Система таких категорій
є системою категорій лексикалізації – процесу,
який передбачає утворення нової лексеми на базі
наявної.
Четвертий клас представлений такою схемою
категорій. Генетичний стан – певна внутрішня лексемна організація, наприклад вихідна моносемія
слова захист – дія за значенням «захищати, захистити» і «захищатися, захиститися»; тип переходу –
видозміна внутрішньої лексемної структури, наприклад розвиток на базі сем «захищати, захистити» значення «сторона, яка захищає обвинуваченого під час суду; оборона»; актуальний стан – нова
організація слова, наприклад полісемія глосолексеми захист «захищати, захистити»; «сторона, яка
захищає обвинуваченого під час суду; оборона».
Такі категорії постають категоріями трансформації
слова.
Похідні, наприклад, певного етимолого-словотвірного гнізда, залежать від категорій класів особливого виду транслексикалізації й лексикалізації,
які зіставляються з категоріями класів делексикалізації і трансформації слова, що, так само, координують одиниці, здатні утворювати окремі гнізда.
Головним у визначенні компонентів, що входять до складу гнізда, є другий ступінь – «це ступінь зіставлень у межах кожного класу категорій,
тобто ступінь власне визначення реального змісту
категорій, їхніх класифікацій» [12, c. 18].
Клас лексикалізації, який у межах традиційної
теорії словотвору визначається як група споріднених слів з твірною базою – словом, в історії лінгвістики був представлений декількома класифікаціями, що базуються на понятті «спосіб словотворення».
Найчастіше це поняття визначається через
констатацію того, «за допомогою якого способу
(або способів) утворено нове слово» [3, c. 137]. На
підставі цього виділяють три способи словотворення з твірною базою «слово»:
1) морфологійний, який є утворенням нових
слів на базі наявних у мові основ і словотвірних
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елементів і правил їхнього поєднання в словесні
одиниці, тобто «створення нових слів за допомогою
поєднання морфем» [16, c. 254];
2) лексико-семантичний, тобто «утворення нових слів унаслідок зміни в смисловій структурі того
чи того слова» [Там само, c. 256];
3) морфолого-синтаксичний, який охоплює
«утворення нових лексем у результаті переходу
слів з одного граматичного розряду до іншого»
[Там само, c. 263].
Запропонована класифікація не позбавлена цілої низки недоліків, найбільш істотним з яких є те,
що поняття «засіб словотвору», що стало основою
для класифікування, не визначене і тому досить розпливчасте: «По-перше – субстанція як «засіб» –
матеріально виражений афікс (морфологічний спосіб), по-друге – процес – зміна значення слова (лексико-семантичний спосіб), по-третє – результат –
перехід слова з однієї частини мови в іншу (морфолого-синтаксичний») [12, c. 23]. Окрім того, ця класифікація не містить способів утворення складних
слів, абревіатур на базі складних конструкцій і на
основі слів. Тому класифікації надалі вдосконалювалися задля охоплення всіх можливих способів
словотвору в тій чи тій слов’янській мові.
Класифікація М. М. Шанського передбачає
такі групи способів:
1. Морфологічні способи, які містять усі випадки афіксального словотвору на базі простого
слова.
2. Неморфологічні, які містять усі випадки
утворення слів за допомогою форманта операціонального типу. Це всі види конверсії.
3. Складні способи, які містять усі випадки
словотвору на базі словосполучення. Сюди належать, крім інших, юкстапозиція і абревіація.
4. Усічення (абревіація на базі простого слова),
що передбачає випадки скорочення твірної основи
на зразок зав, зам тощо.
5. Змішані способи, які передбачають випадки
утворення слів за допомогою не тільки різних формантів, а й різних словотвірних баз.
О. О. Земська, використовуючи традиційне визначення способу через засіб запропонувала нову,
більш раціональну класифікацію, у якій виокремила:
1. Афіксальні способи, які визначаються як
способи словотвору, що використовують при продукуванні нових слів словотвірний афікс (наявність
словотвірного засобу).
2. Безафіксні способи, що не пов’язані з жодним словотвірним засобом [3, c. 172–181].
Недолік цієї моделі є кваліфікування безафіксних способів «не через внутрішній зміст, а через
констатацію неможливості їхнього включення до
розряду афіксальних способів. Це загрожує тим, що
однією назвою можуть бути об’єднані досить різні
за своєю природою явища» [12, c. 23].
Спроба визначити сутність безафіксного словотвору представлена у праці О. І. Моїсеєва, який
називає способи деривації «функцією, узагальненодиференційованим відображенням засобів словотвору» [6, c. 110]. Це дозволило лінгвісту виділити
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три способи утворення нових лексичних одиниць
на базі слова, а саме:
1) афіксацію, тобто «утворення простих похідних слів» за допомогою словотвірних афіксів або
граматичних афіксів у словотвірній функції;
2) абревіацію, тобто «утворення скорочених
слів»;
3) трансформацію, тобто «семантичне й граматичне перетворення наявних у мові слів» [Там само,
с. 111].
Пізніше були внесені необхідні доповнення до
цієї теорії. По-перше, немає підстав для виділення
абревіації як окремого способу словотвору, оскільки через те, що «втрата тотожності з боку значення відбувається незалежно від порушення тотожності з боку форми, і відповідно, навпаки» [17, c.
186]. Неможливо говорити про те, що видозміна
формального плану одиниці безпосередньо призводить до виникнення нової лексеми. Абревіація, що
наявна, наприклад, у творенні форми зав на базі лексеми завідувач, призводить до утворення нового
актуального дублета твірного слова, тобто вона має
розглядатися в межах класу категорій трансформації слова. Утворенню ж нової лексеми на базі абревіаційного дублета передує процес закріплення за
ним нового змісту, відмінного від змісту вихідного
слова загалом. Іншими словами, абревіація повинна
розглядатися в межах способу «трансформація» через те, що в основі її також лежить «семантичне перетворення наявних у мові слів».
О. О. Селіванова вважає, що абревіатура – «зазвичай іменник, утворена шляхом скорочення простого слова або компонентів складного слова або
елементів твірного словосполучення до рівня звуків або букв, складів або інших фрагментів слів»
[10, c. 5–6]. Пропонуючи традиційне потрактування
результату процесу абревіації, мовознавиця, утім,
зазначає: «Дискусії точаться також навколо питань
про віднесення до абревіатур телескопізмів, про
статус слів-абревіатур (вони розглядаються як окремі слова, результати лексикалізації, або як дублети, варіанти розгорнутих сполучень слів зіспільним значенням, результати конденсації, прямої універбалізації)» [Там само, с. 6].
Також у процесі трансформування найчастіше
здійснюється не семантичне перетворення слів, а
семантичне і граматичне перетворення мовних реалізацій слова (форм, глос), наприклад при адвербіалізації, коли до розряду прислівників потрапляє певна відмінкова форма іменника, а не іменник цілком: верхи (форма іменника верх) – верхи
(прислівник).
Окрім того, як вже було зазначено, у сучасному мовознавстві способи словотворення прийнято розрізняти залежно від основних словотвірних
засобів, або формантів, точніше – від їх різновиду.
До цього критерію потрібно також додати інший –
чітке визначення вмотивованості, тому що сутність
словотвірного акту або його імітування втілюється
саме в понятті вмотивованості.
Отже, словотвірні зв’язки завжди є мотивувальними. Але не будь-які мотивувальні зв’язки постають словотвірними. О. М. Тихонов уважає, що
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«словотвірні мотивації є лише частиною мотиваційних зв’язків», властивих парі «твірне – похідне».
«Кожне похідне слово виникає в мові на базі певного значення твірного слова» [13, c. 37–38]. Отже,
якщо у процесі утворення нового слова його лексичне значення (з урахуванням етимологічного споріднення) відрізняється від значення твірного, є всі
підстави говорити про зовнішню – словотвірну, системну – вмотивованість. Якщо лексичні значення
похідної та твірної одиниць (слова та / або словосполучення) повністю збігаються, то в такому випадку говорити потрібно про внутрішню – реляційну,
мовленнєву – вмотивованість. Формотворення такого зразка оперує засобами, які є омонімічними,
словотвірними.
Урахування цих уточнень дозволяє визначити
реальний зміст класу категорій лексикалізації, а також, насамперед, і класу категорій транслексикалізації, оскільки для другого принципово важливим,
хоча і не єдиним, є процес лексикалізації як процес
затвердження слова в мові.
Не менш важливим для диференціювання словотвірних процесів є визначення генетичного й актуального статусів твірних і похідних одиниць, а
також особливості переходу від першого статусу до
другого.
Генетичний статус передбачає дві ситуації актуальної тотожності лексеми-джерела:
1) актуальна тотожність лексичної бази слова
як похідної основи;
2) актуальна тотожність слова, що виявляється
в його актуальній тотожності в усіх мовленнєвих
реалізаціях.
Тип переходу залежить від способу розвитку
твірної основи. Для лексем, утворених унаслідок
формального й семантичного розвитку твірної основи, тип переходу – афіксація або деривація; для
лексем, утворених унаслідок семантичного та граматичного розвитку мовних реалізацій слова
(форм, глос), тип переходу – трансформація мовної
реалізації або власне лексикалізація мовної реалізації (перетворення мовної реалізації на слово – мовну одиницю).
Актуальний статус відбиває стан мотивувальних відношень між твірною й похідною одиницями
в конкретний проміжок часу. Для слів, утворених
шляхом приєднання нових афіксів до твірної основи, тобто шляхом деривації, актуальними є
зв’язки спорідненості у двох його різновидах: поперше, спорідненість може сприйматися як актуальна, наприклад для лексем пояснити – пояснення;
по-друге, спорідненість може сприйматися як етимологічна внаслідок дії процесу деетимологізації,
коли одне зі споріднених слів не здатне більше «нагадувати інше слово або слова, з якими так чи так
воно було раніше пов’язано, позбавляється можливості осмислюватися з ними в межах відповідного
гнізда» [18], але не виходять зі складу принаймні
етимолого-словотвірного гнізда: ставити – постанова; ряд – порядок; звати – позивач; бавити – позбавлення; зріти, зазирати – підозра; відати – освідування тощо. Отже, це демонструє можливість
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ідентифікування двох основних способів словотвору: деривації та дублетизації (лексикалізації).
В. М. Немченко наділяє окремим статусом фонетичний словотвір, сутність якого полягає у формуванні похідних одиниць за допомогою фонетичних процесів, наприклад, решітка – решка, радіостанція – рація та ін. Суперечливість цієї думки
полягає в тому, що у процесі утворення нової лексичної одиниці тільки фонетичних змін недостатньо: будь-який фонетичний процес супроводжується семантичними змінами. Тому зазначений тип
словотвору не відрізняється від дублетизації.
Сутність дублетизації (лексикалізації) полягає
у відсутності в структурі похідного слова будь-яких
формальних словотвірних елементів; ключовим механізмом тут є семантичні трансформування. У
процесі лексикалізації основну функцію виконує
або галузь вживання глоси, або контекст, або багатозначність слова.
Небезпідставною також є теорія аблаутарного
(морфонологічного) словотвору, яка в деяких випадках ґрунтується на формотворенні [11, c. 107].
Критерієм виділення зазначеного способу з-поміж
інших постає чергування голосних у корені, що
сприяє утворенню іменних основ від відповідних їм
дієслівних, наприклад: проректи – пророк, знести
– зносини, чесати – коса тощо. Цей тип словотвору
викликає особливий інтерес. Його не можна віднести ані до деривації, ані до дублетизації через архаїчність словотвірної моделі.
Отже, деривація в юридичній мові не є самодостатньою і діалектично співвідноситься з принципом актуалізації вже готових мовних одиниць. Елементарні дериваційні одиниці – твірні основи й форманти – не можуть функціонувати в мовленні як
самостійні, а тільки в структурі слів, номінативних
мовних знаків і, отже, свої текстоорієнтовані потенції можуть реалізувати лише у складі цих структур.
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RELATIONSHIP BETWEEN COUNTRIES IS DETERMINED NOT BY PRINCIPLES OF UN, BUT
BY PECULIARITIES OF HUMAN THINKING
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АННОТАЦИЯ
Несмотря на наличие одобренных всеми странами (на уровне ООН) принципов отношений между
ними [14], взаимоотношения зачастую развиваются сложно и конфликтно. На них влияют объективные
законы эволюции, положения ООН, и особенности сложного мышления многослойного мозга человека.
Возможно, определяющая роль в сложности взаимоотношений между странами принадлежит особенностям мышления человека как следствию сложного строения мозга "всеживотного", включающего совместно работающие новые, древние и древнейшие отделы (последние контролируют новую кору). Предложенный нами закон разветвляющегося развития также влияет на взаимоотношения стран; он заключается в том, что динамичный целостный мир, состоящий из бинарного (двойственного) множества
предметов и явлений с бинарно множественными, в том числе противоположными свойствами, развивается с уравновешивающими разветвлениями. Иногда после позитивной ветви развития взаимоотношений
следует негативная, в свою очередь сменяющаяся позитивной (с точки зрения человека). Поведение человека определяется объединением в нем биологического и социального начал, телесного и духовного, чувственного и рационального, что ведет к множественности структуры поведения. Это объединение вызывает сложность поведения, что влияет на принятие решений по взаимоотношениям стран. Вероятно, причины конфликтов - в структуре мозга человека - всеживотного.
ABSTRACT
Despite the principles of relations between them approved by all countries [14] (at UN level), relations often
develop complex and conflicting. They are influenced by the objective laws of evolution, the UN, and the peculiarities of complex thinking of the multi-layered human brain. Perhaps the defining role in the complexity of relations between countries belongs to the peculiarities of human thinking as a consequence of the complex structure
of the brain "all-animal" including jointly working new, ancient and ancient departments (the latter control the
new crust). The law of branching development we have proposed also affects the relations of countries; it is that a
dynamic holistic world consisting of a binary (dual) set of objects and phenomena with binary multiple, including
opposite properties, develops with balancing branches. Sometimes after a positive branch of the development of
relationships follows a negative, in turn, followed by a positive (from the point of view of the person). Human
behavior is determined by unification of biological and social attained, bodily and spiritual, sensual and rational,
which leads to plurality of the structure of behavior. This association causes complexity of behavior, which influences the decision-making of relations of countries. Perhaps causes of conflict lie in complex structure of person
brain as all-animal.
Ключевые слова: философия бинарной множественности; противоречивые взаимоотношения стран;
закон разветвляющегося развития; сложный мозг человека; человек - "всеживотное".
Keywords: philosophy of binary plurality; conflicting relations of countries; law of branching development; complex human brain; person -"all-animal".
«Когда народы, распри позабыв,
В великую семью соединятся»
(А.С. Пушкин)
«Если мы увидим, что выигрывает Германия,
то нам следует помогать России, а если выигрывать будет Россия, то нам следует помогать
Германии, таким образом пусть они убивают как
можно больше!»
(Президент США Г. Трумэн)
Человечество стремится к взаимоотношениям
стран без распрей, но это невыполнимо. Слишком

велика роль эмоций (см. эпиграф). Военные, политические, экономические и др. конфликты постоянно возникают между странами мира, несмотря на
наличие ООН, одобрившей принципы взаимоотношений между странами [14]. Разумеется, на взаимоотношения стран влияют объективные законы эволюции, положения ООН. Но можно особо выделить
влияние факторов сложного мышления многослойного мозга человека. По нашему мнению, истоки
конфликтных взаимоотношений между странами
лежат в строении многослойного мозга человека,
унаследованного от высших животных, мозга
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"всеживотного", включающего взаимодействующие новые, древние и древнейшие отделы (последние контролируют новую кору). Это вызывает
сложности поведения, что влияет на принятие решений по взаимоотношениям стран.
Развитие человечества от появления первых
людей и до его современного состояния проходило
под сильным влиянием упрощенного восприятия и
мышления, что вело к его исключительной сложности и непредсказуемости, стихийности. Вероятно, в
основе сложной и противоречивой истории человечества лежат особенности строения и функционирования его многослойного мозга, и соответствующее мышление. Многослойный мозг человека
включает древние и более новые слои и несет в себе
всю историю возникновения и развития человека в
поле естественного отбора [1-9].
Унаследовав многие черты своих предков –
животных, человек несет в себе множественность
разнообразных, в том числе и противоречивых, качеств. Это - наследие длиннейшей истории его эволюции, в том числе и эволюции всех его предков.
Животное и социальное распределены в разных людях в самых разнообразных соотношениях, – от их
равновесия и до преобладания того или другого.
Животное в человеке - это практически все строение и все функции организма, вплоть до внешней
похожести на приматов. Но в человеке в разной степени сохранились и его дальние предки, в нем «живут» не только ближайшие предки – млекопитающие, но и более древние, – например, рептилии, и
множество других переходных форм. Все многообразие свойств предков проявляется в человеке в его
мышлении, действиях, и даже сходстве внешнего
образа и поведения: иногда окружающие подчеркивают сходство конкретного человека то с ланью, то
с медведем, то с гориллой, то со змеей, то с лисой,
то с коровой, и т.д. Животное в человеке прочно закреплено в более древних («примитивных») структурах мозга всей предыдущей историей его формирования и развития, животная часть мозга оказывает существенное влияние на его действия, она
отвечает за вполне определенный круг эмоций и деятельности. Если принять гипотезу исследователя
А. Дамазио [5] о том, что чувства лежат в основе
работы мозга, о преобладающем влиянии чувств, а
не мышления, на анализ информации и выводы сознания, то влияние животной части мышления
представляется еще более мощным.
Казалось бы, человек – носитель высокой
культуры - должен существенно отдалиться от своего предка (точнее – корня). Но человек имеет так
много общего с животными, что это отдаление, видимо, невозможно. В то же время человек отличается мощным мозгом, способным к обобщениям и
к абстрактному мышлению. Его мощный мозг
включает новые и более древние слои, оказывающие взаимное влияние на мышление и действия.
Отбор в длинном ряду поколений должен был давать естественные преимущества в выживании и
размножении предкам людей, не только умным и
сложенным крепче и лучше, но и по другим параметрам, более приспособленным к выживанию.
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Только множественностью направлений эволюции
можно объяснить то, что выжили и существуют до
сих пор племена, оставшиеся на самом примитивном уровне развития, и не сделавшие никаких шагов по пути физического и культурного совершенствования – пигмеи и пр. Этим же можно объяснить
и то, что многие органы и параметры человека, совершенствование которых должно было бы поощряться отбором, практически мало улучшаются в
процессе эволюции (такие, как, например, красота
лица и тела, состояние здоровья зубов, подверженность многим болезням, и пр.).
Особенности эволюции человека связаны с его
мышлением и потребностями, определяющими его
поведение. В свою очередь особенности мышления
и поведения человека тесно связаны с особенностями антропогенеза, и филогенеза мозга. Эти исторические особенности создали очень сложное существо, иногда – двойственное, иногда – тройственное, но всегда – очень сложное, с
неоднозначной мотивацией поступков. Определяющими факторами в поведении человека являются
особенности строения мозга и мышления. Поведение человека определяется объединением в нем
биологического и социального начал (биологического и социального, телесного и духовного, чувственного и рационального), что ведет к двойственности структуры поведения. С одной стороны – человек является животным, что обычно им
инстинктивно не замечается и отрицается. С другой
стороны, человек – существо социальное, с высшим
разумом, с высокой культурой, принципиально отличающееся этим от животных. Это объединение
двух принципиально отличающихся основ, признаков, вызывает двойственность (бинарную множественность) поведения человека. На эту двойственность влияет комплексная структура мозга, в котором представлены современные и более древние
отделы. Деление мозга во многом условно, как любое деление. Так, исследователями выделяются новая кора (неокортекс), старая кора (архикортекс),
мезокортекс, древняя кора (палеокортекс) и несколько других участков (важнейший – ретикулярная формация, древний «контролер» [1, 2, 6, и др.]).
Несколько условно, в современном человеке «присутствуют», уживаются и влияют на его поведение
и рептилии (К. Саган считал, что понятие «хладнокровный убийца» для человека точно соответствует
определению рептилии - крокодила), и млекопитающие, и человек [9].
Представляет несомненный интерес вопрос о
том, в какой мере данные о бытии в животном мире
применимы к человеческим сообществам. Решение
этого вопроса позволило бы не только обнаружить
весьма желательное принципиальное отличие человека как высшего создания природы от остальных
животных, но и более уверенно анализировать человеческую историю с учетом предполагаемого руководства со стороны высшей коры мозга деятельностью его низших отделов. Основное отличие человека от животных – это наличие более мощной
новой коры головного мозга и связанные с этим
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особенности абстрактного и конкретного мышления и поведения, и высочайшая культура, созданная человеком.
В действительности человек унаследовал множество самых разных параметров – от устройства
тела до религиозных представлений - от других живых существ (табл. 1). Значительное число особенностей мышления и деятельности, унаследованных
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от животных-предков, стало опасным для бытия и
развития человечества, и степень их опасности для
сохранения природы и человека, постоянно растут.
Эти особенности, описанные ниже, вступили в противоречие с законами бытия и развития природы
планеты; техническая и социальная эволюция человечества не поддерживается природой Земли.

Таблица 1
Сопоставление унаследованных параметров животных и человека
Параметры
Другие животные
Человек
Предки
Доказано наличие общих предков
Размножение, генети- Для всего живого используется единый механизм размножения, в основе которого
ческий код
– образование двойной спирали нуклеиновых кислот, входящих в состав генов
Костный скелет, двусторонняя симмет- Костный скелет, двусторонняя симметПостроение тела
рия, длинные конечности, прямохожде- рия, длинные конечности, прямохождение у высших приматов
ние
Дыхание (усвоение клетками кислорода) осуществляется с использованием одних
и тех же ферментов для всех организмов
Дыхание
Легочное дыхание у многих животных Легочное дыхание
Пищеварение для живых организмов – от одноклеточных до человека – протекает
Пищеварение
с применением одинаковых ферментов
Наличие одинаковых систем организмов у человека и высших приматов (опорноСистемы организма
двигательная, мышечная, пищеварения, кровообращения, органов дыхания, выделительная, половая, эндокринная, нервная системы, органы чувств)
Генетическая и внесоматические си- Генетическая и внесоматические сиРепликация
стемы; половое, бесполое, переменное стемы; половое и искусственное размноразмножение
жение
Мужской, женский; небольшой процент
Мужской, женский, меняющийся, гермаПол особей
других вариантов; искусственное вмешафродитизм
тельство с изменением пола
Способность некоторых приматов к обОбщение при помощи голоса, жестов,
Способность к рече- щению с помощью азбуки для глухонеили специальной азбуки для глухонемых
вому общению
мых. Способность ряда животных к под(жесты)
ражательной речи
Мимика, звуки, одежда, цвет лица, жеМимика, жесты, позы, звуки, пение, цвет,
Системы общения, обсты, позы, слова, речь, музыка, пение,
движения в танце, звуковые последовамена информацией
письма, печатные издания, и пр., электельности, запах, и пр.
тронные средства
Шаг, бег, полет, парение, плавание, полВо многом то же, в том числе с помощью
Системы передвиже- зание, в грунте - рытье ходов, сокращетехнических средств, с большими скорония
ние кожно-мускульного мешка тела, и
стями
пр.
Наследуемых систем практически нет,
Множество систем – от защитной
Системы защиты от
кроме бега и пещер; все системы – искусокраски до яда, от толстой кожи до
врагов
ственные, но исключительно, недопуброни, от нор до гнезд, и пр.
стимо мощные
Множество систем – от клыков, рогов, Наследуемых систем практически нет,
Системы нападения
зубов, когтей, яда, до быстрого бега, по- кроме бега; есть много искусственных,
лета, плавания, и пр.
недопустимых систем
Первая сигнальная система. Зачатки вто- Первая и вторая сигнальные системы,
рой сигнальной системы - способность к способность к передаче сигналов речью
общению при помощи звуков, других и к абстрактному и конкретному мышлесигналов (?)
нию
Высшая нервная дея- Представление о собственной личности, Представление о собственной личности,
тельность
осознание себя, например, у шимпанзе осознание себя, рефлексия
Формирование общих понятий, абстраФормирование общих понятий, абстрагирование свойств предметов, распознагирование свойств предметов, распознавание изображений, например, у шимвание изображений
панзе
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Высокая способность и необходимость
Способность к творче- Способность к отдельным видам прими- творчества. Выделение групп лиц, заниству и искусству
тивного творчества
мающихся профессионально искусством
и творчеством
Зрение, слух, обоняние, осязание, вкус, Те же органы с подобным строением,
Органы чувств
вестибулярный аппарат и пр.
иногда гораздо менее чувствительные
Проявление достаточно сложной гаммы Сложная гамма чувств – от ненависти до
Чувства
чувств
любви, и пр.
Все возможные формы семьи - моногамСемья
ная, полигамная, полиандрия, группа, и Множество форм семьи
пр.
Человеку
передана
эмоциональная
Позитивные (1/3) и негативные (2/3) эмоЭмоциональная сфера
сфера: негативных эмоций в 2 раза
ции
больше позитивных
Многослойный мозг с включением древСложная структура многослойного мозга нейших, древних и новых слоев, с проСтроение мозга
с включением древнейших, древних от- хождением информации через все слои и
делов и новой коры, переданная человеку ее контролем с помощью ретикулярной
формации
Упрощенное мышление: восприятие
Упрощенное восприятие внешнего мира,
внешнего мира с упрощенным анализом
Особенности мышле- с анализом типа «хорошо – плохо», «да –
типа «хорошо – плохо», «да – нет»; число
ния
нет»; число определяющих параметров в
определяющих параметров не превыанализе не превышает 5±2
шает 5±2
Здоровый организм – редкость, имеется
Здоровый организм – редкость, имеется
Здоровье, болезни
множество болезней (унаследовано челомножество болезней
веком)
Наличие нескольких характеров, физичеХарактеры, индивидуНаличие нескольких характеров, физических типов, индивидуальностей, но в неальность
ских типов, индивидуальностей
сколько упрощенной форме
Эволюционно закрепленное неравенство Унаследованное неравенство в человечеНеравенство
в живой природе
ском сообществе
Метод
поддержания Жестокий метод, основанный на всеоб- Во многом подобный метод в человечегомеостаза
щем поедании в живой природе
ском сообществе
Как правило, природные негэнтропий- Как правило, антиприродные энтропийТехнологии
ные технологии
ные технологии
Как правило, органические материалы, В большинстве случаев материалы из исМатериалы
постоянно включаемые в круговорот ве- копаемых ресурсов, однократно испольществ
зуемые
Возобновляемая энергия солнца, ветра, Как правило, невозобновляемая энергия
Энергия
воды, органических материалов
ископаемых ресурсов
Широкий спектр – от дружбы, альтруПоддержка иерархии, борьба в отдельИерархия, взаимоотноизма и любви до эгоизма, тотальной
ные периоды, обычно без нанесения
шения с животными
ненависти и массового уничтожения себе
вреда (или с нанесением вреда одной
своего вида
подобных. Постоянные войны, конособи). Альтруизм, дружба, любовь,
фликты
Орудия для добычи Использование небольших подсобных Высокая способность к созданию мощпищи
орудий (палочек, травинок, камней и пр.) ных орудий для добычи пищи
Множество формаций, связанных с осоМножество формаций, унаследованных
Социальная организа- бенностями бытия животных – от сообот животного мира – от демократий с
ция,
общественные ществ с разделением функций, обменом
республиканской формой правления, до
формации
информацией и пищей, до одиночных
монархий с властью одного монарха
животных
Фетишизация доминантных животных,
Религиозные представряда явлений природы; плач–прамо- Множество культов, верований, религий
ления
литва; проторелигия
На основе унаследованных природных
Их проявление - множество форм взаиСоциально-экономичевзаимодействий – создание множества
модействия в живой природе - от симбиские доктрины
доктрин – от либерализма и социализма
оза до антибиоза
до фашизма
Надежно закрепленные агрессивность, Агрессивность, терроризм, рабство, унаВзаимодействие
терроризм, рабство
следованные человеком
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Множество форм - от симбиоза до анти- Множество форм от симбиоза до антибиВзаимодействие с друбиоза: мутуализм, комменсализм, синой- оза. Подчинение, использование, унигими видами
кия, паразитизм, и пр.
чтожение в связи с потребностями
Как правило, невмешательство в ланд- Крупные техногенные преобразования
Взаимодействие
с
шафт, поддержание равновесия, гомео- ландшафта или создание культурных
ландшафтом
стаза
ландшафтов
Способность многих животных к возве- Высокая способность к возведению жиВозведение жилищ
дению временных или постоянных жи- лищ, приведшая к неконтролируемому
лищ из природных материалов
росту городов
Постоянное включение органических от- Поступление отходов в природу, загрязОтходы
ходов в природный цикл, круговорот ве- нение среды городов, стран, мира, ближществ
него Космоса
Способность некоторых животных к ис- Способность к созданию разнообразных
Использование орудий
пользованию простых орудий
орудий, подобных органам животных
Способность ряда животных к выращиВысокая способность к производству
Производство пищи ванию пищи (грибницы в муравейниках
разнообразной пищи
и пр.)
Обучение потомства жизненно необхо- Создание условий для обучения, переОбучение потомства
димому набору
дача знаний

Таким образом, многое в поведении высших
животных и человека подобно (рис. 1). Нет принципиального отличия и в биологических потребно-

стях; но есть существенное отличие в неограниченном росте новых и новейших потребностей человека и несоответствии этой тенденции ограниченному природно-ресурсному потенциалу Земли.

Рис. 1 Подобие в поведении: мышление (а, б), эмоции гнева (в, г)
Необходимо обратить внимание на отсутствие
принципиальных различий в строении мозга человека и многих высших млекопитающих, и в их поведении. Как отмечается, например, в [2], «…сознание является весьма древним «изобретением» природы.
Очевидно,
основной
предпосылкой
возникновения сознания являлась необходимость
восприятия себя живым существом в качестве целостного элемента, отделимого от среды обитания… Очевидно, сознание – основной компонент
фактора отбора адекватных решений – включается
у млекопитающих животных с первым вздохом новорожденного». Обучаемость и рассудочная деятельность животных могут достигать уровня, сопоставимого с уровнем человеческой деятельности
при обучении детей. Ввиду прочного закрепления
биологических потребностей в древних структурах
мозга, наиболее подобно для человека и высших
животных удовлетворение этих потребностей – пищевых, сексуальных (в продолжении рода), агрессивно – оборонительных, в экологической нише и
ее параметрах, и др. На одном из первых мест в подобии поведения стоят отношения, связанные с
продолжением рода. Для ряда животных и человека
они настолько похожи, что можно говорить о полном сходстве. У животных различного эволюционного уровня при ухаживании наблюдается многое

из того, что характерно для человека: привлечение
внимания, благоприятное изменение внешнего
вида, поведения, демонстрация силы, сражения с
соперниками, и пр. [3].Некоторые отмеченные
выше животные истоки мышления и деятельности
создают неразрешимые (тупиковые) проблемы для
человечества. Они могут привести к гибели человечества и природы планеты. Необходимо начать глубокие исследования возможных путей их решения,
чтобы не упустить время.
Первая из тупиковых проблем – упрощенное
мышление, ведущее к бесцельным и постоянно повторяющимся попыткам создания односторонне
положительных предметов и явлений (не существующих медалей с одной стороной): здесь – и бесконфликтное общество, и идеальный политический
строй, и кодекс строителя коммунизма, и город –
сад, и бесчисленный ряд прочих «плоских, одноногих уродцев», созданных упрощенным мышлением.
Вторая проблема – отсутствие естественного
ограничителя потребления, кроме ограничения некоторых биологических потребностей - объема
воды, пищи, воздуха; в результате все ценные природные ресурсы планеты, благодаря которым существует человечество, исчерпываются.
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Но в работу трех отделов мозга вмешиваются
важные обстоятельства: во-первых, анализ поступившей от органов чувств информации выполняют
отделы мозга, исторически принадлежавшие животным – врагам (хищникам и жертвам), что ведет
к противоречивым решениям (предположение автора). Во-вторых, происходят многочисленные переключения информации (импульсов) в связи с
наличием частей мозга, выполняющих подобные
функции. В-третьих, неокортекс не руководит полностью деятельностью мозга и принятием решений, что ведет к противоречиям между решениями
трех отделов.
Соотношение между степенью влияния этих
отделов мозга на поведение человека не постоянно:
у разных людей может существеннее проявляться
негативное влияние более древних отделов - Rкомплекса (агрессия, подчинение, желание всем обладать, обман и пр.) и в меньшей степени лимбики
(ярость, эмоции, и пр.), при ограниченном контроле
со стороны неокортекса.
Очевидно, у разных людей могут быть различны соотношения указанных выше функций
древних и новых структур мозга и относительное
преобладание тех или иных типов мышления и поведения. Исключительно большое количество разнообразных сочетаний типов мышления и поведения, на которое к тому же наложены темпераменты,
характеры, воспитание, психические отклонения,
приводит к невероятно разнообразному человечеству.
Поэтому реальностью является сосуществование людей с самыми разными, позитивными и негативными нормами поведения. Если вспомнить, что
целесообразность – это выработанная в результате
естественного отбора приспособленность организмов к условиям существования и к выполнению
определенных функций, то совершенно естественно утверждение о целесообразности и негативных явлений, и предметов. Все отрицательные
черты явлений и предметов - безобразное, низменное, ужасное, агрессивное («зло») – это отрицательные эстетические свойства мира. К. Лоренц говорит
о двойственности и сложности человеческой
натуры, мышления: «Разумная, но нелогичная человеческая натура заставляет две нации состязаться
и бороться друг с другом, даже когда их не вынуждает к этому никакая экономическая причина; она
подталкивает к ожесточенной борьбе две политические партии или религии, несмотря на поразительное сходство их программ всеобщего благополучия; она заставляет какого-нибудь Александра или
Наполеона жертвовать миллионами своих подданных ради попытки объединить под своим скипетром весь мир. Как же получается, что предположительно разумные существа могут вести себя столь
неразумно? Совершенно очевидно, что здесь
должны действовать какие-то подавляющие сильные факторы, способные полностью вырывать
управление у человеческого разума и, кроме того,
совершенно не способные учиться на опыте. Все
эти поразительные противоречия находят есте-
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ственное объяснение и полностью поддаются классификации, если заставить себя осознать, что социальное поведение человека диктуется отнюдь не
только разумом и культурной традицией, но… попрежнему подчиняется еще и …закономерностям
поведения животных» [4].
В действительности сложный мозг человека,
несмотря на наличие древних и более новых отделов, является единым целым, объединенным с помощью сети нейронов. Мозг несет в себе всю историю антропогенеза. «Человек не произошел от низших видов, но сам в себе их несет: человек есть
всеживотное и в себе содержит как бы всю программу творения» (С.Н. Булгаков). Если «всеединый» мозг человека сохранил в себе древние структуры некоторых предков, то логично было бы предположить, что, являясь фильтрами на пути
прохождения импульсов, эти структуры могут конфликтовать между собой и выдавать полностью
противоречащие друг другу решения. Отделы
мозга, принадлежащие несовместимым между собою животным (в природе – хищникам и жертвам),
конфликтуют между собой. Не отсюда ли разнообразные фобии, расстройства, синдромы?
Неокортекс, накрытый древней контролирующей ретикулярной формацией, пытается осуществлять руководство всеми, в том числе и самыми
древними, структурами мозга, каждая из которых
выдает свои решения. Считается, что неокортекс в
целом сильно влияет на ритуальное и эмоциональное поведение, что человек способен частично
управлять импульсами, идущими от R – комплекса
и лимбической системы. Большое влияние на мышление и последующее поведение человека оказывает лимбическая система, ответственная за эмоции, и, видимо, несколько меньшее – более древние
слои. Возможно, что именно они снабжают сознание субъективной и эмоциональной оценкой, называемой человеческим «Я». Человеческое «Я» связано в первую очередь с эмоциональной оценкой
предметов и явлений.
Но, видимо, множественность соотношений
между тремя частями мозга у различных людей ведет и к множественности поведения – близкого к
животному или социальному. Сложный мозг ведет
и к сложному, зачастую нелогичному поведению
человека. Как отмечает К. Саган, развитие мозга человека происходит «изнутри – кнаружи», проходя
последовательные стадии от «рептильного» мозга
через лимбическую систему к новой коре [9]. Эти
три части триединого мозга названы в соответствии
с их определяющими функциями: неокортекс - это
когнитивный (познавательный) мозг; лимбическая
система – эмоциональный мозг. «Рептильный»
комплекс можно назвать «ритуальный» или «агрессивный» мозг [9]. Вместе с тем известно деление на
конечный мозг, промежуточный мозг, средний
мозг, мозжечок, ромбовидный мозг, спинной мозг,
вегетативные и спинальные ганглии [6].
Множество отрицательных эмоций является
древней, животной особенностью эмоциональной
(тревожной, связанной с выживанием среди враждебной природы) сферы животных предков, тогда
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как небольшое число положительных эмоций (страстей) – это более новая часть эмоциональной
сферы, развившаяся и продолжающаяся развиваться у Homo Sapiens. Мир страстей закреплен,
очевидно, в самых древних, «животных» отделах
мозга человека, а новая кора может только в определенных пределах контролировать деятельность
R-комплекса и лимбической системы. Именно поэтому страсти так слабо управляемы, человек
сильно подвержен страстям, и далеко не всегда способен подчинять их себе. Можно предположить,
что древние и старые структуры сложного мозга,
несмотря на их небольшой объем, существенно
влияют на восприятие действительности, ее анализ
и мышление в целом. Новые структуры мозга выросли из старых, что еще более объединяет их. Ряд
авторов считает, что неокортекс образовался от
древней коры – обонятельного мозга, другие - что
он произошел в результате дифференциации структур старой гиппокампальной коры. В [1] отмечается возможность формирования неокортекса под
действием двух видов афферентаций – внешней и
внутренней, соматической. Поэтому «новые»
структуры могут быть названы так только несколько условно, на самом деле это выросшие
«прогрессивные» области древнего мозга, при этом
производные первичной коры (гиппокамп, перегородка, миндалина) не теряют своего значения. Известно, что еще у древних примитивных рыб конечный «обонятельный» мозг образовал два полушария – будущие полушария большого мозга [3]. В
любом случае новые и старые, древние и древнейшие, структуры мозга тесно взаимосвязаны, что
влияет на процесс восприятия, мышления и поведения человека. Филогенез мозга оказывает основополагающее влияние на его деятельность. Человек
в процессе эволюции получил весьма консервативный и чрезвычайно сложно устроенный орган
управления – мозг с наслоениями сохранившихся
древних и более новых структур, в котором последующие слои, отвечающие за все более сложные
органы и действия, взаимосвязаны и контролируются в той или иной степени всеми предыдущими
слоями. Мозг содержит в себе, как археологический
срез, всю историю эволюции человека. Хотя И.П.
Павлов полагал, что кора больших полушарий в
процессе исторического развития организма все более и более подчиняла себе деятельность всех нижележащих центров мозга, и у высших млекопитающих и человека стала главным «распорядителем и
распределителем всей деятельности организма», в
процессе восприятия импульсов от органов чувств
и выдаче решений взаимозависимо участвуют почти одновременно многие более древние структуры
[1, 6, 8 и др.]. Среди этих структур множество таких, чьи функции познаны пока недостаточно. Причины этого - и то, что мозг человека изучается мозгом упрощенно мыслящего человека, и отсутствие
надежных экспериментальных методов исследования функций множественного мозга без отключения его частей, и необычайная сложность строения
мозга. Возникновение новой коры не было внезап-
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ным, отменившим все предыдущие структуры, которые достаточно успешно руководили животными
предками. В [6] отмечается, что изменения мозга в
процессе эволюции носят в большей степени количественный характер, увеличиваются относительные размеры мозга и его долей, что связано с
усложнением функций, развитием психики и обучением. Вместе с тем в нервной системе человека
не выявлены морфологически принципиально качественные признаки, которые отличали бы его
мозг от мозга крысы или обезьяны. Поэтому общая
схема строения нервной системы у человека и многих животных отличается гораздо меньше, чем
сами эти организмы [6]. Новая кора стала надстройкой над предыдущими «животными» структурами,
включившей в себя всю нервную систему. Сознание животных было в основном эмоциональным,
оно носило яркую эмоциональную окраску, так как
вся информация в первую очередь обрабатывалась
в виде эмоций. Если учесть гораздо более древнюю
и надежную связь лимбической системы и других
древних отделов мозга с органами чувств (детекторами) и органами тела (эффекторами), то можно
предположить, что и после образования новой коры
все сигналы проходят по тем же каналам через эти
структуры.
При этом древние системы являются своего
рода фильтрами, добавляющими к мыслям чувства, к сознанию – эмоции. Все осознанное в
мозгу, все мысли «окрашиваются», сопровождаются ощущениями, эмоциями. Какова связь новой
коры и более древних систем, как получилось, что
человеческое мышление окрашивается более
древними эмоциями? В функции новой коры входят когнитивные операции – мышление, воображение, запоминание, желание, причем все эти процессы делятся на неосознаваемые и осознаваемые
(в категорию бессознательных включают досознательные – биологические потребности, безусловные рефлексы, подсознательные процессы - стереотипы, и сверхсознание – интуицию [9]).
Если древние части мозга по-прежнему создают параллельные зрительные, звуковые и другие образы внешнего мира, причем более древние
картины служат только для сопоставления с новыми, то, возможно, в экстремальных, критических
условиях они могут проявиться более определенно.
Например, у впадающего в ярость человека существенно меняется зрительный образ врага, - поле
зрения сужается, в нем виден только ненавистный
враг, который должен быть повергнут. В сильном
горе представляется «небо с овчинку», то есть зрительное поле сужается. Не включаются ли в этих
экстремальных случаях «животные» зрительные
образы с помощью сильных эмоций? Тогда Rкомплекс может подавлять другие образы, и человек может совершать недопустимые поступки, преступления.
Высшая нервная деятельность коры головного
мозга человека связана с мышлением, речью, способностью к логическому и абстрактному мышлению. Судя по ее наименованию, именно она должна
определять всю деятельность человека. Но это
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было бы возможно только при идеальной эволюции
мозга, когда в нем отсутствовали бы древние, полностью «животные», отделы. Их мощное влияние
подчеркивается, например, структурой ретикулярной формации, две афферентные системы, которой
проходят во все слои коры больших полушарий.
Древние, ответственные за эмоции, структуры производят эмоциональную оценку информации с
точки зрения ее полезности, нейтральности или
негативности для организма, эмоционально окрашивая ее.
Описанные выше особенности работы отделов
мозга приводят к закономерностям деятельности
сложного, многослойного мозга человека:
1. Отдельные древние части мозга не совсем
одновременно получают те же сигналы сенсорных
систем, что и новая кора. Импульсы в кору больших
полушарий поступают по нескольким каналам и в
разное время.
2. Осознаваемые и неосознаваемые ощущения
(зрительные, звуковые, вкусовые, запаховые и др.)
возникают не менее чем в двух структурах мозга,
куда поступают сигналы от рецепторов.
3. Более древние структуры мозга фильтруют
(анализируют) информацию и сообщают новой
коре ее окраску, интегрирующую в себе субъективные, соматические и вегетативные компоненты.
4. Роль этой окраски, включения эмоций в
мышление, очень велика. Древние структуры мозга
добавляют к рациональному, далекому от чувств
мышлению яркие эмоции, приятные или неприятные для человека и потому позволяющие легко оценить информацию, как правило, с дуальных позиций. Окраска мыслей чувствами может играть и позитивную, и негативную роль.
5. Очевидно, далеко не любая информация может быть окрашена чувствами. Если информация
полностью нейтральна для человека (например,
2х2=4), то ей и не будут сообщаться чувства, хотя
подобная, но более сложная, формула для математика при ее выводе может звучать как прекрасная
поэма («поэзия науки»). Степень нейтральности
информации и необходимость ее окраски оценивает, видимо, лимбическая система, а степень новизны - гиппокамп. Древняя кора сообщает наивысшим «человеческим» и высококультурным достижениям новой коры яркую эмоциональную
окраску, вознаграждающую человека за эти достижения.
6. Возможны, очевидно, и противоречивые сообщения, поступающие одновременно от древних и
новых структур мозга после поступления в них информации от рецепторов. Это может вызвать одновременное наличие двух решений мозга, не способного принять одно решение. Тогда человек может
ощущать противоречивость и раздвоенность мышления.
7. Важна оценка значимости воспринимаемых
событий. Сигналы поступают одновременно через
ретикулярную формацию, таламус, гиппокамп,
миндалину и гипоталамус к лобной коре. Древние
структуры стоят на пути сигналов от рецепторов и
определяют их значимость. «Животные» структуры

55
участвуют в оценке значимости «человеческой»
информации.
Филогенез мозга определяет его чрезвычайно
сложную работу, в том числе степень влияния
древних структур:
1. Возможно, кортикогенез связан с ростом,
прогрессом, дифференциацией структур старой и
древней коры (это подтверждается, например, связью всех слоев новой коры с ретикулярной формацией).
2. В разные отделы мозга поступают одни и те
же импульсы от органов чувств, при этом импульсы идут и в древние отделы мозга, которые до
появления новой коры успешно создавали необходимые ощущения. По-прежнему ли эти структуры
создают зрительные и другие образы, и если создают, то каковы эти образы, отличаются ли они
от создаваемых новой корой?
3. Учитывая наличие параллельных, древних
и новых, структур мозга, ответственных за одни и
те же участки деятельности (зрение, слух, и пр.),
не происходит ли отмирание старых структур?
Или же все древние структуры настолько прочно
и надежно закреплены, что это затрудняет переход
к «социальному» человеку.
4. Не полностью выяснена функция «маленького» мозга – мозжечка, (называемого «копией» «smallreplica» больших полушарий [6]) и похожего по строению на большие полушария мозга
(два полушария, соединенные «червем», извилины, снаружи - серое вещество, внутри - белое,
почти то же множество каналов поступления информации, и пр.)?
5. Необычайно интересна роль ретикулярной
формации (сетевидного образования центральной
части продолговатого и среднего мозга), представляющего собой густую сеть нервных волокон с
клеточными телами. Ее тесная связь с новой корой
больших полушарий специфической и неспецифической афферентными системами, имеющими разные окончания в разных слоях коры, полностью
подтверждает образование больших полушарий
новой коры из более древних отделов мозга в результате их разрастания. Новая кора может только
условно считаться принципиально новым образованием.
6. Почему в мозгу два полушария, если функциональная асимметрия наблюдается далеко не у
всех, и человек, следовательно, мог бы жить и без
этой асимметрии? Только ли для создания объемной зрительной и слуховой картины? Но тогда
была бы необходима только часть двух полушарий, а остальные отделы были бы в единичном
числе. Но в мозгу есть два гиппокампа, два полушария мозжечка, и т.д.
7. Действительно ли кора больших полушарий «подчиняет» себе деятельность древнейших и
древних отделов мозга, или все они работают в
тесном взаимодействии, одновременно оценивая
информацию?
8. Как взаимодействуют рецепторные и эффекторные центры, расположенные в самых раз-
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ных структурах мозга, - например, в продолговатом мозгу, варолиевом мосту, в мозжечке, в гиппокампе, в миндалине, и пр?
9. При очень густой сети нервных волокон, по
которым проходят импульсы, вокруг волокон образуется переменное магнитное поле, которое в свою
очередь возбуждает импульсы в близко прилегающих волокнах. Не служат ли эти «вторичные» импульсы дополнительными источниками информации для множества структур мозга?
10. В течение длительного времени размер
мозга не растет, хотя кора больших полушарий является функционально наиболее сложным отделом
серого вещества, а ее самые новые слои, ответственные за наиболее сложные и, по-видимому, самые «человеческие» функции, расположены в тонком верхнем слое коры. Казалось бы, должна быть
возможность для роста этого тонкого «высшего»
слоя, но он ограничен размером черепной коробки
[9]. Но пространство внутри черепной коробки занято древними и старыми структурами, функции
которых зачастую параллельны и дублируются в
той или иной степени новой корой.
11. Как мышление, так и мозг, в определенной
степени несовершенны. Насколько реально вмешательство в столь важный и в то же время не растущий и не эволюционирующий в благоприятном
направлении орган? Человек в соответствии с особенностями упрощенного мышления не склонен к
предвидению всех последствий вмешательств, и
поэтому будет пытаться «улучшить» мозг со всеми
вытекающими последствиями (недопустимые с
разных точек зрения предложения в этом направлении см., например, в [9]).
12. Будет ли когда-либо изучена работа столь
сложно организованной структуры, как человеческий мозг, если изучающий его человеческий мозг
склонен к упрощенному «дуальному» мышлению?
Особенности строения и работы мозга человека поддерживают склонность к быстрому и упрощенному оперированию с минимальным количеством знаковых стимулов, к упрощенному мышлению, к дополнению всего мышления чувствами, и в
этом процессе взаимозависимо участвуют древнейшие, древние и более новые структуры.
Возможно, было бы лучше для гуманной коэволюции человека и естественной природы планеты, если бы кора больших полушарий действительно руководила другими отделами мозга, если
бы эмоции полностью контролировались ею. Но
это существенно обеднило бы восприятие и жизнь
человека. Красочные эмоции, унаследованные от
животных - предков, ярко украшают жизнь, в том
числе и самые высшие формы творчества («Ай да
Пушкин, ай да сукин сын!»). Можно сказать, что
все эмоции нужны (например, такая сложная эмоция, как печаль). Это – неустранимая множественность, необходимая для развития и для жизни.
Еще раз подчеркнем удивительное строение
многослойного мозга человека - наличие в многослойном мозгу «всеживотного» древнейшей части -
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мозга рептилий; мозга высших млекопитающих
(лимбической системы); новой и самой крупной части – неокортекса. Неокортекс не руководит в полной мере низшими отделами мозга; такую ситуацию обеспечивает ретикулярная формация – древний контролер. Преобладание решений отделов
мозга, влияющих на поведение человека, не постоянно: у разных людей могут интенсивнее проявляться функции более древних отделов и подавляться решения неокортекса, при ограниченном
контроле с его стороны. Это ведет к существованию бесчисленного числа вариантов триединого
мозга, в том числе и элементов недопустимого для
человека агрессивного и преступного поведения
обладателя мозга с превалированием функций R комплекса (агрессия, поддержание иерархии и пр.)
и лимбики (эмоции, злость, и пр.).
Удивительный многослойный головной мозг
человека – это мозг «всеживотного» (по С.Н. Булгакову), называемый по числу трех крупных и важных отделов «триединым мозгом» [9]. По нашему
мнению, противоречивость решений этих отделов
мозга, принадлежащих в природе животным – врагам, может вести к подавлению их решений, или к
борьбе, что влияет на психофизиологическое состояние человека, вплоть до расщепления сознания.
Расщепление сознания – это противоречивые решения древнейших и древних структур головного
мозга, осознаваемые новой корой. Влияние на поведение человека решений разных отделов мозга не
может быть постоянно: у разных людей могут подавляться или, напротив, поддерживаться решения
древних отделов, при ограниченном контроле
неокортекса (для этого он накрыт ретикулярной
формацией, сетью, связанной с древнейшими
структурами).
Наряду с особенностями структуры мозга, на
взаимоотношения стран должны влиять объективные законы бинарно множественного мира [10-13]:
1.
Закон бинарной множественности, согласно которому все предметы и явления мира - бинарно (двойственно) множественны. Бинарная множественность мира включает в себя предметы и явления, сочетающие в разных соотношениях
противоположные и нейтральные качества.
2.
Закон разветвляющегося развития: согласно ему предметы и явления в мире эволюционируют с разветвлениями, с ростом их множественности; с последующим прекращением роста, возможной стабилизацией, и переходом к деволюции
в форме схождений с сокращением множественности.
3.
Закон динамичной целостности развития
и схождения: разветвление и схождение происходят при внутреннем единстве мира, с цепными реакциями приспособления к новой целостности.
Таким образом, на принятие решений влияют
факторы (рис. 2):
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Рис. 2 Основные факторы, влияющие на принятие решений по взаимоотношениям стран
Мир и человек существуют в неустранимом
бинарно множественном пространстве между добром и злом, добродетелью и грехами, красотой и
безобразием, смыслом и бессмысленностью, устойчивостью и неустойчивостью развития. Бинарная
множественность показывает причинно - следственную обусловленность и позитивного, и негативного в мире и в человеке.
Если мир целостен и состоит из целостного
множества разносторонних предметов и явлений,
то любые быстрые искусственные вмешательства в
это состояние с целью его изменения в позитивную
(с точки зрения человека) сторону могут быть чреваты негативными цепными реакциями (приводящими к новой форме динамического равновесия и
целостности). Природа не допустит искусственного
одностороннего изменения целостности мира и его
объектов. Современная эволюция человечества построена на переходе через ограничения, пороги.
Удовлетворяя естественное любопытство и познавая неведомое, стремясь исследовать ранее неизученные области, человечество заглядывало за допустимую грань, и добивалось существенных технологических прорывов.
Создание целостного представления о мире
необычайно важно для обеспечения более устойчивого существования человеческого сообщества, для
более обоснованной оценки смысла жизни. Этому
мешает множество мнений разных людей по этой
теме, противоположных по смыслу. Применяя этот
множественный опыт, человек может запутаться в
оценке мира, природы, жизни, ее ценности и
смысла. Созданные как хранилище опыта человечества многочисленные пословицы, поговорки,
сказки, предания («мемы» человеческой памяти)
зачастую дают противоречивые рекомендации и
оценки. Выдающиеся люди оставили после себя
настолько разные оценки счастья, смысла жизни,
что можно найти полностью противоположные
взгляды на одни и те же предметы и явления.

Трудно принять анализ мира, предлагаемый философами, вводящими в случаях невозможности
представления предметов или явлений в рамках сознания человека новую «сверх – терминологию»,
заменяющую скрытый реальный смысл, который
пока не доступен. «Сверх – терминология» буквально содержит понятие «сверх», то есть выше понимания: таковы «сверхсознание», сверхпространство, сверхвремя, сверхкачественная сила, «самость», Я, Сверх-Я, Оно, «эго», нефизические «поля»,
«тела», «невербальная информация», ноосфера, и
пр. Будучи введена видными исследователями, эта
сверх – терминология, «сверх – понятия» входят в
жизнь и ими начинают оперировать как известными представлениями, хотя в большинстве случаев они не содержат необходимой для понимания
информации. Все это ведет к противоречивости
мышления, к невозможности объективной оценки
мира, и как следствие – к необъективному взаимодействию внутри человеческого сообщества и с
внешним миром природы. Между тем эти противоречивые мнения являются всего лишь отдельными
гранями бинарно множественного целостного
представления о мире.
Целостность объектов определяется множественностью уравновешивающих сторон, связей и
свойств, находящихся в состоянии внутренней причинно-следственной обусловленности. Поэтому
можно полагать, что и однополярный, полностью
позитивный мир, и односторонне прекрасный человек как его часть, нереальны. Когда человек пытается односторонне изменить множественность, или
исключить один из полюсов биполярности, или
хотя бы переместить естественное равновесие в
одну из сторон (положительную для человека), –
равновесие между полюсами восстанавливается.
Очевидно, множественность и двойственность как
ее свойство, - объективные качества мира, появившиеся в результате его эволюции и пронизывающие в настоящее время всю его структуру. Эволюция мира порождает бинарную множественность
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предметов, явлений и их свойств, и эта множественность, ее двойственности и противоположности,
обеспечивают существование и развитие мира. Деволюция уничтожает бинарную множественность.
Представление о внутренней целостности мира, состоящего из неустранимых позитивных, негативных и нейтральных (с точки зрения человека) предметов и явлений, противоречит не только большинству ранее созданных и существующих учений, но
и потребностям человека, и особенностям его упрощенного мышления. Человек в течение эволюции
противился негативной с его точки зрения части
мира, бытия, не воспринимал ее объективную необходимость, отрицал возможность ее существования. Сопротивление человечества негативной стороне предметов и явлений вылилось в многовековую борьбу с ней с применением любых, самых
недопустимых, способов. Оно нашло отражение во
всех широко распространенных учениях, как в философии, так и в религии. Между тем сокращение
или устранение негативной части бытия человеком
невозможно, так как она является объективной реальностью, уравновешивающей позитивную часть,
и без нее исчезнет движущая сила существования
мира.
Человек не склонен к приятию целостной множественности мира. Например, как древние, так и
современные философские и религиозные учения
поразительно односторонни, они, несмотря на
внешнюю привлекательность и кажущуюся «мягкость» и стремление к человечности, к заботе о человеке, отличаются жесткой идеализацией действительности. В древние, средние и новые века эта
жесткая идеализация вела к насильственному исключению инакомыслия, к пыткам и страданиям.
Жесткая идеализация не только далека от реальности, но и не дает места другим взглядам.
«Жесткая» идеализация мира и отношения к
нему
человека,
неприятие
им
реальной
целостности, продолжаются и в современном мире.
В связи с этим можно коснуться некоторых известных результатов духовных исканий человечества.
Так, в учении выдающихся деятелей культуры Рерихов определяющая роль отводится радости –
«особой мудрости и непобедимой силе». Если бы
«весь мир возрадовался хотя бы на одну минуту, то
все Иерихонские силы тьмы пали бы немедленно».
«Радуйся! Радуйся! Радуйся!» (из поэмы Н.К. Рериха). Но известно, что радость – лишь одна из множества эмоций, а другая, например, печаль, - не менее важная для человека и, возможно, более глубокая эмоция. Даже постоянно улыбаться вредно.
Своеобразен взгляд Рерихов на ум человека: ум
несовершенен, «он может с одинаковой интенсивностью и напряжением мыслить, как о самом возвышенном, так и о самом низменном». Человек
должен заставить его мыслить лишь в направлении,
указанном высшим сознанием. Все, что доходит до
сознания, должно проходить через цензуру сердца,
которое никогда не обманывается. В итоге создана
«светлая, несущая добро и веру в будущее философия». «Заставить» свой ум мыслить правильно,
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подвергать мысли «цензуре» сердца (очевидно, какой-то цензуре этики, воспитания, чувств?) – это
жесткие рекомендации, хотя и преследующие благую цель. Созданная авторами учения светлая философия необычайно далека от реальности как односторонняя, не учитывающая целостность объектов мира. В итоге она жестока по отношению и к
природе, и к человеку, создавая нереальное представление о природе и о человеке.
Многостороннее и в то же время внутренне целостное представление о предметах и явлениях в
мире особенно актуально в приложении к красоте и
целесообразности мира. Гармония, красота и согласованность органического мира – это обусловленное эволюцией соответствие строения и функций
организмов условиям их существования. Красота
предметов и явлений природы создана в первую
очередь для природы, а не для удовлетворения потребностей человека. В ходе эволюции, естественно, были порождены и противоположности
красоты, неприятные для человека особенности
природы («безобразные, ужасные и пр.» с точки
зрения человеческой эстетики), но природа существует (точнее - может существовать) независимо
от человека и его мнения о ней. Поддерживаемый
различными религиями и многовековым воспитанием антропоцентрический взгляд на мир представляет природу как средство удовлетворения потребностей человека. Этот взгляд одновременно с
технической революцией и неконтролируемым ростом численности человечества привел к глобальному экологическому кризису. Сейчас чрезмерно
эксплуатируемая природа Земли отступает под
натиском техники и человека.
Можно предположить, что если когда-нибудь
человечество изгонит из себя все животное и негативное, придет к единой позитивной философии и
этике, станет красивым, умным и добродетельным,
исключит (как?) всю негативную часть бытия (где
можно до нее добраться – элиминирует, где нельзя
– отгородится), оно погибнет, так как будет нарушен закон бинарной множественности природы,
обеспечивающий ее бытие и развитие. Человеку
необходимо постепенно принять мысль, что мир
бинарно множествен и состоит из двух подмножеств с позитивными, нейтральными и негативными (с точки зрения человека) предметами и явлениями. Устранение негативной части бытия не
только не нужно, но и невозможно, так как бинарная множественность предметов и явлений обеспечивает постоянное развитие, а в случае исключения
одного из подмножеств развитие (и жизнь) прекратятся. «Прекрасное мгновение» может длиться недолго, после чего вводится разветвление и рождается новая неудовлетворенность [10-13].
Среди разветвляющихся эволюций взаимоотношений стран особенно актуальны периоды мира
и войны в истории человечества (рис. 3). После
войн всегда следовали мирные периоды, когда
страны залечивали нанесенные разрушения, восстанавливали свой потенциал и, как правило, готовились к новым войнам. Чувство агрессии, контролируемое древнейшими структурами мозга, как это
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очевидно, успешно эксплуатируется во всем мире,
хотя страны несут недопустимые затраты, и мир не
может себе позволить тратить существенную долю
валового продукта на непродуктивную отрасль
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войны. Агрессивность активно используется в ходе
конкурентной борьбы в разных областях деятельности.

Рис. 3. «Бифуркации» развития
История Земли – это история войн, военных
конфликтов, особенно в XX веке, принесшем миру
наибольшие научно-технические достижения. Эволюция в методах ведения войн и в вооружениях
множественна, но постоянно нарастает степень ее

опасности. Если показать на графике периоды
войн, в которых участвовала Россия, то заметны
разветвления, переход от военных к мирным периодам, и затем – снова к военным (включая и внутренние войны, восстания внутри страны, рис. 4).

Рис. 4 Чередование периодов мира и войны
Итак, унаследованный от высших животных
многослойный мозг, вероятнее всего, оказывает
определяющее влияние на принятие решений, в
частности, по взаимоотношениям стран. Надо ли
вмешиваться в этот процесс и пытаться изменить
его, по крайней мере, чтобы решения принимала
высшая кора, без контроля со стороны древних отделов? И выполнимо ли это?
Заключение. Взаимоотношения между странами зачастую развиваются сложно и конфликтно.
Вероятно, определяющая роль в сложности взаимоотношений между странами принадлежит особенностям мышления человека как следствию сложного многослойного строения мозга "всеживотного", включающего совместно работающие
новые, древние и древнейшие отделы. Благодаря
особенностям структуры мозга древние отделы
контролируют новую кору. Поведение человека
определяется объединением в нем биологического
и социального, телесного и духовного, чувственного и рационального. Это вызывает сложность поведения, что влияет на принятие решений по взаимоотношениям стран. Вероятно, причины возникающих конфликтов между странами - в
многослойной структуре мозга человека -"всеживотного".
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АНОТАЦІЯ
Робота присвячена дослідженню проблеми єдності та розмежування соціогуманітарної та природничої складових феномена університетської науки. Проблема розглядатиметься як така, що виникає завдяки
відмінності пізнання фізичної та соціальної реальності, але значною мірою стає результатом соціальних та
економічних трансформацій в країні.
ABSTRACT
The work is devoted to the study of the problem of unity and separation of socio-humanitarian and natural
components of the phenomenon of university science. The problem is considered as one arising from the difference
in knowledge of physical and social reality, but largely becoming a result of social and economic transformations
in the country.
Ключові слова: єдність та розмежування соціогуманітарної та природничої науки, феномен науки,
науковий образ світу.
Keywords: unity and separation of socio-humanitarian and natural science, science phenomenon, scientific
mirror of the world.
Феномен науки, що утворений у країні в умовах тривалої і далеко не завжди успішної трансформації, містить у собі позитивний досвід когнітивних практик людства, однак представляє й негативні складові. Стабільні економіки та суспільства

розвинутих країн вимагають від науки насправді
актуальних та корисних результатів, тоді як у деформованих проявляються «побічні ефекти». В коло
наукових результатів сумнівної якості потрапляє
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частина публікації у вітчизняних журналах, зокрема із соціогуманітарної тематики, дисертаційних
робіт й інколи навіть проекти досліджень, що фінансуються з державного бюджету. Побічні негативні ефекти, що мають місце і у світовій науці, в нашій країні підсилюються соціально-економічними
деформаціями.
За роки незалежності в Україні відбулося кілька освітніх реформ, результати яких багато фахівців визнають провальними. Чи не найбільшої
шкоди завдало скорочення освітніх програм природничо-математичного напрямку, у порівнянні із
значно збільшеними програмами з гуманітарних
наук. Причин для такого повороту було декілька, як
суто емоційних, так і таких, що здавалися адекватними. Новий курс освіти трактувався однозначно:
«ми відмовляємось від науково-технічного прогресу і економічних проривів, а будуємо гуманістичне суспільство» [1]. Тепер ці реформаторські потуги виглядають як «величезні зусилля, які були
спрямовані на знищення природничої й математичної освіти» [2]. Таким чином, ми втратили досить
непогану освіту з природничих наук, а от що здобули? Яке гуманістичне суспільство побудували?
Чи досягли ми верховенства права, чи став народ за
рахунок того, що пошматували природничі програми, більш духовним, культурним, національно
свідомим або ж гуманним? Це риторичне питання,
на яке ми знаємо відповідь. Легковажне ставлення
до викладання природничо-математичних наук у
школах та вишах, недостатнє фінансування науково-дослідних проектів привело до неможливості
економічного зростання країни. Адже новітні дослідження з міжгалузевого аналізу витратності та
продуктивності економіки України доводять, що
такі види економічної діяльності, як освіта та наукові дослідження і розробки не тільки самі є продуктивними, але й збільшують продуктивність інших
галузей [3].
Наразі бракує інженерів, біологів, генетиків,
медиків, хіміків, фізиків. Цієї прогалини неможливо позбутися в короткі терміни. І науковці, і освітяни нарешті почали досліджувати негативні наслідки руйнівного та необачного реформування
освіти. В Україні створено Концепцію розвитку
STEM-освіти, яка, нажаль, має ще багато недоліків,
але проект та Звіт про громадське обговорення проекту розпорядження Кабінету Міністрів України
«Про схвалення Концепції розвитку природничоматематичної освіти (STEM-освіти)» розміщено на
сайті МОН України [2, 4]. Концептуальнаа помилка
у визначенні STEM-освіти, яка не є у загальному сенсі природничо-математичною, звичайно, присутня, але її обговорення є за межами цієї статті.
Проблемою є не тільки брак спеціалістів з математично-природничих дисциплін. Виявляється, і
це особливо яскраво проявилося під час пандемії
COVID-19, низький рівень природничих знань у населення загалом не тільки сповільнює економічне
зростання країни та унеможливлює технічний прогрес, але і призводить до життєво небезпечних наслідків. Люди починають протестувати проти ціл-
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ком обґрунтованих вимог, не розуміючи їх необхідності. Протестують і проти вакцинації, хоча іншого
захисту від епідемічних загроз людство ще не винайшло. Загальними стали протести проти нових
систем зв’язку, українські громадяни вірять навіть
у те, що саме технології 5G розповсюджують віруси. Такі «протести» виникають не на порожньому
місці, а в результаті поширення конспірологічних
ідей, через що, за оцінкою ФБР, з маргінальної течії
псевдофілософської думки конспірологія перетворилася в «терористичну загрозу». Чималий вклад в
популяризацію цих ідей серед населення внесли
журналісти та інші відомі особистості, тобто люди
з неабияким гуманітарним підґрунтям, але зазвичай
без навичок логічного мислення, без знань про методологію побудови наукової теорії і взагалі сучасних знань про природу. Таким чином, своєрідним
«щепленням» від фейків можуть бути тільки математичні і природничі знання, але їх бракує. Якщо
дійсно відбудеться ще один розворот шкільної
освіти, тепер у напрямку більшої уваги до природничих, технічних і математичних предметів, цю
проблему буде вирішено. Але наразі студент, вступаючи на гуманітарну спеціальність, не отримавши
достатніх знань в школі, не отримує їх і надалі.
Саме студенти-гуманітарії, як ми бачимо, у майбутньому будуть формувати громадську думку.
Щоб дати поняття про структуру та розвиток
науки, у КНУ імені Тараса Шевченка було запроваджено новий курс для студентів неприродничих
спеціальностей, під назвою «Науковий образ
світу», якому присвячено цю статтю. Але мета цієї
дисципліни значно ширша: дати студентам знання
наукової картини навколишнього світу на основі
сучасних досягнень науки, розвинути їх здібності
до сприйняття та аналізу інформації. Також важливо навчити студентів творчо мислити та знаходити нетривіальні підходи до розв’язку актуальних
наукових проблем, які виникають у обраній ними
спеціальності.
Курс складається з трьох взаємопов’язаних розділів. В першому викладаються загальні поняття
про методи та методологію науки. Другий розділ
курсу становить власне історію науки як зміну наукових парадигм. Третій розділ курсу – це огляд науки на сучасному етапі. При вивченні кожного розділу курсу важливо приділяти увагу самостійній роботі студентів з опанування матеріалу. Про
особливості викладання відповідних тем йдеться у
наступних розділах.
1. Загальні поняття щодо методів та методології сучасної науки.
На першому етапі студенти знайомляться з загальним колом питань, які становлять необхідне підґрунтя для подальшого вивчення курсу. Студенти
перш за все мають отримати відповіді на питання:
Що таке природничо-наукова картина світу? Що
відрізняє науковий експеримент від ненаукового?
Які риси характерні для наукової теорії? Що таке
лезо Оккама? На протязі перших лекцій студенти
вивчають поняття методу і методології, методи наукового пізнання та їх класифікацію. Також визначають, що таке культура і чи актуальна так звана
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проблема двох культур сьогодні (за визначенням Ч.
Сноу, [5]) . Ці питання є стандартними, їх детально
викладено у навчальних посібниках та підручниках, наприклад, [6-8], які рекомендовано для вивчення цього предмету. Але задача цього курсу – не
тільки завчити відомі визначення щодо наукових
методів і критеріїв вірогідності наукових відкриттів, але і проаналізувати, що може відбутися, якщо
ці критерії не виконано. Яскравим прикладом науки, яка почала розвиватися ще до планомірного застосування до її здобутків наукових критеріїв достовірності, є криміналістика. Засновником криміналістики вважають Ганса Гросса, який є фундатором
кримінальної психології та автором робіт, що показують значення застосування природничих і точних
наук до завдань розкриття злочинів. Завдяки працям Гросса криміналістику, і зокрема дактилоскопію, почали успішно застосовувати ще з XIX століття. Тобто до того, як в науці сформувалися чіткі
правила для оцінки достовірності гіпотез і аналітичних порівнянь. Великі претензії у вчених до криміналістів позначилися ще на початку 1990-х років,
а втіленням цих конфліктів стали так звані «Правила Доберта» (Daubert ruling) - спеціальна постанова Верховного суду США від 1993 року, де сформульовано п'ять базових критеріїв, на основі яких
суддям належить враховувати в своїх рішеннях укладення наукової експертизи. Зокрема, відповідно
до одного з цих критеріїв, всі криміналістичні методики аналізу повинні мати чітко визначену ймовірність помилок. Але це те, що практично для всіх
криміналістичних дисциплін (крім аналізу ДНК) ніколи строго не встановлювалося. Студенти дізнаються, що мова йде про помилки типу «помилкове
виявлення неіснуючої відповідності», або False
Positive, і «хибне відкидання реальної відповідності», або False Negative. Такого роду помилки неодмінно зустрічаються при будь-якій процедурі аналізу в науці, а тому такі ймовірності і параметри, що
на них впливають, мають розраховуватися заздалегідь, а потім ще уточнюватися під час набору статистичного матеріалу. Вперше протестувати дактилоскопію за загальноприйнятими науковими методиками вдалося лише в 1995 році. Досвідченим
експертам для аналізу було надано комплекти відбитків пальців з бази даних. З 156 осіб, які взяли участь в тесті, менше половини (68 експертів, або
44%) зробили вірну ідентифікацію. Але і ці сумні
результати не змінили ситуацію на краще. Продовжували вважати, що криміналістика - це особлива
наука, до якої незастосовні звичайні критерії пошуку істини, а до результатів експертизи не можна
застосовувати поняття вірогідності, їх треба трактувати як абсолютно надійні. Неправильність такого
підходу засвідчили розслідування сумнозвісних терактів у Мадриді, що мали місце 11 березня 2004
року. Через недостовірні дані дактилоскопічної експертизи заарештували і звинуватили у тяжкому
злочині громадянина США, який був цілком непричетний («справа Мейфілда»). І лише подальший
аналіз і пошук дозволили через деякий час знайти
справжнього злочинця.
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Справа Мейфілда виявилася дуже яскравим
прикладом, але не поодиноким. Тому у вересні 2016
року Президентська консультативна рада з науки і
техніки США (PCAST), опублікувала аналітичний
звіт, цілком присвячений криміналістиці [9]. Обговорюючи з студентами цей звіт, важливо поставити
питання: чи можна вважати криміналістику наукою
без наукових критеріїв достовірності? Які науки існують без наукових критеріїв достовірності і чи можна ці галузі знання віднести до наукових?
Якщо в криміналістиці спостерігається, так би
мовити, системний збій, викликаний двома факторами, по-перше, особливостями історії розвитку
цієї науки, по-друге, складністю об’єкту дослідження, похибки в методології можуть мати і зовсім іншу причину, а саме, наукову недоброчесність. Як приклад, студентам пропонується відповісти, які саме вади методології наукового
експерименту виявили розслідування недобросовісної наукової діяльності групи вчених, що працювали в американському дослідному центрі Bell Labs
над вивченням напівпровідникових властивостей
органічних матеріалів на початку 2000 років. Цей
гучний скандал, пов’язаний з іменем Яна Хендріка
Шена, був також не поодиноким. Наприклад, влітку
2002 року Беркліевська національна лабораторія
Лоуренса (LBNL) звільнила свого співробітника
професора Віктора Нінова , коли перевірочна комісія встановила факти фабрикації експериментальних даних, пов'язаних з відкриттям 116-го і 118-го
хімічних елементів таблиці Менделєєва. Після цих
фактів Американське фізичне товариство опублікувало «Правила професійної поведінки вчених», зокрема щодо принципів відповідальності співавторів а також порядок розгляду звинувачень у несумлінності [10].
Після ознайомлення з цими фактами студенти
відповідають на питання: чим відрізняється описана вище недоброчесність у природничих науках
від плагіату у гуманітарних дисциплінах (наводяться приклади із сучасності)? Який вид наукової
недоброчесності становить найбільшу загрозу для
розвитку науки та соціуму?
Під кінець вивчення цього розділу студенти
розбирають різні види сучасних конспірологічних
теорій, зазначаючи, які методологічні принципи побудови наукової теорії було порушено при конструюванні цих «теорій». Студенти з спеціальності психологія відповідають на питання, які риси психіки
сприяють сприйманню таких теорій населенням.
2. Періодизація історії науки: чотири наукові
революції як закономірні етапи розвитку пізнання
світу.
Цей розділ курсу присвячений вивченню історії науки і ґрунтується на давно відомій теорії наукових революцій як зміни наукових парадигм [11],
але студенти мають зрозуміти відносність такого
підходу. Основою для періодизації тут виступають
відкриття в фізиці, разом із тим паралельно розглядаються відкриття в хімії та біології. Наукові революції – це процеси, дуже розтягнуті в часі, до того
ж критерії їх визначення досить розмиті, а тому точна періодизація неможлива. Інколи виділяють три
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наукові революції, інколи чотири. В курсі «Науковий образ світу» за основу періодизації прийнято
чотири наукові революції. Мету такого поділу та
методологічні засади викладання обґрунтованою
нижче.
Перш за все студенти мають знати чітке визначення, що таке парадигма та що таке наукова революція. Перша наукова революція пов’язана з іменами Ньютона, Галілея, Коперніка, Кеплера, Гюйгенса та ін. Власне як результат першої наукової
революції виникла перша обґрунтована наукова парадигма, яку визначають як механістичну картину
світу. Основними принципами наукового підходу
виявилися: редукціонізм, атомізм, детермінізм та
деїзм. На цьому етапі вивчення курсу варто починати заохочувати студентів до самостійної роботи
над доповідями. Темами можуть бути як біографії
вчених, так і історії ідей (наприклад, флогістону).
Темою доповідей можуть стати і приклади такого
драматичного явища, як "передчасні відкриття".
Студенти мають розуміти причини цього явища. Як
приклад передчасного відкриття першої наукової
революції можна запропонувати тему «Ламарк vs
Дарвін».
Другу наукову революцію визначає перехід від
механістичних уявлень до молекулярно-кінетичної
теорії Больцмана. Зазначимо, що інколи цей перехід як наукову революцію не розглядають (тому нараховують три революції, замість чотирьох). Ми
вважаємо доцільним і методологічно необхідним
визначати перехід від детерміністичної картини
світу до поняття вірогідностей, на яких ґрунтується
молекулярно-кінетична теорія, саме як наукову революцію. Разом із тим розвивається класична термодинаміка рівноважних процесів, що дає поштовх
до використання теплових машин, та класична електродинаміка Максвелла. Це загалом призводить
до переростання наукової революції в науково-технічну.
Тут варто зауважити, наскільки відносним є
визначення періодизації історії науки стосовно наукових імен. Наприклад, праці Ньютона стали фундаментом для механістичної картини світу, але пізніше його розрахунки з комбінаторики виявилися
необхідними для фундації молекулярно-кінетичної
теорії та відповідної теорії вірогідності.
Ні в кого не викликає сумнівів, що перехід до
квантової теорії в першій чверті ХХ століття є найбільш наочним зламом парадигми. За прийнятою
тут періодизацією, це є третя наукова революція.
Дуже важливо показати студентам на прикладі квантової теорії, вірні методологічні засади побудови
наукової теорії взагалі. Тут головним виявляється
зв’язок теорії з експериментом, адже квантова теорія виникла в результаті накопичення експериментальних фактів, які неможливо було пояснити з точки зору класичної фізики. Найважливішими з них
є експериментальні закони теплового випромінювання та фотоефекту, що не вкладалися в рамки
класичної термодинаміки та електродинаміки, залежність теплоємності від температури, закономірності в атомних спектрах випускання і поглинання
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(досліди Резерфорда). На прикладі розвитку квантової теорії можна також пояснити студентам закономірні етапи узагальнення будь-якої наукової теорії. Так, першим етапом є аксіоматичний, що починається з гіпотези Планка та теорії фотоефекту
Ейнштейна і завершується постулатами Бора. Другий етап, коли теорія теж покликана пояснити експерименти (з дифракції електронів та нейтронів),
але на більш високому рівні узагальнення, становлять гіпотеза де Бройля про універсальність корпускулярно-хвильового дуалізму та співвідношення
невизначеності Гейзенберга. Нарешті третій етап –
це формалізм Шредингера, що узагальнює і використовує надбання попередніх етапів. Найбільш
складним для викладача є те, що студенти гуманітарних факультетів не підготовані до сприйняття
квантової теорії, і їм треба викладати на дуже простому рівні, власне не фізику, а методологію побудови теорії. Тут у допомозі стануть будь-які наочні
матеріали, наприклад, науково-популярні ролики з
YouTube. Звичайно, неможливо задіяти математичний апарат квантової механіки. Але студенти-гуманітарії мають зрозуміти ключові ідеї теоретичного
мислення та зв’язок теорії з експериментом, який
вона пояснює. Вони мають також усвідомити, що
будь-яка теорія може бути застосована лише в рамках певних обмежень, так, квантова механіка не
знецінює класичну і не знаходиться у протиріччі з
нею, а виступає узагальненням в межах певних розмірів об’єкту дослідження.
Темою, що сприймається значно легше, ніж
квантова механіка, є Ейнштейнівська теорія відносності (СТО). Зазвичай студенти роблять непогані
доповіді з цієї теми, вона значно зрозуміліша для
них, і основні постулати вони пам’ятають ще зі
школи.
Разом із зміною парадигм у фізиці, на початку
ХХ століття відбуваються і революційні перетворення в біології, а саме, народження генетики. Тут
знову постає тема «передчасних відкриттів» та боротьби ідей. Після перевідкриття законів Менделя,
яке зробили одночасно і незалежно Корренс, Чермак-Зейзенегг та Фріз, починається протистояння
еволюціоністів та генетиків.
Четверта наукова революція триває зараз, і
важко точно визначити, коли вона почалася. Можна
сказати, що зерна сучасних наукових підходів проростали крізь віки. Адже основними складовими
четвертої наукової революції є:
Розвиток новітніх нанотехнологій.
Розвиток комп’ютерної техніки та інформаційних технологій.
Розвиток генетики та біотехнологій
Спільний (синергетичний) науковий підхід до різних природних явищ.
Про можливості, прийоми та цілі викладання
такого безмежного простору інформації ми поговоримо у наступному розділі.
3. Наука на сучасному етапі: досягнення та перспективи
В цій частині курсу найважливішим є оптимально розділити матеріал між лекціями викладача ї
доповідями студентів. Наприклад, спрямовуючим
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фактором та водночас розділом у часі для розвитку
науки стала Друга Світова війна. Тому доцільно запропонувати студентам три доповіді (окремо): ядерна, хімічна та бактеріологічна зброя, конвенції про
заборону біологічної та хімічної і договір про нерозповсюдження ядерної зброї. Зазвичай під час
цих доповідей виникає цікава дискусія. Після цього
викладач присвячує лекцію темі «Розвиток космонавтики», з такими основними підтемами:
Ідеї Ціолковського та діяльність Годдарда.
Вернер фон Браун – «батько» американської космічної програми.
Від Пенемюндеракетного центру до
NASA: операція «Скріпка».
«Зброя відплати»: балістична ракета як
різновид ракетної зброї.
Діяльність Корольова. Перший супутник
і перший політ людини в космос.
Досягнення компанії Ілона Маска
SpaceX.
Останню підтему також доцільно запропонувати як доповідь, студенти охоче беруться за неї.
Доповідь студента про бактеріологічну зброю
доповнює викладач. Він розповідає про програму з
бактеріологічної зброї в СРСР, до обговорення пропонується книга «Biohazard» [12]. Під кінець обговорення студенти намагаються обґрунтувати, чи
схожі віруси сучасної пандемії за вбивчою дією на
штучні.
Тему «Нанотехнології» майже повністю розповідає викладач. Задавати студентам гуманітарних
спеціальностей доповіді по цій темі не доцільно,
тому що їм буде важко розібратися у великій кількості матеріалу та у зв’язках між новітніми відкриттями. Студенти дізнаються, що про надзвичайну важливість розробки нанорозмірних структур йшлося
досить давно. Першим, хто підняв це питання у лекції «There's Plenty of Room at the Bottom: An
Invitation to Enter a New Field of Physics», був нобелівський лауреат Річард Фейнман ще у 1959 році.
Багато з його передбачень здійснилися.
Студенти дізнаються про широке коло застосування наночастинок та про різні види наноструктур, наприклад, про карбонові наносистеми, такі, як
фулерени, карбонові нанотрубки, графен, про історії їх відкриття та основні застосування. Магнітні
наносистеми розглядаються перш за все як прилади
зчитування та зберігання інформації.
Особлива увага приділяється наномедицині:
застосуванню наночастинок в діагностиці, фармакології та вірусології, нанохірургії та наноробототехніці. Викладач має доповісти студентам, що новітні досягнення в фізиці та хімії наночастинок можуть вплинути на процедуру вакцинації. Йдеться
мова про те, що, поєднуючи в одній технології використання колоїдних квантових точок і доставку
вакцин за допомогою мікроголок, вченим вдалося
досягти істотного прогресу як в самій процедурі вакцинації, так і в децентралізованому зберіганні даних [13]. Цей аспект дуже важливий, тому що на
цьому прикладі можна пояснити виникнення нових

Sciences of Europe # 56, (2020)
конспірологічних теорій «чипізації» та їх абсолютну некоректність.
Викладання теми «Розвиток інформаційних технологій» доцільно почати з лекції викладача з історії предмету за таким планом: «Комп’ютери: від
Тьюрінга до сучасності. Еволюція носіїв інформації.» Варто зазначити, що перша в континентальній
Європі електронно-обчислювальна машина була
створена Лєбедєвим із співробітниками у Феофанії,
під Києвом. Дуже корисно прослідкувати зростання
IPS та продуктивності комп’ютерів, навести закон
Мура (кількість транзисторів в мікросхемах подвоюється кожні два роки) і спробувати прогнозувати
характеристики комп’ютерів на наступні кілька років. Необхідно також зазначити основні операційні
системи, що функціонують на даний час, та їх розробників.
Тісно пов’язаною з попередньою темою є історія зв’язку, від винайдення телеграфу до смартфонів і 5G - зв’язку. Найважливішим тут є пояснення
основних принципів дії 5G, його переваги та чи
може він бути небезпечним для організму людини.
Надалі студенти з великою готовністю роблять
доповіді на теми «Історія Інтернету» та «Соціальні
мережі». Цікавою була б доповідь про криптовалюти, якщо студенти цікавляться такою темою та за
рівнем підготовки в змозі сприйняти і зрозуміти
принцип роботи криптосистем.
Початок теми «Розвиток генетики та біотехнологій» найцікавіше розкрити через ідейний зв’язок
генетики з квантовою теорією. Адже саме лекції
Бора і спілкування з Тимофеєвим-Ресовським надихали фізика-теоретика Макса Дельбрюка, майбутнього Нобелівського лауреата з фізіології та медицини, на зміну професії. Він став експериментальним біологом, Нобелівським лауреатом з фізіології
та медицини «за відкриття, що стосуються механізму реплікації та генетичної структури вірусів».
Ідеї Дельбрюка і Тимофеєва-Ресовського про
зв’язок генетики і квантової теорії в подальшому
були блискуче викладені у книзі «Що таке життя?»
славетного фізика-теоретика, одного з творців квантової механіки Ервіна Шредингера, про якого вже
йшла мова в третьому розділі [14]. Вплив цієї книги
на генетиків, що займались проблемами гена, зокрема на Уотсона, Крика та Уілкінса, що згодом розшифрували код ДНК, був величезним [15].
Надалі слід показати на лекції розвиток генетики від відкриття Уотсона, Крика та Уілкінса до
проекту «Геном людини» і новітніх технологій
CRISPR.
Найскладнішим для сприймання студентамигуманітаріями є остання тема, «Спільний (синергетичний) науковий підхід до різних природних
явищ». Тут йдеться про дуже важливу тенденцію
сучасних природничих наук, а саме, нещодавно відкритих можливостей пояснення різних феноменів
фізики, хімії та біології на основі спільних математичних моделей. Коло цих феноменів дуже широке,
від автоколивальних реакцій в хімії і лазерів у фізиці, до морфогенезу, фотосинтезу і гліколізу в біології. Одним із засновників цього універсального
підходу був Алан Тьюрінг [16]. В ІВТ Київського
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Національного Університету цій темі присвячено
цілий курс, що читають студентам природничих
спеціальностей шостого року навчання (другий
курс магістратури), про цей курс йшлося в попередній статті [17]. Звичайно, студенти 1-2 курсів гуманітарних спеціальностей не готові до сприйняття
складного математичного підґрунтя на зразок моделі реакція-дифузія, яку запропонував Тьюрінг.
Тому доцільно, після окреслення загальної картини
досліджень таких феноменів, зосередитися на основному, а саме, на можливості прогнозування епідемій на основі математичних моделей. Знову ж, студентам не треба пояснювати системи диференційних лінійних рівнянь, на яких базуються SIRмодель та похідні від неї моделі. Але вони мають
зрозуміти, що таке моделювання – не фокуси і не
«обдурювання населення», як це вважають наші неосвічені співвітчизники, які не в силах збагнути,
звідки взявся прогноз.
Вищі навчальні заклади України адаптуються
до вимог ринку випускати інноваційну продукцію,
використовуючи результати цього виробництва для
вдосконалення своєї освітньої і наукової роботи.
Якісна і загальнонаукова методологічна підготовка
майбутніх вчених, розробників високих технологій
і менеджерів повинна забезпечуватися університетом спільно з науковими установами та науково-технологічними центрами [18].
Курс «Науковий образ світу» для студентів неприродничих спеціальностей має на меті зменшити
побічні ефекти, викликані довготривалими і невдалими реформами освіти. Він дає студентам знання
наукової картини навколишнього світу на основі
сучасних досягнень науки, розвиває їх здібності до
сприйняття та аналізу інформації, навчає студентів
творчо мислити та знаходити нетривіальні підходи
до розв’язку актуальних наукових проблем, які виникають у обраній ними спеціальності.
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