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ARTS
ОНИСІЯ ШРЕЄР-ТКАЧЕНКО ЯК ДОСЛІДНИЦЯ ДАВНЬОЇ УКРАЇНСЬКОЇ МУЗИКИ
Гнатишин О.Є.
Львівська національна музична академія ім. М. В. Лисенка, доцент
ONYSIA SHREER-TKACHENKO AS RESEARCHER OF ANCIENT UKRAINIAN MUSIC
Hnatyshyn O.Ye.
Lviv National Academy of music named after M. V. Lysenko, associate professor
Анотація
Увиразнено найважливіші ідеї провідної української музикознавиці щодо давньої української музики
в їх звʼязку з минулими та тогочасними концепціями українських учених в Україні та еміграції. Завдяки
цьому висвітлено особливості періоду 1960—1980-х років у еволюції українського історичного музикознавства, вказано на розвинуті в подальшому концептуальні ідеї дослідниці.
Abstract
The most important ideas of a leading Ukrainian muzikologist concerning the ancient Ukrainian music in
their connection with the past and advanced concepts of Ukrainian scientists in Ukraine and emigration. This
highlights the features of the period 1960-1980 in the evolution of Ukrainian historical for musicology, indicated
on the developed further the conceptual idea of the researcher.
Ключові слова: історія давньої української музики, дослідження, концепція, комплекс ідей.
Keywords: history of ancient Ukrainian music, research, conception, complex theses.
Історія української музики як спеціальний науковий напрям в українському музикознавстві почала формуватися від перших десятиліть ХХ ст. У
подальшому кожний новий період в розвитку суспільства породжував своє трактування історії своєї
й чужої музики, відображаючи черговий етап у
науці про музику загалом.
В CРСР розвиток історичного музикознавства
відбувався під впливом марксівсько-ленінського
вчення з його ідеологічними вимогами та нормативами, суть яких зводилася до тлумачення музичної
творчості як безумовного відображення буття людини в соціумі. Під цим оглядом добирався фактаж,
персоналії і формулювалися підсумкові висновки.
В Україні певне послаблення тиску відчулося
на початку 1960-х років. Тоді у галузі історії української музики активізувалася науково-дослідницька
діяльність колективу науковців Київської консерваторії на чолі з Онисією Шреєр-Ткаченко (1905–
1985). Завдяки їх інтенсивній праці досить швидко
(вже на кінець 1960-х років) визначилися наукові
пріоритети, основні засади методології і навіть «виробився певний модус, сума певних аксіом, на яких
виховувались музиканти» [2, с. 9]. А спеціально для
науковців ті накопичені аксіоми ставали засадничою базою для наступних, своїх і чужих, досліджень, спонукою до перевірки (підтвердження
або заперечення) своїх гіпотез документальними
фактами із числа дозволених для оприлюднення
джерел. У підсумку до початку 1980-х років з’явилися перші фахові підручники, хрестоматії, в яких
спочатку в загальних рисах, а пізніше все детальніше розкривалися невідомі доти сторінки української музичної історії.

Відчуття деякої наукової свободи, що з′явилося на гребені «епохи Хрущова», викликало прагнення пролити світло на те, що мало бути відомим
уже давно, але через тотальну недозволенність і
страх замовчувалося або оприлюднювалося вибірково, відповідно освітленим. У музиці це особливо
стосувалося давніх епох, зокрема, через
домінування в них церковної музики, нетолерованої владною ідеологією. О. Шреєр-Ткаченко намагалася максимально використати послаблення контролю за такими зацікавленнями науковців, мотивуючи свої прагнення бажанням подолати
відставання в цій справі від вільних країн Європи.
На початку музикознавець стала активним генератором ідей і припущень в галузі давньої української
музики, а паралельно плідно працювала в архівах
над їх аргументацією, підтвердженням. І хоча
сьогодні зібраний і досліджений науковцями масив
матеріалу неспівмірно більший, а введення нових
фактів і їх опрацювання необмежено продовжується, дозволяючи тим самим створювати незаангажовані науково коректні концепції, значення
піонерів у цій справі не слід недооцінювати. Для
цього й обираємо предметом дослідження наукову
спадщину О. Шреєр-Ткаченко, що досі не була
предметом спеціального аналізу. Тому, обираючи
за мету осягнути значення наукового доробку вченої в еволюції української музично-історичної
науки, треба увиразнити кілька завдань: дослідити
згаданий «модус» ідей і аксіом музикознавця на
підставі аналізу змісту праць за її участю та її одноосібної монографії, виділення з них найважливіших наукових позицій (це предмет дослідження), розгляду їх у контексті тодішніх
напрацювань провідних українських і інших радянських музикознавців-сучасників.
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Довголітня подвижницька праця науковця і педагога О. Шреєр-Ткаченко (понад десять років (у
1960–1970-х) завідування кафедрою історії української музики у Київській консерваторії) втілилася у
фундаментальне окреме видання та численні
об’ємні розділи в колективних працях, де вона займалася ще й упорядкуванням усього матеріалу, його
загальним редагуванням, а одночасно розшифруванням давніх нотних і словесних текстів, підбором музичних ілюстрацій у вигляді типових зразків творчості, а також укладом інформативно насичених коментарів. Отож, у порівняно нечисленному за
кількістю назв доробку О. Шреєр-Ткаченко —
розділи у посібнику групи авторів (разом із Л. Архімович, Т. Каришевою, Т. Шеффер) «Музична
культура України» (М., 1961, 214 с.), їх же «Нарисів
з історії української музики» у 2-х ч. (К., 1964.— Ч.
1.— 306 с.), в «Хрестоматії з історії української дожовтневої музики» (К., 1968), які пізніше суттєво доповнили «Історія української дожовтневої музики»
(К., 1969, 587 с.) та друге видання «Хрестоматії
української дожовтневої музики» у 3-х частинах (К.,
1974, 268 с.; К., 1976, 298 с.; К., 1980, 236 с.), врешті
одноосібний посібник «Історія української музики»,
перша частина якого охопила період розвитку музичної культури від найдавніших часів до середини
ХІХ століття (К., 1980, 198 с.), монографія про Г.
Сковороду та кілька інших статей.
Як видно, цій дослідниці належить заслуга започаткування на поч. 1960-х рр. розробки навчального курсу історії української музики з його злободенною потребою видання посібника, присвяченого
спеціально українській музиці (розрахованого на
студентів консерваторій), а також висвітлення нових
і мало оприлюднюваних тем в українській музичноісторичній науці, що вкупі прагнули заповнити існуючі прогалини в науковому осмисленні еволюції
національної музики. О. Шреєр-Ткаченко стала однією з перших в українському музикознавстві „радянського“ періоду, хто подав багатотемну цілісну
картину давньої української музики від часів Київської Русі і ширше — тодішнього культурного і духовного життя України. Ця плідна наукова діяльність
ученої, що охоплює понад 20-річний (лише «друкований») відтинок насиченого «життя темою», позначений не тільки послідовним (з кожним наступним
виданням) розширенням інформативних обширів деяких вужчих тем і введенням нових (щоправда, і далі
підпорядкованих строго визначеним ідеологічним
вимогам), що, зрештою, відповідало науковим жанрам — від «нарисів з історії» до «історії» в повному
сенсі. Помітним є й глибше теоретичне їх
опрацювання завдяки кількісному наповненню
вдало підібраними науково-вартісними ілюстраціями, фотокопіями, змістовними музичними прикладами, текстологічними аналізами зразків давньої
музики, спеціально музикознавчими (жанровими,
мелодичними та ін.) характеристиками доти невідомих або ще неопрацьованих творів. При тому, якщо
хронологічно перші виклади теми містили використання переважно думок російських фахівців у галузі давньої музики, то в останній своїй праці загаль-

Znanstvena misel journal №19/2018
ного змісту — «Історії….» — вже в «Передмові» подано численний перелік найвагоміших і найновіших
наукових публікацій станом на поч. 1980-х рр. у
ділянці давньої української музики авторитетних і
тоді молодих музикознавців П. Козицького, О. Цалай-Якименко, Ю. Ясіновського, Н. ГерасимовоїПерсидської, В. Конотопа та ін., що їх врахувала авторка.
Незважаючи на те, що дослідження вченою
давньої музичної культури України розпочалося
лише 1961 р. з невеликої за обсягом колективної розвідки і продовжилося у згаданих «Нарисах…»,
справжнім європейським визнанням О. Шреєр-Ткаченко-науковця й фактично представленого нею
ширшим науковим колам нового напрямку в
українському музикознавстві — досліджень музичної спадщини давнини — став у 1966 році Перший
Міжнародний симпозіум у Польщі (м. Бидґощ),
присвячений музичній медієвістиці. На ньому
вчена успішно виступила з доповіддю «Розвиток
української музики у ХVІ—ХVІІІ століттях»,
пізніше опублікованою російською мовою серед інших матеріалів симпозіуму. Її сміливе звернення до
багатовікового пласту церковної музики і підкреслення його важливого значення для подальшого розвитку усієї української музичної культури (що в
реаліях тодішньої української науки зазнавав повного замовчування або максимального нівелювання), однозначні акценти були схвально
зустрінуті присутніми, хоч сам виступ української
вченої до програми Фестивалю, наказні директиви
ідеологів музикознавства щодо його змісту довго
узгоджувалися в столиці СРСР [див. 9].
Доповідь О. Шреєр-Ткаченко висвітлила комплекс тез, що стосувалися широкої картини розвитку української музичної культури, шляхів формування національних рис українського музичного
мистецтва, підтверджуючи, що саме в той період
складалися їхні основи. Деякі з тез мали характер
дуже далекоглядних висновків.
На симпозіумі дослідниця торкнулася проблем
походження і поширення дум, особливостей їхньої
будови (словесної і музичної) та виконання, наголошуючи на відсутності сталої метро-ритміки, продиктованої вільною структурою вірша та імпровізаційністю інтонування (дещо пізніше, у 1971му, вона оцінила історичні думи як одне з центральних явищ в українській музичній культурі та
«майже унікальне» у світовій [9, с. 6]) і вперше
представила висновок про незаперечну професіоналізацію кобзарів (пізніше названих «кобзарямимайстрами»), що його в своїх етномузикологічних
дослідженнях пізніше довела С. Грица.
Розглядаючи діяльність братств і колегіумів як
«національно-культурних організацій» руського
народу, О. Шреєр-Ткаченко наголосила на їх
«визначній» історичній ролі в розвитку музичного
професіоналізму, оскільки саме в них (і взагалі
вперше) готувалася реформа православного церковного співу (шляхом обов’язкового навчання музичної грамотності, розвитку навичок хорового
співу з нот, розширення репертуару, знанням азів
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компонування та ін.), пов’язана з переходом від середньовічної монодії (знаменного розспіву) до нового багатоголосного стилю (партесного пінія) із
докорінною реформою системи нотації (заміною
безлінійної крюкової нотації на нотно-лінійне
письмо на 5-тилінійному нотному стані —
«київське знамя»), тобто всебічного формування в
середовищі братчиків нового виконавського стилю.
О. Шреєр-Ткаченко першою серед українських
музикознавців визнала українськість «за походженням і вихованням» М. Дилецького, діяльність якого
в силу обставин вплинула ще й на розвиток російської музичної культури, що дало підстави російським музикознавцям привласнити його собі, не зважаючи навіть на думку своїх же — московських —
упорядників «Энциклопедического Музыкального
Словаря» Б. С. Штейнпресса і І. М. Ямпольського
[11, с. 72].
Розподіляючи розвиток музики на три самостійних русла («багату» народнопісенну творчість,
«високорозвинений» партесний спів та світську музику) з виділенням особливої ролі церковної музики в зростанні музичного професіоналізму, О.
Шреєр-Ткаченко почергово проаналізувала видові
особливості тодішньої світської музики (міські побутові пісні (канти), цехову інструментальну та театральну музику). Щодо особливостей жанру
канта, то музикознавець наголошувала на схрещенні і синтезі в ньому фольклорних традицій з
елементами професійної музики. Характеризуючи
вертеп як явище народної музичної культури, дослідниця висвітлила особливості його музичної
драматургії (чергування музичних характеристик з
прозовими або віршованими монологами й діалогами) і на їх підставі чи не вперше дійшла висновку,
що це — рання форма національного музичного театру (що її як таку пізніше ретельно дослідила Л.
Корній), бо ці риси драматургії стали характерними
й для перших українських опер ХІХ століття. У
цьому контексті виділився й висновок про прагнення до перетворення в цих ранніх формах світського професійного мистецтва основ народної музики як провідну тенденцію поряд із засвоєнням досягнень західноєвропейської [9, с. 9].
Переважна більшість цих концептуальних висновків базувалася на паралельно розпочатих науковцем дослідженнях мало відомого джерельного матеріалу, що в подальші роки переросло в сталу традицію. Це сприяло глибокій обізнаності із давніми
зразками музичної культури, а відтак — правдивій їх
характеристиці, частковим і загальним висновкам.
Подальша праця музикознавця була представлена в посібнику «Історія української дожовтневої
музики» (1969), де під керівництвом О. Шреєр-Ткаченко запропоновано періодизацію цього довготривалого періоду (до поч. ХХст.). На основі загальноприйнятого в „радянській“ науці «марксистськоленінського вчення про суспільно-економічні формації та розвиток в їх межах тих чи інших форм
культури і мистецтва» [3, с. 3] тут вказано на всі
етапи: І. період Київської Русі; ІІ. ХІV — середина
ХVІІІ ст.; ІІІ. друга половина ХVІІІ — середина
ХIX ст.; ІV. 60—90-і рр. ХІХ ст.; V. кін. ХІХ — поч.
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ХХ ст. Такий поділ був покликаний відобразити не
стільки зміни в суспільно-економічних відносинах,
скільки розвиток української музичної культури
починаючи від часів Київської Русі, а пізніше виникнення й формування основ професіоналізму в
головних її сферах: народнопісенній творчості, педагогіці, музично-теоретичній думці, церковній і
світській творчості та виконавстві.
В ідеологічно складній атмосфері 1970-х в одній із найкращих своїх публікацій (зауважу: науковій, а не навчальній) «Розвиток української музичної культури в ХVІ—ХVІІІ сторіччях» (1971) [9]
дослідниця зробила важливий концептуальний висновок: українська професійна музика сформувалася
у ХVІ—ХVІІІ ст. на основі своїх незліченних пісенних скарбів, церковної музики, коли становлення
національної музичної школи відбувалося передусім у пісенно-хорових жанрах [9, с. 13-14]. Це
повністю спростовувало пояснення «радянського»
музикознавства як щодо власного походження,
чинників зародження й формування музичного
професіоналізму, його визначальних жанрів в
Україні.
У своїй останній праці — монографічному
посібнику «Історія української музики» (1980) О.
Шреєр-Ткаченко значно розширила попередні
виклади теми завдяки використанню найновіших
сучасних своїх і чужих досліджень молодших колег, яких вона сама постійно заохочувала до наукових пошуків. Це дозволило внести суттєві уточнення в окремі попередні гіпотези.
Так, повторно звернувшись до проблем канту
(на цей раз визначаючи його жанрові музичні
ознаки — строфіку, ритміку, мелодику), О. ШреєрТкаченко уточнила власну попередню думку про
вплив на його мелодику народної пісні і про акордове багатоголосся як відбиток первісних форм
партесного співу [1, с. 119], вказуючи, що «на
ранньому етапі розвитку [ще] відчувається зв'язок
його [канта] з простими формами партесного
співу», а далі «поступово в мелодиці та ритміці
канта все відчутнішим стає вплив народнопісенної
творчості», доходячи навіть до думки, що «часом це
не що інше, як своєрідна обробка народної пісні в
стилі побутового триголосного канта» [10, с. 84].
До того ж «кантова мелодика й характер багатоголосся мали певний вплив і на хоровий партесний
концерт ХVІІ — початку ХVІІІ століття» [10, с. 87].
Інколи О. Шреєр-Ткаченко відстоювала свою
позицію перед колегами. Наприклад, у питанні
впливів на партесний концерт не погоджувалася з
думкою деяких музикознавців про формотворчий і
стильовий вплив на нього західноєвропейської багатоголосної поліфонічної музики. Авторка акцентувала тут натомість «значення українських
псалмів і кантів (їх гомофонно-гармонічного триголосся), що складалися, очевидно, ще з ХVІ ст. у
ХVІІ-ХVІІІ ст.» [10, с. 69].
Багатолітнє дослідження теми О. Шреєр-Ткаченко cупроводжувала нелегка довготривала
аналітична робота в архівних, стародруківських,
рукописних
фондах
Центральної
наукової
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бібліотеки АН УРСР у Києві, Державного історичного музею СРСР, Державної бібліотеки ім. В. І.
Леніна, Державного Центрального музею музичної
культури ім. М. І. Глінки (у Москві), Державної бібліотеки ім. Салтикова-Щедріна (у тоді Ленінграді)
та інших численних наукових та музичних інституціях. Водночас попри такий серйозний науковий
підхід, у монографічному посібнику «Історія
української музики» (1980), як сьогодні помічено
фахівцями, охоплено тільки «три мистецькі напрями: бароко, класицизм і ранній романтизм (ренесансна епоха не представлена)», що однак не завадило стати виданню «чи не найповнішим з усіх
попередніх видань, що були опубліковані групою
авторів під керівництвом О. Шреєр-Ткаченко» [8, с.
4].
Загалом усе, що опубліковане з напрацьованого дослідницею, свідчить про цілісність взаємодоповнюваних культурницьких та іманентно-музичних поглядів і ідей, об’єднану наскрізною ідеєю
органічної тяглості розвитку національної культури впродовж кількох століть.
Зрозуміло, що в умовах «радянської» дійсності
будь-які спеціально українознавчі дослідження, а
тим більше видання праць із навчальною метою
були вкрай ускладнені, а надруковані часто мали
вигляд стислих оглядів, де довідки про композиторів (особливо сучасних) іноді складалися за особовими справами (що зберігалися в Спілці композиторів), а покажчики основної літератури включали
видання
російських
музикознавців,
рекомендовані для ознайомлення, або ті, що були
необмежено доступні для широкого загалу.
Прикрим гальмом був ідейно-політичний тиск
із боку влади, що виявлявся в наполегливому прагненні «підправити», «скерувати» у «правильне»
русло дослідницьку діяльність українських науковців, а саму історію української музики подавати
передусім як засіб культурного виховання, інструмент пропаганди мистецтва певного змістовного наповнення, що нібито вигідно відрізняється в
порівнянні з тим, що сформувалося в попередніх
умовах розвитку української національної музичної
культури.
В кінці 1940-х рр. панівний у мистецтві метод
соціалістичного реалізму супроводжувався боротьбою з формалізмом і космополітизмом. У розпал тої
боротьби в 1949 році О. Шреєр-Ткаченко звинуватили у «цілковитій втраті патріотичного почуття»,
бо вона нібито «робить наклепи на російську музичну культуру» (цит. за стенограмою виїзного
Пленуму СКУ в Харкові, фрагменти котрої
опубліковані нещодавно [6]). Нагадаємо, що в той
час музикознавець щойно захистила кандидатську
дисертацію на тему «Українська пісня-романс в її
джерелах і розвитку» (К., 1947), і ця гостра критика
безпосередньо стосувалася саме того дослідження.
Звичайно, ті непрості для наукової праці умови
спричинювали спотворення-викривлення картини
всієї української культурної історії узгодженими інтерпретаціями, вилученням із неї значного масиву
давньої музики, замовчуючи її насиченість європейськими впливами, надаючи перевагу фольклорно-
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центричним тлумаченням.
Контрольованість, (до-)недозволеність чи
санкціонування механізмів взаємодії із зовнішнім
світом позначилися й на ізольованості досліджень О.
Шреєр-Ткаченко як від досягнень західноєвропейської музичної історіографії, так і здобутків української музикології на еміграції (Ф. Стешка, Б. Кудрика,
З. Лиська, М. Антоновича, П. Маценка), бо її тексти
позбавлені слідів їхнього впливу і, тим більше, не демонструють поглиблення-розширення розуміння
ними певних конкретних подій/явищ. Саме тому у
викладах тем з історії української церковної музики
поза її увагою залишилися загальноісторична культурологічна та іманентно-музична етапність
відповідно Ф. Стешка, Б. Кудрика, П. Маценка,
творчість композиторів «перемишльської школи»,
деякі часткові питання (напр., початкові співні
форми, перші теоретичні підручники співу, Ірмологіони, Почаївський Богогласник та ін., висвітлені
Б. Кудриком; нотовані богослужбові книги (стихирарі, мінеї), пам’ятки співу візантійських греків,
південних слов’ян та ін., проаналізовані Ф. Стешком; окремі жанри української гимнографії, багатоголосні форми та ін., досліджувані М. Антоновичем,
котрому, до слова, в Голандії були відомі українські
видання за участю киянки [3]). Водночас увагу тих
дослідників до власне музичних текстів і іншого
виду давніх джерел, скрупульозний теоретичний
аналіз музичного матеріалу О. Шреєр-Ткаченко з
успіхом перейняла.
До наукової праці своїх сучасників в Україні
вибіркове ставлення «радянських» музикознавців
сьогодні теж видається показовим. Наприклад, у
текстах О. Шреєр-Ткаченко знаходимо посилання
тільки на збірник пізніших, прийнятих тоталітарною ідеологією, статей українського історика музики Миколи Грінченка (Грінченко М. Вибране. К.,
1959, 540 с.), а про його відому (але заборонену)
«Історію української музики» (1922), де враховувався досвід німецьких дослідників Й. Шлютера,
А. Дурова, А. В. Амброса та ін., які докладно
висвітлювали давні періоди історії музики, навіть
не згадується. Попри те класифікація музично-історичного процесу О. Шреєр-Ткаченко все ж споріднена із запропонованою М. Грінченком: народнопісенна творчість та професійна музика першого
прийшли на зміну класам народної музики, поділу
професійної на релігійну і світську у другої, спираючись на два принципи — жанрового побутування і
хронологічний. Важливо зауважити окрему увагу авторки до церковної музики, що більше — незмінне
(лише більш або менш виражене) трактування останньої як професійної музики до середини ХVІІІ ст.,
тобто ствердження її національної приналежності і
своєрідності. І це важлива концепційна позиція О.
Шреєр-Ткаченко, що збігається з Грінченковою.
Отож, висновки. Науковий доробок О. ШреєрТкаченко представив новий етап у науковому тлумаченні історії української музики, зокрема
медієвістики. І не тільки тому, що в своєму цілісному
ретроспективному вигляді представляє «продукт»
певного часового відтинку — «радянського» періоду
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(а точніше — 1960–1980-тих років) з усіма притаманними йому особливостями, а й через те, що продовжив музично-культурологічний узагальнений
аналіз комплексу тем, започаткований М. Грінченком з його прагненням якомога ширше охопити процес функціонування української музичної культури,
розпочавши з огляду теорій виникнення музики як
такої.
Певна внутрішня ізольованість і особливо
необхідність відповідати навʼязуваним вимогам
спонукали О. Шреєр-Ткаченко поєднувати історичний, соціально-побутовий, культурологічний та
спеціально музикологічний (джерелознавчий та
іманентний) аспекти досліджень, окремо (за європейським зразком) розвинуті в українській музично-історичній музикології Ф. Стешком, Б. Кудриком, П. Маценком та М. Антоновичем.
Водночас, подібно до М. Грінченка (а точніше
— структури його другої рукописної «Історії»),
прагнула віднайти й усталити методологію вивчення нотних рукописів, систематизувати окремо
вивчені матеріали, тобто рухалася шляхом, що його
в історії української музики вільно торували згадані
дослідники на еміграції. І це тоді, коли в основі усіх
«радянських» підручників з історії музики були наукові висновки вибраних владою московських і
тоді ленінградських ідеологів від науки, отримані з
дуже обмеженого іменного і кількісного ряду
української музичної творчості, а не власні українські (чи й чужі, однак не залежні у виборі теми, способу її розкриття чи підсумкових висновках) первинні дослідження збереженого в архівах музичного матеріалу. Тому можна говорити про те, що
саме з іменем Онисії Шреєр-Ткаченко, її науковою
працею та інтелектуальними здобутками пов’язане
відновлення (а не, як ще й сьогодні дехто вважає, —
зародження) систематичних студій давньої української музики в нелегких радянських умовах. Складність такого відновлення полягала не лише в повній
відсутності в науковому обігу попередніх наукових
розробок замовчуваних або заборонених українських музикологів — фахівців у справі вивчення
історії української музики, часто — європейського
рівня, але й у переважанні вибіркового підходу до
проблем і явищ, рекомендованого численного переліку небажаних для опрацювання імен композиторів, «неактуальної», «маловартісної» церковної
музики та ін.
О. Шреєр-Ткаченко володіла неабияким хистом як досліджувати глибини культурних надбань,
так і віднаходити спосіб введення їх у науковий
обіг, що багато в чому визначило успіхи нашого музикознавства в пізніші роки [2, с. 9]. Ми довели, що
сміливість і найбільша заслуга О. Шреєр-науковця
полягає в тому, що в непростих умовах «радянської» дійсності вона не тільки говорила багато чого
вперше, а й прагнула сказати якомога повніше. А
головне — зберегти у власному історієписанні
(навіть за умови обширного конгломерату порушених тем) не тільки первинний ґрýнт — звукореалізацію українського народу на тлі його безперервного (кількасотлітнього) розвитку, що дозволяє
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розглядати національну культуру як певне функціональне ціле, а й наскрізну ідею — «формування
української музики, як окремої [курс. О. Г.] парості
слов’янської музики» [7, с. 5] з відповідним їй
принципом музичної ідентифікації нації. Бо саме в
період ХVІ—ХVІІІ сторіч складалися й кристалізувалися основні характерні риси самобутнього українського національного музичного мистецтва» [7, с. 5, 6]. Такою є суть власної загальноісторичної концепції О. Шреєр-Ткаченко, форма і
зміст викладу котрої концентрували в собі чи не
найважливіше з усього дозволеного тоді для
опублікування, віддзеркалюючи особливості часу.
Започаткованими ідеями О. Шреєр-Ткаченко,
або її безпосередніми слушними порадами немало
скористалися молоді тоді науковці, а в дослідженнях О. Цалай-Якименко, Ю. Ясіновського, Н. Герасимової, Л. Корній, Ю. Медведика та ін. вони
дістали своє гідне продовження-поглиблення або
додаткове обґрунтування. Науковий доробок О.
Шреєр-Ткаченко у своєму цілісному аналізі не
тільки підтверджує значне розширення меж наукової поінформованості, починаючи від 1960-х років,
що призвело до відчутного поступу в українській
медієвістиці та й музикології загалом.
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МИФ КАК ИНСТРУМЕНТ САМОВЫРАЖЕНИЯ ПЕРВОБЫТНЫХ ХУДОЖНИКОВ
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Дальневосточный Федеральный университет, магистрант
MYTH AS A TOOL OF SELF-EXPRESSION OF THE FIRST SIKACHI-ALYAN ARTISTS
Mikolaichuk D.O.
Far Eastern Federal University, MA
Аннотация
Статья посвящена изучению петроглифов Сикачи-Алян в нижнем Приамурье, расположенных на
Дальнем Востоке России. Группа рисунков знаменита изображением лося в «рентгеновском» стиле, тело
которого заполняет своеобразный орнамент, а также хорошо сохранившимся рисунком вымершей лошади
кулана с выбитой на ней антропоморфной маской-личиной. Автором произведен стилистический анализ
изображений и выделены художественные элементы, с помощью которых первобытные художники отразили мифологические представления.
Abstract
The article is devoted to the study of Sikachi-Alyan petroglyphs of the lower Amur region that located in the
Far East of Russia. The group of drawings is famous for its representation of an elk in the X-ray style, whose
bodies are filled with an original ornament, as well as a well-preserved pattern of an extinct horse with an anthropomorphic disguise masked out on it. The author made a stylistic analysis of images and highlighted artistic elements, with the help of which primitive artists reflected mythological ideas.
Ключевые слова: петроглифы, первобытное искусство, Сикачи-Алян, мифологическое сознание
Keyword: petroglyphs, primitive art, Sikachi-Alyan, mythological consciousness
Название нанайского села Сикачи-Алян, возле
которого находится самая крупная и типологически
многосторонняя группа наскальных рисунков на
Дальнем Востоке, трактуют как «место жительства
злых духов» или «место, где спрашивают дорогу в
другой мир». По местным поверьям, именно в духов превращаются души умерших, если не находят
пристанища. Возможно, именно их изображают так
называемые петроглифы, выбитые на камнях рисунки шаманских масок и животных. Сейчас довольно сложно установить, что именно имели в
виду первобытные художники, но с помощью сохранившихся памятников наскального искусства
мы можем представить себе приблизительную картину мира аборигенов.
Чтобы попытаться подойти к изучению первобытного наскального искусства с позиций носителя
архаической картины мира, необходимо рассмотреть существующие гипотезы мифах и поверьях,
зашифрованных в петроглифах Сикачи-Аляна. Однако необходимо заметить, что концепция интерпретации комплекса и содержания древнейшего искусства в целом носит предварительный характер.

Исследователи могут предполагать, но в данном вопросе можно обнаружить множество факторов, которые не позволяют делать точные утверждения.
Коллективное сознание древних жителей
Дальнего Востока создавало мифы, которые переносились на базальтовые валуны в качестве выбитых на скале рисунков – петроглифов. Так миф стал
инструментом для самовыражения первобытных
художников Сикачи-Аляна. По-разному интерпретируют один из самых известных петроглифов на
Дальнем Востоке – изображение сикачи-алянского
лося. Тело зверя исписано символами и геометрическими фигурами, составляющими своеобразный
орнамент. Главный исследователь Амурских петроглифов А.П. Окладников [4,с.31] трактует их в качестве символических внутренних органов, что, по
его мнению, может указывать на промысловый
культ. Знаменитый лось, как он считает, сделан в
“рентгеновском” стиле, где каждый символ показывает определенный орган, а их единство символизирует собой промысловый объект.
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Рисунок 1. сикачи-алянский лось в "рентгеновском стиле"
Лось изображен на горизонтальной поверхности валуна и обращен к небу, что еще один исследователь В. Попов интерпретирует как обращение
к космогоническим сюжетам, отражение вселенной, а также ее проекцию на себе. Стоит отметить,
что расположение зверя отличает данный рисунок
от других аналогичных в мире – как правило, животных изображали на вертикальных поверхностях
скал. Это является аргументом В. Попова в пользу
космогонической трактовки сюжета. [5,с.176]
Существует еще одна интерпретация: поскольку лось обращен к небу, а соответственно к
небесным светилам, то, может отражать солнце и
луну. Именно поэтому среди местных жителей существует гипотеза о том, что фигуры круглой
формы обозначают солнце, благодаря чему жители
Сикачи-Алян стали именовать лося “Солнечным”,
а первобытных художников, которые создали его –
последователями культа солнца. Среди местных
жителей также распространено предание о том, что
лось с орнаментом на туловище является «небесным», поскольку каждый вечер он глотает солнце,
и всю ночь за ним гонится охотник на лыжах, чтобы
к рассвету освободить небесное светило.
Таким образом зверь, согласно существующим
трактовкам, может обозначать как суть вселенной,
так и ценный промысловый объект. Надо отметить,
что концепция о “рентгеновском” стиле существует
более 40 лет и является официальной позицией
науки, так как изображения фигур внутри тела допускают ассоциации с обрядами коренных народов,
которые имеют обряды ритуального потрошения

животных в рамках промыслово-охотничьих культов.
Лошадь с изображением личины внутри тела –
еще один знаменитый наскальный рисунок Сикачи–Аляна, на рассматриваемом петроглифе изображен тарпан (кулан) – вымершая лошадь с личиной – маской. На ее теле присутствует другое изображение –антропоморфная личина. Академик А.П.
Окладников объяснял присутствие маски на теле
зверя как визуализацию мифической истории о том,
как голова путешествовала верхом на лошади. [3, с.
174-176] Такой сюжет развивается в нанайском
фольклоре «Сказании о голове» ХIХ в. Кроме того,
Окладников нашел сходство с мифом об одинокой
девушке и черепе, превратившемся в мужчину. Подобный миф распространен среди тунгусо-маньчжурских племен, а также встречается у других азиатских народов.
Как считает исследователь З.С. Лапшина
[1,с.128] изображение имеет неоднозначное значение, из-за чего вызывает затруднения у исследователей. По мнению З. С. Лапшиной, личина является
звероподобной, в пользу этой трактовки говорит ее
звериный внешний вид – широко открытые глаза,
рот в виде трех углублений, линии в области головы, которые могут обозначать уши. Главным аргументом в пользу такой концепции считается аналогичная найденная в поселке Кедрово в Хабаровском крае личина (Шереметьево). Внешний вид
личин идентичен: они имеют одинаковые глаза, нос
и рот. Форма рта имеет звериные очертания. З.
С.Лапшина в начале анализа в том числе восприни-
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мала маску в качестве антропоморфного образа, однако затем пересмотрела свою позицию [Там же].
Во время детального изучения личины с помощью
современных цифровых методов исследователь
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приходит к мнению, что в ней отсутствует сходство
с человеческими чертами, а преобладают, напротив, животные характеристики.

Рисунок 2.Изображение вымершей лошади в Сикачи-Аляне
Существует гипотеза о том, что в сознании
аборигенов фантастическое и иррациональное
было объединено с материальным и реальным. Мир
в нем представлялся как единое целое, а фантазии
стали частью реального мира – ведь с их помощью
люди объясняли действительность. Конкретные явления природы, наблюдаемые каждый день, представлялись как результат деятельности божеств и
духов.
Поэтому ошибочно трактовать древние рисунки как своеобразный способ «фотографирования» сцен охоты, шаманских ритуалов и первых социальных отношений. Первобытные художники
проецировали на наскальные изображения коллективное сознание: они показывали не просто объекты охоты, а духов природы, которым поклонялись, поскольку от них зависело выживание всего
рода. Первобытные люди думали, что раз у них есть
душа, значит, она должна быть и во всем остальном
в мире, и в этом проявляется особенность мировосприятия, утраченное многими современными
людьми. Выбитые на валунах рисунки СикачиАляна могут перенести современного человека на
тысячи лет назад и рассказать, как охотились, во
что верили и чего боялись наши предки. Принято
считать, что первобытные художники создавали
петроглифы, руководствуясь ритуально-обрядовыми мотивами. По мнению автора статьи, вместе
с тем создатели петроглифов Сикачи-Аляна испытывали потребность в творческом самовыражении.
Об этом говорит постепенное накопление изобразительных навыков и уникальная стилистика памятника.

Среди Сикачи-Алянских петроглифов сложно
не увидеть повторяющиеся снова и снова элементы,
складывающиеся в своеобразный орнамент из сравнительно простых, но разнообразных фигур. Петроглифы стремятся к абстрактному и орнаментальному стилю, они включают в себя завитки, спирали,
круги и другие, более сложные орнаменты, которые
могут располагаться как отдельно, так и включаться в сюжетные композиции, использоваться
при изображении фигур зверей и антропоморфных
личин. Первобытные художники стилизовали природные формы – в отдельных элементах можно угадать мотивы, почерпнутые из флоры, фауны или
вдохновленные небесными телами. Например,
солнце в лучевидных элементах вокруг антропоморфных фигур и солярных знаках, змей в петроглифах-спиралях и растительные мотивы в дугообразных линиях личин. Это является уникальной
чертой, характеризующей Амурские петроглифы.
Петроглифы Сикачи-Алян также отличаются
необычной для первобытного искусства детальностью: изображенные животные в «рентгеновском
стиле» заполнены геометрическими фигурами
внутри контура, и кроме того, подробно выписаны
их конечности, хвосты, уши и иногда нижняя челюсть. Личины также проработаны довольно подробно; чаще всего они имеют все черты лица (нос,
рот, глаза), также первобытные художники, по
предположению автора, пытались изобразить с помощью дугообразных и прямых линий своеобразную «мимику» личин. Это достигается с помощью
объемности изображения, выбитого на валуне. В
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раскрашенных таким образом личинах можно рассмотреть обозначенные светом участки, напоминающие световые блики или пробела. Позже подобный эффект широко применялся живописцами всех
эпох.
Кроме того, аборигены стремились к изображению объемных фигур – они изображали маскиличины не на плоской, вертикальной скальной поверхности, как это зачастую бывало в других памятниках, а на объемных камнях-валунах, которые
сами становились, благодаря естественному рельефу, частью изображений.
Важной характеристикой Амурских петроглифов являются специфические детали – например,
обрамление личин линиями-лучами, символизирующими, по одной из версий, волосы, по другой –
солнечное сияние. Рисунки созданы с применением
разных техник, но их общей чертой являются криволинейные формы. Первобытные художники
изображают животных при помощи плавных дуг,
также с помощью линий они заполняют внутреннее
пространство контура. Контур при этом присутствует практически всегда и ярко выражен.
Таким образом мифологическое сознание
древних художников в наскальной живописи Сикачи-Алян отразилось в передаче особых художественных элементов: концентрических фигур на
теле животных, лучевидных элементов, проявлений линий объема и света на орнаментальных раскрасках личин и тд. В то же время петроглифы являются уникальными, благодаря особенному орнаментализму, «рентгеновскому стилю» и наслоению
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изображений, посредством которых отражаются
мифы аборигенов Приамурья – например, миф о
живом черепе или лосе, проглотившем солнце.
Содержание петроглифов говорит нам о том,
что искусство уже тогда было важной частью
жизни коренных народов Дальнего Востока и что
оно имело связь с верованиями людей. Связь человека и природы в силу разных причин прервалась.
Но отголоски такой философии и сейчас можно обнаружить у многих этносов; например, у современных аборигенов Дальнего Востока – орочей,
нивхов, нанайцев и др. К мировоззрению предков
необходимо обращаться, чтобы понимать современную духовную культуру потомков аборигенов –
коренных народов Амура.
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МІЖНАРОДНИЙ КОНКУРС ПІАНІСТІВ ПАМ’ЯТІ ЕМІЛЯ ГІЛЕЛЬСА ЯК ФАКТОР
РОЗВИТКУ ОДЕСЬКОГО ВИКОНАВСЬКОГО МИСТЕЦТВА
Руснак Ю.М.
Одеська національна музична академія імені А.В. Нежданової,
здобувач кафедри теорії музики та композиції
INTERNATIONAL PIANO COMPETITION IN MEMORY OF EMILE GILELS AS A FACTOR IN THE
DEVELOPMENT OF ODESSA PERFORMING ARTS
Rusnak Y.M.
Odessa A.V. Nezhdanova national academy of music,
aspirant of the department of music theory and composition
Анотація
Стаття присвячена розгляду особливостей проведення Міжнародного конкурсу піаністів пам’яті
Еміля Гілельса, який з 2001 року посідає визначне місце в музичному житті України. Аналіз характерних
рис дозволив виявити основні критерії впливу проведення конкурсу міжнародного рівня на виконавське
мистецтво міста, в якому він проводиться. Досягнуто висновку щодо цілеспрямованості та необхідності
проведення й приймання участі у конкурсних змаганнях, як одного з чинників розвитку піаністичної майстерності виконавця.
Abstract
The article is devoted to consideration of the peculiarities of conducting the International Piano Competition
in memory of Emil Gilels, which since 2001 occupies a prominent place in the musical life of Ukraine. The analysis
of the characteristic features has revealed the main criteria for influencing the international competition on the
performing arts of the city in which it is conducted. The conclusion about the purposefulness and necessity of
conducting and accepting the participation in competitions, as one of the factors of the development of the pianistic
skill of the artist, has been reached.
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Питання розгляду впливу виконавських конкурсів на розвиток сучасного академічного музичного
мистецтва постає все частіше, що зумовлено все більшим розповсюдженням твердження саме конкурсних змагань як чинника творчого успіху виконавця. Конкурсні змагання митців відбувались ще за
часів античності у Древній Греції та в епоху римської імперії. У сучасному вигляді музичні конкурси
зазнали розповсюдження з початку XIX сторіччя з
моменту присудження щорічної премії Академією
витончених мистецтв у Франції (1803 р.), та з проведення першого регулярного міжнародного конкурсу, започаткованого Антоном Рубінштейном в
1890 році. На протязі XX сторіччя відбулось стрімке розгортання конкурсної діяльності на міжнародному й національному рівні. Були започатковані
Міжнародний конкурс піаністів імені Ф. Шопена
(1927 р.), Міжнародний конкурс піаністів імені Ф.
Ліста (1933 р.), Міжнародний конкурс імені Е. Ізаї
(1937 р.), який після війни був відновлений вже за
назвою Конкурс імені Королеви Єлизавети (1951
р.), Міжнародний конкурс імені П. Чайковського
(1958 р.) та ін..
Широке розповсюдження конкурсного руху
сприяло запровадженню організацій, які простежують діяльність конкурсів та норми проведення, до
яких відносяться Федерація міжнародних конкурсів, Європейська спілка молодіжних музичних конкурсів, Фонд Алінк-Аргеріх та ін.. Світова тенденція збільшення кількості музичних конкурсів спонукає музикантів та дослідників музичного
мистецтва до розгляду впливу й наслідків конкурсних змагань на формування сучасного виконавця.
Г. Коган застерігав від дуже активної участі музикантів у конкурсах, підкреслюючи неможливість
виявлення таланту артиста великого масштабу через посередній, обмежений репертуар та вимоги
членів журі до коректного, точного виконання, що
стоїть на межі педантизму та звужує творчий потенціал артисту. «У цьому, може бути, і не було б великої біди, якби не розгорівся навколо конкурсів
нездоровий ажіотаж, сильно роздув їх значення, неправомірно перетворив їх в основне мірило артистичної цінності молодих виконавців, так що конкурсні лаври зробилися для них мало не єдиною можливою дорогою на концертну естраду.» [8, с. 36].
А. Ляхович порівнює проведення конкурсів з
шоу-бізнесом та вказує: «Людський фактор виявляється на конкурсі зайвим і шкідливим. Окреслюється зв’язок, з одного боку, зі спортом, де на перший план виходить критерій формальної відповідності (стільки-то вправ, стільки-то секунд, стількито метрів), а з іншого боку – з шоу-бізнесом, де
будь-який індивідуальний прояв жорстко регламентується системою стереотипних брендів.» [9,
с.122].
Але ж сучасні педагоги та науковці відмічають
й позитивний вплив конкурсних змагань. «Сьогодні
в Україні майже не знайдеться навчальних закладів,

педагогічні колективи яких не займаються організацією та проведенням різноманітних виконавських конкурсів. Ставши невід’ємним компонентом
навчально-виховного процесу, музичні змагання
відкривають широкі можливості для реалізації численних цілей, поставлених перед сучасною мистецькою освітою.» - відмічає О.М. Щербініна [4, с.
52]. Підтверджує думку науковця й А.Р. Романенко: «Роль музичного конкурсу полягає перш за все
у показі творчих досягнень виконавців сьогодення
та виявленні нових обдарувань, оцінюванні професійності «педагогічних сил», налагодженні творчої
комунікації викладачів, обміні досвідом, перегляді
та оновленні цілей, завдань, методів навчання, критерії оцінювання тощо.» [11, с. 127].
Не дивлячись на суперечливість поглядів на
вплив проведення конкурсів на сучасне виконавське мистецтво, увага науковців до цього питання
не вщухає. Зокрема розгляду, аналізу, ролі та
впливу окремих конкурсів на виконавське мистецтво присвячені роботи О. Юрченко [15], К. Давидовського [6], Р. Рутецького [12], В. М. Апатського
та Р. А. Вовка [5], І. С. Рябова [13] та ін.. Поміж
цього роль та внесок Міжнародного конкурсу піаністів пам’яті Еміля Гілельса, який проводиться
вже в сьомий раз з 2001 р., має чотири тури, входить
до Асоціації академічних музичних конкурсів України, фонду Алінк-Аргеріх залишається поза увагою сучасних музичних дослідників. Саме в дослідженні життєдіяльності Міжнародного конкурсу
піаністів пам’яті Еміля Гілельса та його впливу на
одеську піаністичну школу полягає мета статті.
Запровадження проведення Першого міжнародного конкурсу піаністів пам’яті Еміля Гілельса
мало плідне підґрунтя. Музичне мистецтво міста
Одеси формувалось з початку заснування міста з кінця XVIII – початку XIX сторіччя та зазнало неабиякого розвитку впродовж двох століть. З 30-х років
XX сторіччя починається успішна конкурсна діяльність вихованців одеської піаністичної школи, яка
відзначилась перемогою на серйозних конкурсах
тих часів. Так на у 1933 році на Всесоюзному конкурсі перемагає Еміль Гілельс (учень Б.
Рейнгбальд), у 1934 році Людмила Гінзбург (учениця М. Старкової) отримує другу премію на Республіканському конкурсі, у 1935 році Марія Грінберг (учениця Д. Айзберга) отримує другу премію
Всесоюзного конкурсу, та у 1937 році Яків Зак
(учень М. Старкової) отримує першу премію Міжнародного конкурсу Шопена у Варшаві. Саме з
цього часу однією з рис одеського виконавства й
педагогіки стає: «цілеспрямоване плекання конкурсно-концертного професіоналізму як своєї головної
мети» за висловом Н. Кашкадамової [7, с. 211]. У
цьому явищі були свої позитивні та негативні наслідки, але палка любов до свого вихідця, видатного
музиканта, піаніста Еміля Гілельса збереглася на
довгі роки.
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Задля вшанування імені великого майстра XX
сторіччя у 2001 році був започаткований міжнародний конкурс піаністів. Особливе ставлення до
пам’яті Еміля Гілельса знайшло свій прояв перш за
все у постановці репертуарних вимог до конкурсантів. Так при проведенні перших двох конкурсів
(2001, 2003 рр.) у першому турі окрім виконання
поліфонічного твору І. С. Баха чи Д. Шостаковича,
класичної сонати Й. Гайдна, В. А. Моцарта чи Л.
Бетховена обов’язковим було також виконання
двох віртуозних етюдів Ф. Шопена, Ф. Ліста, С. Рахманінова, О. Скрябіна, К. Дебюссі, І. Стравінського, С. Прокоф’єва на вибір. У другий тур було
включено обов’язкове виконання транскрипцій, що
пояснюється: «величезною прихильністю Е. Гілельса до цих яскравих, сугубо концертних творів,
виконанням яких він вражав та захоплював сучасників.» [10, с. 5]. Окрім цього в другому турі
обов’язковим було виконання українського твору
композитора XX сторіччя та декількох творів композиторів від романтизму до сучасності. Третій тур
відбувався за участю оркестру та вимагав виконання концерту з списку, до якого входять кращі
зразки концертних творів композиторів XIX та XX
сторіччя: Л. Бетховена, В. А. Моцарта, І. Брамса, Ф.
Шопена, Ф. Ліста, Е. Гріга, Р. Шумана, К. Сен-Санса, П. Чайковського, С. Рахманінова, С. Прокоф’єва.
Програмні вимоги на протязі проведення шести конкурсів дещо змінювались шляхом ускладнення й доповнення. Так у відбірному турі, що проводиться за відеозаписами, до П’ятого конкурсу у
вимогах значилось виконання першої частини класичної сонати з програми I туру та віртуозної фортепіанної транскрипції з програми II туру. У відбірному турі Шостого та Сьомого конкурсів виконується два віртуозних етюди з програми I туру. Зміни
програми I туру відбулись з часу проведення Четвертого конкурсу та відзначились додаванням віртуозного твору сучасного автора країни учасника,
що зберігається на протязі наступних конкурсів. У
Третьому конкурсі було добавлено виконання двох
сонат Д. Скарлатті та одного з творів із репертуару
Е. Гілельса до якого входять сонати Ф. Ліста, Ф.
Шопена, Ф. Шуберта, Р. Шумана, П. Чайковського,
О. Глазунова, М. Метнера та ін.. Окрім цього для
другого туру стало обов’язковим виконання твору,
написаного спеціально для конкурсу народним артистом України, композитором Володимиром Птушкіним. Так для конкурсу були написані: «Українське капричіо», «Імпровізація та бурлеска», «Рапсодія». З Шостого конкурсу твір В. Птушкіна був
знятий, але у вимогах Сьомого туру значиться
обов’язкове виконання твору О.М. Балакірєва «Ісламей» для старшої категорії.
Вікові обмеження в першому конкурсі сягали
15-18 років у молодшій та 18-26 років у старшій
групи. Наступні конкурси проводились в одній віковій категорії з 16 до 30 років, VII міжнародний
конкурс піаністів пам’яті Еміля Гілельса повертає
традицію проведення у двох категоріях з 16 до 23
років у категорії А, та з 24 до 30 років в категорії В.
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Досить суворі критерії відбору та високій рівень складності загальної програми відповідає умовам оцінювання високоосвіченого журі, яке з першого конкурсу відрізнялось залучанням кращих
піаністів, педагогів, виконавців сучасності. Так до
журі Першого конкурсу входили професора провідних консерваторій України – В’ячеслав Бойков,
Олександр Бугаєвський, Марія Крих, Наталія Мельникова, Михайло Степаненко, Ігор Сухомлинов
та професора Діна Іоффе (Ізраїль), Борис Блох (Німеччина, США), Євгеній Могилевський (голова
журі, Бельгія), Володимир Іонов (Україна), та почесний член журі Людмила Гінзбург. В наступних
конкурсах почергово членами журі були Хідеко Кобаяши (Японія), Міхаель Льойшнер (Німеччина),
Кім Мі-Кюн (Німеччина, Корея), Ламбіс Вассіліадіс (Греція), Анна Маркарова (Франція), Монік
Дюфіль (США, Франція), Альдона Якобсон (Швейцарія), Олександр Сердар (Сербія), Володимир Вінницький (США), Артур Грін (США), Деніел Поллак
(США), Лариса Дєдова (США), Михайло Яновицький (США). Незмінним головою журі з Першого по
Четвертий конкурс був володар першої премії міжнародного конкурсу Королеви Єлизавети 1964
року, одесит, випускник Одеської середньої спеціальної школи імені П.С. Столярського Євгеній Могилевський.
Окрім суддівської роботи члени журі під час
проведення конкурсів давали майстер-класи, що
сприяло піднесенню професійного рівня, набуттю
творчо-методичного досвіду педагогів одеської піаністичної школи. Цей взаємозв’язок підкріплювався традиційними виступами членів журі на відкритті чергового конкурсу.
Географія учасників конкурсу досить поширена та включає представників Білорусі, Вірменії,
Грузії, Китаю, Південної Кореї, Литви, Німеччини,
Росії, Сербії, США, Тайваню, Франції, Японії та ін..
Для багатьох піаністів, які приймали участь, конкурс пам’яті Еміля Гілельса став трампліном для
професійної діяльності. Так активною концертною
діяльністю на сценах Європи та Світу відзначаються лауреати конкурсу різних часів: Поліна Кондраткова (I премія Другого конкурсу), Галина Чистякова (II премія Другого конкурсу), Павло Колесніков (I премія Третього конкурсу), Олексій Чернов
(II премія Третього конкурсу), Василь Котис (V
премія Третього конкурсу), Олександр Музикантов
(VI премія Третього конкурсу), Катерина Кулікова
(I премія Четвертого конкурсу), Герман Уколов (II
премія Четвертого конкурсу), Анна Цибульова (I
премія П’ятого конкурсу), Хідака Шино (I премія
П’ятого конкурсу), Марк Сердюк (II премія П’ятого
конкурсу), Данило Саєнко (III премія П’ятого конкурсу), Рустам Мурадов (III премія П’ятого конкурсу), Жибек Кожахметова (I премія Шостого конкурсу), Олексій Канке (I премія Шостого конкурсу),
Сузукі Рутаро (II премія Шостого конкурсу) та ін.
Значні успіхи демонстрували й одеські виконавці. Лауреатами ставали: Олег Корольов (II премія
Першого конкурсу), Тимур Гасратов (II премія Першого конкурсу), Ігор Парада (III премія Першого
конкурсу), Георгій Кожухар (III премія Третього
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конкурсу), Діана Гульцова (I премія Четвертого
конкурсу), Катерина Єргієва (III премія Четвертого
конкурсу), Андрій Показ (Приз пам’яті Олександра
Бугаєвського Четвертого конкурсу), Кирило Корсуненко (II премія П’ятого конкурсу), Олександр Громовий (III премія П’ятого конкурсу), Володимир
Кочнев (I премія Шостого конкурсу), Лян Чженьюй
(II премія Шостого конкурсу), Андрій Турбінський
(III премія Шостого конкурсу). Ігор Парада, Георгій
Кожухарь, Діана Гульцова, Андрій Показ, Катерина
Єргієва поєднують виконавську діяльність в Одеській обласній філармонії з викладацькою роботою на
кафедрі спеціального фортепіано Одеської національної музичної академії імені А.В. Нежданової.
На протязі Шести конкурсів піаністів пам’яті
Еміля Гілельса треті тури відбувались за участю
Національного Одеського філармонійного оркестру, художній керівник та головний диригент народний артист України Хобарт Ерл. Серед диригентів були лауреат Національної премії імені Тараса
Шевченка, народний артист України Володимир
Сіренко, заслужений артист України Ігор Шаврук
та народний артист України Хобарт Ерл. Високопрофесійна діяльність визначних митців України
сприяла виконанню одних з найскладніших фортепіанних концертів на високому рівні, що неодноразово було відмічено у пресі та відгуках [1-4; 10].
Визначна увага місцевої преси до конкурсів
відзначалась репортажами та нотатками з кожного
конкурсу в журналах та газетах: «Одеський вісник», «Вечірня Одеса», «Чорноморські новини», та
на сайтах українських видань.
Підсумовуючи характерні деталі історії проведення Міжнародного конкурсу піаністів пам’яті
Еміля Гілельса необхідно підкреслити визначний
внесок, що надавало проведення конкурсів музичному мистецтву міста Одеси. Регулярне спілкування з кращими світовими музикантами, молодими виконавцями з різних куточків світу, професійні зустрічі членів журі та педагогів й музикантів
Одеси давали змогу знайомитись з сучасними тенденціями виконавського мистецтва, обмінюватись
досвідом, усвідомлювати професійний рівень світового виконавства та стимулювати розвиток й залучання молодих одеських піаністів до активної творчої діяльності. Окрім ознайомлення з сучасним
світовим виконавським мистецтвом музикантів України, відбувалось пропагування українського культурного фонду в якості обов’язкового виконання
творів українських композиторів та репрезентації
молодих виконавців та фортепіанних шкіл країни.
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Аннотация
Статья посвящена преломлению классических драматических сюжетов в современной массовой культуре. В качестве основы взята тетралогия выдающегося композитора Рихарда Вагнера «Кольцо нибелунга» и современный, популярный во всем мире сериал «Игра престолов». Первый имеет в своей основе
древнегерманские мифы и сказания. Последний поставлен по циклу романов «Песнь Льда и Пламени»
Джорджа Мартина. Задачей было поставлено проследить, как сюжетные коллизии североевропейского
эпоса, отраженные в четырех операх немецкого композитора находят свое новое преломление в наше
время, в культурном мэйнстриме. Как традиционные эпические персонажи «преломляются» в осовремененные фигуры произведений двадцать первого века. И шире: как классическая культура влияет на современное искусство. В том числе: не взирая на разницу жанров: опера – телевидение.
Abstract
The article is devoted to the refraction of classical dramatic subjects in modern mass culture. The tetralogy
of the outstanding composer Richard Wagner "The ring of the Nibelung" and the modern, popular worldwide
series "Game of Thrones" are taken as a basis. The first is based on ancient German myths and legends. The latter
is put on a cycle of novels "The Song of Ice and Fire" by George Martin. The task was to trace how the plot
collisions of the North European epic, reflected in the four operas of the German composer, finds their new refraction in our time, in the cultural mainstream. As traditional epic characters "refracted" in the modernized figures of
works of the twenty-first century. And more broadly: how classical culture impacts on contemporary art including
the difference of genres.
Ключевые слова: классические сюжеты, драматические сюжеты, аллюзии, противостояние, сравнительный анализ, мэйнстрим, культурогенез, власть, эпический герой.
Keywords: classic stories, dramatic stories, allusions, confrontation, comparative analysis, mainstream, cultural Genesis, the power, the epic hero.
В 1895 г. французский театровед Ж. Польти
высказал мысль, что все драматические сюжеты
строятся на 1 из 36 драматических коллизий: «загадка», «бунт», «адюльтер», «безумие», «борьба
против Бога» и т.д. Сложно сказать: так ли это. Но
факт: многие драматические сюжеты действительно вечны. Сколько их: 36 или 144 не нам судить. Но противостояние Добра и Зла – основа любого эпоса. Она же – основа любого эпохального
произведения («эпохалки»), порождающего собственную «вселенную»: «Властелин Колец»,
«Гарри Поттер» и немногие другие. Изящной логической подтасовкой может быть замена противостояния «хороших» и «плохих» на противостояние
«плохих» и «очень плохих». Но здесь вопрос чисто

академический: просто «плохие» автоматически занимают место «хороших». Как в «Чёрном отряде»
Г. Кука, романах Н. Перумова, местами и у Дж.
Мартина.
Вывод: сравнительный анализ по-настоящему
серьёзных произведений просто неизбежен. И это
не значит, что один «заимствует» у другого. Это
значит, что действительно сильные сюжетные ходы
использовались (и будут использоваться) разными
авторами. В последнее время стало достаточно распространённой тенденцией проводить параллели
между литературной основой, типичной для классических произведений с сюжетами, которые принято относить к мейнстриму (например, у Флиера
Я.А. или Костиной А.В.) [1,2]. Однако, можно с
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уверенностью сказать, что взаимодействие между
музыкальным жанром элитарной культуры (опера)
и типично массовым продуктом (популярный сериал), является, безусловно, свежим и нетривиальным ходом. С одной стороны, данное смешение
жанров представляется неожиданным. Однако с
другой, подобная взаимосвязь произведений разных видов культуры в очередной раз показывает,
что классика продолжает оставаться своего рода
коммуникативным полем для последующих стадий
культурогенеза. Это не упрощение великих сюжетов, а их современная интерпретация в рамках конкретной эпохе и тех смысловых задач, которые она
решает.
В своё время немало было написано об аллюзиях «Властелина Колец» великого Толкиена к
«Кольцу Нибелунга» не менее великого Вагнера.
На наш взгляд данные аналогии несколько «натянуты». Кроме самого образа Кольца, дающего
Власть (богатство и власть), эти монументальные
произведения всё же имеют больше различий и по
духу, и по форме. Чего нельзя сказать об «Игре престолов» и «Кольце нибелунга». Предупреждаем,
мы будем опираться именно на экранный вариант,
а не на его литературную основу «Песнь Льда и
Пламени».
Прежде всего, следует напомнить, что у великого оперного реформатора, был любимый персонаж древнегерманского эпоса – Зигфрид. Так композитор назвал и любимого сына, чьё рождение
совпало с окончанием работы над одноимённой
оперой (3-й в цикле).
Зигфрид – практический идеальный эпический
герой, то есть соединение образов «воина» и «возлюбленного». Настоящий боец, победитель дракона и мужчина, искренне обожающий свою любимую. Такой герой есть и в «Игре». Это Джон Сноу.
Конечно, можно сказать, что любое эпическое произведение подразумевает такого персонажа. Тот же
Арагорн из «Властелина Колец». Но у Зигфрида и
бастарда общего больше.
Оба они рано лишились родителей и воспитывались другими людьми. Разница лишь в том, что
родители Зигфрида (Зигмунд и Зиглинда) – близнецы. Но здесь уже большой привет дому Ланнистеров.
Объектом любви для обоих героев являются их
тётушки. Напомним: Брунгильда – дочь Вотана,
Зигфрид – его внук. Дейенерис – дочь Безумного
Короля, Сноу – тоже Таргариен и его внук.
Даже смерть у обоих героев одинакова – гибель от рук предателей. Сноу воскресает. Но здесь
уже аллюзии к библейским сочинениям. Да и
напомним, что воскресает он, чтобы обрести своё
настоящее имя. То есть бастард Джон Сноу всётаки уходит от нас.
Поразительным образом похожи и их возлюбленные. Обе блондинки. Обе влюблены в своих
племянников. Обе обожают воздушные средства
перемещения. Даже цвет транспорта одинаков. У
Брунгильды вороной (чёрный) жеребец. Такого же
цвета Дроган – любимый дракон Дейенерис.
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Обе восходят на погребальные костры мужей.
Правда в случае Дейенерис это не её первый муж
кхал Дрого, но сути это не меняет, ибо из пламени
этого костра появляются драконы – дети кхалисси.
Именно с их помощью она пытается «уничтожить
Колесо», то есть полностью сломать существующий порядок вещей. Что же происходит, когда на
костёр Зигфрида восходит Брунгильда? То же самое только без всяких отсрочек. Огонь костра достигает Валгаллы и уничтожает там всё – «Гибель
богов».
Даже второстепенные персонажи имеют некоторые пересечения. Карлик Альберих и человек, который (за свой маленький рост) получил прозвище
Мизинец. Оба отрекаются от любви. Карлик фигурально (к нему, вероятно, очередь и так не стоит).
Петир Бэйлиш непосредственно отрекаясь и от хозяйки Орлиного Гнезда (Лиза Аррен), и от Сансы
Старк. Целью обоих является богатство и могущество. Их видение мира герой Дж. Мартина формулирует великолепно: «Хаос – это лестница. Многие
пытались взойти на неё, но оступались и уже не пытались вновь… У других был шанс взойти, но они
отказались, продолжая цепляться за власть, за Богов или за любовь. Всё это иллюзии. Реальна лишь
лестница, и важен лишь подъём наверх». Обоих,
кстати, ждёт поражение в их Игре.
В образах Вотана и безумного Короля тоже
имеются некоторые сходства. В чём обвиняет Вотана его жена Фрикка во 2-й опере цикла («Валькирия»)? Именно в безумии. Покровительница любви
и брака обвиняет мужа в том, что он способствует
инцесту своего внебрачного сына с внебрачной дочерью. А ранее, в «Золоте Рейна»? Не безумием ли
было со стороны Вотана давать великанам обещания, которые он заведомо не собирался выполнять?
Но даже боги не могут изменить законы мироздания. В том числе смену времён года и появление
жутких Белых Ходоков. В том числе расплаты за
безумие и гибели Валгаллы.
Всё сказанное не умаляет заслуг Дж. Мартина.
Точно также как нельзя умалять заслуги Вагнера,
Толкиена или Роулинг. Каждый из них выводил
(выводит) «вечные сюжеты» на новый уровень, добавляя что-то своё, неповторимое.
И последнее, Джордж Мартин сам признавался, какое влияние на него оказало творчество великого Толкиена. Так что не исключено, что в финале «Игры», Сэм Скромби (то есть Сэм Тарли, а
точнее – сам Джордж Мартин), закроет последнюю
страницу «Алой Книги» (то есть «Песни Льда и
Пламени), и скажет: «Ну, вот я и вернулся».
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Abstract
The article presents the stages of formation of the strategy of export potential of the aviation complex of the
country. The production of aviation equipment and the vector of modern market trends, which affects the situation
in the aviation industry of Ukraine, are also described.
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The process of formation of an enterprise potential
is generally characterized by one of the directions of its
economic strategy and lies in creating, providing and
organizing the system of recourses and competences in
order to make the result of their cooperation one of the
ways to success in accomplishing the mission and
meeting the targets of the enterprise performance.
The strategic potential of an enterprise is characterized not only by the existing recourses but also by
the potential opportunities of an enterprise to increase
the efficiency of their usage. As such opportunities we
can identify the qualifications of employees, the existence of recourses, minimizing risks at fulfilling the set
tasks etc. Managing the process of the strategic potential formation of an enterprise in a volatile and unforeseeable environment is extremely important, as it gives
a possibility to analyze the influence of extrinsic and
intrinsic environment factors and to predict the existence of potential dangers and ways of their elimination.
Currently an enterprise encounters more and more ambiguous risky situations which directly influence the
general strategy of its performance. These factors can
be outlined, defined and minimized by their risk factors
while conducting external economic activities.
The factors which have an impact on the development of an enterprise are seen as such persistent
changes in the productive forces, technologies, organization and the social and economic conditions of manufacturing, that boost the efficient usage of the strategic
potential.
Ukraine belongs to several countries of the world
which have the full cycle of aircraft creation, and takes
the leading place on the world market, that has been
proved not once in the both civil and military aviation.
Ukraine is on the list of the most developed countries
by the level of aircraft manufacturing development.
Only about five or six countries have such a manufacturing industry and they implement innovative technologies in the full cycle of aircraft manufacturing. For today Ukraine may be proud of some plane models, such
as AN, which now are successfully competing with the
world examples. However our aeronautical engineering
has some competitive advantages in comparison with
its foreign analogues. The recent news about renewing
the aviation equipment for the army needs testify the
considerable potential of the aircraft maintenance industry as an element of the air complex of Ukraine. The

aviation industry is one of the most profit-making, but
at the same time one of the most capital-intensive industries of engineering technologies, involved in the international economic affairs, and we can also point out
the budget creating function of the aviation industry in
general.
The general potential of the aviation industry is a
combination of internal possibilities and external economic markers and resources, which create the background for the sustainable development and meet the
targets, strategic and tactic goals of an enterprise in the
area of aviation activities.
The potential of the industry is enabled not only
by aircraft plants and air carriers, but also by the availability of the skilled workforce and the highly developed scientific background. We should also note that
not the last role in growing the potential of aircraft
plants is played by some shifts and changes in the legislation and by launching programs of the industry development. The ultra efficient usage and the combination of science and manufacturing - is a goal that will
help to build the cooperation in the industry and enter
the international markets with the competitive products. The potential implies the smoothly-running cooperation with overseas partners. At the modern stage of
reengineering and development of the aviation industry
is raised a question of refusing from the traditional partnership in manufacturing the aircrafts of an AN family,
but it shall not damage the further search of partners in
other countries, as the independent entry into the new
markets has a certain range of complications and risks.
It is no question that is just a temporary situation of uncertainty, that will change under the influence of positive shifts in the political and economic area. The aim
of the article is to research the modern ways of building-up the export potential in the aviation industry,
which has a significant value for the further development. Although the main reasons of slowing down the
development pace of the aviation industry can be defined as the shortage of aviation inventions and the intellectual resources, as well as the absence of the active
international collaboration with the strategic partnership countries.
The main reasons of slowing down the pace of development of the national aviation complex are the
shortage of technological innovations and intellectual
resources, and also the absence of active international
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collaboration. There is observed the worsening of the
age structure of the workforce potential of the domain
that threatens its perspectives. The ways of accomplishing the potential of the industry lie in strengthening the
material and technical background of national enterprises, implementing new forms of providing services
on carrying passengers, building and placing in service
new terminals on the base of some airports. The infrastructures, technological equipment, the methods of
management on the serial aircraft manufacturing sites
don’t meet the modern market requirements. Consequently, with the aim of further developing the aviation
potential we have to form a strategy of aircraft manufacturing taking into account the state of the external
market, the existing in Ukraine scientific and technical,
manufacturing and the financial potential. Business entities should implement some steps for improving the
renewal of the fixed assets, scientific research funding,
the cooperation with businesses that are engaged in foreign economic activities and investment promotion.
National enterprises, although being not ultra efficient and productive by the modern standards, however
may become pioneers in the development of not only
the investment attractiveness of the industry, but also of
the scientific and research potential of the country, international affairs, grants, etc. The aviation potential of
Ukraine if used efficiently and developed is able to provide the steady position of the country among the leading aviation countries of the world. Ukraine will have
the leading positions in the aircraft manufacturing not
only on the internal, but on the world market as well,
and will be able to compete with leading countries in
this industry on the world stage.
The strategic potential of an enterprise is a special
economic category, as it reveals not only the maximum
possible volumes of production with the uttermost and
the most optimized resources usage, but also defines
the ability of an enterprise to foresee the potential
changes and threats in the external surroundings and to
be ready to react in accordance with these changes.
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The conducted research shows the insufficient efficacy of the state regulation and protection to the aviation industry, as this market is unsteady and low competitive. As a result, for today the Ukrainian aviation
market isn’t fully ready for working under the “open
sky” conditions and the adapted to the European standards regulatory legal acts don’t take into account the
market state of aviation services in Ukraine and the
needs of national companies. With the aim of improving the mechanisms of the state regulation in certification, insurance, the state control and surveillance of the
security of the civil aviation a range of regulatory affairs projects has been prepared, that will enable the improvement of technical conditions of aircrafts, airfields
and airports, the customer service level of business entities of ground service companies at airports, the development of air connection in Ukraine and the increase
of attractiveness of the air transportation market. All
these markers are essential elements of the export potential of the industry, and their consideration should be
of complex nature and enable the development in all
areas of cooperation. The demands of integration into
the world economic area dictate the necessity of union
of the technical background and technologies which are
used on the market of air transportation. The majority
of Ukrainian enterprises need time and the direct investment for meeting the requirements in line with European norms and standards.
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Аннотация
Анализируется современное состояние виноградовинодельческого подкомплекса АПК Республики
Дагестан, выявлены его проблемы. Названы факторы возрождения виноградарства и виноделия. Обоснована необходимость совершенствования структуры виноградовинодельческого подкомплекса. Предложены меры повышения эффективности производства винограда и продуктов его переработки.
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Abstract
Modern of the art in grape winemaking subcomplex in the APC of the Republic of Dagestan has been analized, revealing its problems. Named the factors of revival the viticulture and winemaking. Substantiates the necessity of improving the structure of winemaking and viticulture subcomplex. Propose measures to improve production efficiency of grapes and its products.
Ключевые слова: Республика Дагестан, виноградарство, виноделие, направления совершенствования, структура, динамика, маркетинг виноградовинодельческой продукции, роль государства, перспективы развития.
Keywords: Republic of Dagestan, viticulture, wine-making, lines of improvement, , structure, dynamics,
marketing of wine making and viticulture products, role of the state, prospects of development.
Постановка проблемы. Реформирование
АПК внесло значительные изменения в экономические условия функционирования и перспективы
развития
виноградовинодельческого
подкомплекса, привело к принципиально новым взаимоотношениям производителей, переработчиков и потребителей виноградовинодельческой продукции,
основу которых составляет свободная рыночная
конкуренция. Вместе с тем переход к рыночной
экономике сопряжен с нерешенными организационно-экономическими проблемами, вызванными
недостаточно продуманной стратегией реформирования и его механизма к работе в новых условиях,
что предопределило обвальный спад производства
винограда и продуктов его переработки.
В настоящее время особую остроту приобретает необходимость обеспечения эффективного
развития рынка винограда и вина с учетом влияния
на него внешних и внутренних факторов. Являясь
составной частью агропромышленного комплекса
виноградовинодельческий рынок функционирует в
условиях неблагоприятной макроэкономической
ситуации, связанной прежде всего с диспаритетом
цен на виноград и промышленную продукцию для
его производства, либерализацией внешнеторговой
деятельности при меньшей конкурентоспособности
отечественной продукции. В тоже время многие
негативные моменты вызваны организационноэкономическими недостатками формирования и
развития самого рынка винограда и вина. Значимость, специфические особенности и нерешенность
многих организационных и экономических вопросов и сохраняющейся кризисной ситуации в отрасли, а также необходимость анализа двадцатипятилетней практики функционирования виноградовинодельческого
рынка,
осмысление
ряда
теоретических положений и практических аспектов
усиливают актуальность комплексных исследований, направленных на повышение эффективности
функционирования отрасли.
Цель настоящего исследования заключается
в разработке научно обоснованных предложений
по дальнейшему повышению экономической эффективности виноградовинодельческого подкомплекса АПК Северного Кавказа, особенно Республики Дагестан.
В соответствии с этой целью были поставлены
и решены следующие основные задачи:
 дана оценка современному уровню развития виноградарства и виноделия;

 выявлены и исследуются основные факторы и тенденции, определяющие повышение
устойчивости и эффективности функционирования
регионального рынка виноградовинодельческой
продукции;
 обоснованы предложения по формированию государственного регулирования рынка винограда и вниа;
 разработаны предложения по совершенствованию экономических взаимоотношений в виноградовинодельческих предприятиях;
 обоснованы перспективные параметры
развития
виноградовинодельческого
подкомплекса.
Объектом исследования является региональный виноградовинодельческий подкомплекс.
Предметом исследования является совокупность организационно-экономических факторов и
проблем развития рынка винограда и вина и повышения эффективности его функционирования.
Методы исследования. Исследование выполнено на материалах виноградовинодельческого
подкомплекса АПК Республики Дагестан за 20102017гг. В работе применялся комплекс методов
научного познания, среди которых анализ, сравнение, обобщение.
Изложение основного материала. Над задачами увеличения производства винограда и продуктов его переработки, восстановления и дальнейшего расширения площадей виноградников преимущественно за счет зон с благоприятными
почвенно-климатическими условиями, повышения
продуктивности насаждений за счет улучшения агротехники их возделывания, создания питомниководческой базы и хранилищ винограда направлены
усилия руководителей и специалистов всего виноградовинодельческого подкомплекса Республики
Дагестан.
В результате на 01.01.2018 года общая площадь виноградников Республики Дагестан составила 25531 гектаров, в том числе плодоносящего
возраста - 18500 гектаров. К концу 2018 года площадь виноградных насаждений увеличится до
27000 гектаров или на 6,3% больше, чем в 2017
году.
Валовой сбор винограда в 2017 году достиг
168,8 тыс. т при средней урожайности 93,0 ц/га, из
которых переработано 106,2 тыс. т, что составляет
63% от общего его производства.
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Показатели динамики развития виноградарства и виноделия в Республике Дагестан приведены
в таблице 1.

Таблица 1
Динамика развития виноградарства и виноделия в Республике Дагестан
Годы
Показатели
2010 2011 2012
2013
2014
2015
2016
1.Площадь виноградников, тыс. га
в том числе плодоносящих

21,6
16,3

22,7
17,7

21,1
6,6

20,1
16,0

2.Доля плодоносящих виноградников в общей структуре площадей, % 75,5
78,0
78,7
79,6
3.Валовой сбор винограда, тыс.т
127,2 139,1 59,5
136,3
в том числе:
а) cельхозорганизации
62,7
71,0
22,8
69,8
б) хозяйства населения
60,3
63,6
35,3
62,3
в) КФХ
4,2
4,5
1,4
4,2
4. Доля хозяйств населения, %
47,4
45,7
59,3
45,7
5.Урожайность винограда, ц/га
77,7
78,2
35,9
82,8
в том числе:
а) cельхозорганизации
55,5
56,3
22,2
62,8
б) хозяйства населения
135,4 141,0 77,0
140,0
в) КФХ
54,4
58,2
18,1
54,4
6.Переработано винограда, тыс.т
86,0
93,8
44,3
91,9
7.Выработано
виноматериалов,
млн.дкл
5,9
6,4
3,0
6,3
*Источник: составлен автором по данным Дагстата за 2010-2017 гг.
Как показывают данные табл.1, за 2010-2017гг.
площадь виноградных насаждений во всех категориях хозяйств Республики Дагестан увеличилась на
10,6%, валовой сбор винограда повысился на 21,6
тыс.т или на 18,0%, а урожайность виноградников
составила в 2017 году 93,0 ц/га против 77,7 ц/га в
2010 году или возросла на19,7%. При этом урожайность в хозяйствах населения в среднем в 2,6 раза
превышает урожайность сельхозорганизаций и в
2,4 раза крестьянских (фермерских) хозяйств. В общей структуре валового сбора винограда доля хозяйств населения составляет 49,2 %, сельхозорганизации - 47,1% и КФХ - 3,7%. Средняя урожайность
винограда в хозяйствах населения в 2017 году составила 170,0 ц/га против 68,8 ц/га в сельхозпредприятиях. Учитывая этот факт, можно говорить об
имеющихся в республике существенных резервах
увеличения валового сбора винограда при грамотной реализации мотивационных стимулов.
Несмотря на увеличение валового сбора винограда, выполнение программных параметров по
производству винограда в Республике Дагестан за
исследуемый период оказалось недостаточным для
достижения целевых индикаторов развития отрасли. Причинами стали неблагоприятные погодные условия февраля 2012 года, когда общая площадь пострадавших виноградников из-за низких
температур достигла более 15 тыс. га. В результате
валовое производство винограда составило 59,5
тыс. т при средней урожайности 35,9 ц/га, в том
числе в сельхозпредприятиях соответственно
22,8тыс. т и 22,2 ц/га.

2017

21,2
15,8

21,8
16,7

23,9
17,8

25,5
18,5

74,5
137,2

76,6
147,5

74,5
148,8

73,7
168,8

54,9
76,8
5,5
56,0
85,1

63,2
78,6
5,7
53,3
88,3

72,0
70,3
6,5
47,2
84,4

84,8
77,0
7,0
45,6
93,0

50,7
162,2
71,2
92,5

58,3
166,0
73,8
99,5

64,0
158,6
70,5
81,5

68,8
170,0
75,8
106,2

6,3

6,8

5,6

7,4

Кроме того, ориентирование только на расширение площадей под молодыми виноградниками,
проведенное в ускоренном темпе и в условиях дефицита качественного посадочного материала, привело к неправильному размещению виноградных
насаждений, высокой изреженности, низкой урожайности и неустойчивости насаждений к различным заболеваниям [3].
В настоящее время Республика Дагестан закономерно имеет статус одного из ведущих производителей винограда России, на долю которой приходится 36% площадей виноградников и 34% валового сбора винограда страны (2-е место). Первое
место занимает Краснодарский край. Виноградари
Кубани собрали в 2016 году 211 тыс. т солнечных
ягод - 46,3% всего российского производства.
Последние десятилетия в силу ряда причин виноградарство испытывало ощутимый недостаток
инвестиционных ресурсов. Однако, в последние
годы оно стало интересным для частного капитала,
чему во многом способствовало политика формирования в Республике Дагестан благоприятного инвестиционного климата. В рамках реализации приоритетного проекта развития Республики Дагестан
"Эффективный агропромышленный комплекс" разработан принципиально новый в условиях республики кластерный подход к развитию виноградовинодельческой отрасли путем создания агрохолдингов с привлечением крупных производителей
перерабатывающей промышленности.
Кроме того, в современных экономических
условиях на виноградарство возложена серьезная
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ответственность - решать значимые геополитические задачи, стоящие перед страной в целом, поскольку России крайне важно активно реализовывать политику импортозамещения, направленную
на стимулирование экономического роста страны.
Наилучшие результаты в производстве винограда в 2017 году достигли хозяйства Дербентского
района – 55 тыс. т (32,6%), Каякентского - 36 тыс. т
(21,3%), Магарамкентского - 15 тыс.т (8,9%) и Карабудахкентского - 12 тыс.т (7,1%).
Ведущую роль в развитии виноградарства в
республике в последние годы играет ОАО "Дербентский завод игристых вин" (ДЗИВ). Молодые
виноградники, посаженные в 2010 году на арендованных землях селений Мугарты Дербентского
района (500 га), Дарваг (500га), Зиль Табасаранского района (300 га) уже 3 года дают полноценный
урожай в объеме 2 - 3 тыс. т. Кроме того, завод за
период с 2013 года произвел посадку еще на 2000
гектарах в селении Геджух Дербентского района. К
тому же все 3300 гектаров виноградников оснащены системой капельного орошения, что позволить получить более качественный виноград и увеличить урожайность насаждений.
Пристальное внимание заводом уделяется сортам собираемого винограда таким, как "Рислинг",
"Шардоне", "Алиготе", "Кабарне-Совиньон", которые идут на производство вин и шампанского с одноименными названиями, известных не только в
России, но и зарубежом.
Дербентский завод игристых вин - предприятие с замкнутым циклом производства, начиная от
посадки виноградников и заканчивая переработкой
винограда и поставки продукции в розничные сети.
Для повышения качества выпускаемых вин и шампанского регулярно производится модернизация
оборудования и производственного процесса. В
2016 году ДЗИВ закупил и ввел в эксплуатацию
итальянскую линию розлива натуральных вин. Тесное сотрудничество сельхозпроизводителей, выращивающих виноград, и завода, перерабатывающего
его, является примером удачного взаимовыгодного
сотрудничества.
Высокое признание качества вин, коньяков и
шампанского свидетельствует о возможностях дагестанских производителей - Дербентского завода
игристых вин (ДЗИВ), Дербентского коньячного
комбината (ДКК) и Кизлярского коньячного завода
(ККЗ), на равных конкурировать на внутреннем и
внешних рынках. В 2016 году в Республике Дагестан было произведено более 1,2 млн. дал коньяка
бутилированного и более 2,1 млн. дал шампанского, а также 326 тыс. дал вина виноградного. Более 80% дагестанских коньяков, вин и шампанского
вывозится в другие регионы страны и за рубеж.
Продвижению на рынок натуральной винопродукции мешают некоторые обстоятельства. Во-первых,
сегодня минимальная заводская отпускная цена на
коньяк, установленная Росалкогольрегулированием, составляет 250 рублей, при том, что себестоимость производства одной бутылки 0,5 л. коньяка
из натурального сырья обходится минимум в 350-
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400 рублей. А тем, кто покупает дешевые коньячные спирты из-за рубежа и разливает коньяк, продукция обходится в пределах 180-200 рублей.
Трудно с такой дешевой продукцией конкурировать. Во-вторых, если предприятие перерабатывает
виноград, "выкуривает" коньячные спирты и производит коньяк, получается, он должен оформлять
две лицензии - на производство коньячного спирта
(обходится в 8 млн. рублей) и на производство коньяка (тоже 8 млн. рублей), то есть лицензионный
сбор на 5 лет составит 16 млн. рублей. А тому предприятию, которое покупает коньячные спирты и
разливает коньяк, лицензирование обходится в 8
млн. рублей.
На сегодняшний день в республике мощности
винодельческих предприятий позволяет переработать в сезон более 150 тыс. т винограда, а фактически их использование в 2017 году составило 63%.
В Республике Дагестан впервые была разработана и внедрена новая модель развития виноградовинодельческой отрасли путем создания агрохолдингов и кластерного подхода. В эту работу привлечены крупные производители алкогольной
продукции и винограда: ГУП "Кизлярский коньячный завод", ОАО "Дербентский завод игристых
вин", ОАО "Дербентский коньячный комбинат",
ЗАО "ВКЗ" "Избербашский", МУП "Агрофирма
Татляр" и другие. Уже сейчас такой подход дает
ощутимые результаты, пополняя республиканский
бюджет и создает новые рабочие места. Местных
жителей постоянно привлекают к сезонным работам на всех этапах посадки, обрезки, прополки, обработки и сбора урожая.
Согласно программе развития виноградарства
и виноделия на период с 2017 по 2020 гг. в Дагестане планируется ежегодно увеличивать площади
виноградников на 2000 гектаров и доведение их к
концу 2020 года до 32 тыс. гектаров, а валовой сбор
винограда - до 215 тыс. т. При этом в соответствии
с Постановлением Правительства Республики Дагестан от 14.02.2017 г. № 29 "О порядке предоставлении субсидий из республиканского бюджета Республики Дагестан на закладку и уход за виноградниками" [1] предусматривается ежегодные
бюджетные ассигнования по 485 млн. рублей (1940
млн. рублей за 4 года).
Главным распорядителем средств республиканского бюджета, осуществляющим предоставление субсидий на закладку и уход за виноградниками, является Министерство сельского хозяйства
и продовольствия Республики Дагестан.
Субсидии предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям в целях осуществления закладки и ухода за виноградниками до
начала их товарного плодоношения по ставкам на 1
гектар. При этом сельскохозяйственные товаропроизводители должны отвечать одному из следующих
условий:
- осуществить закладку виноградников на площади не менее 1 гектара в год - для получения возмещения части затрат на закладку;
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- иметь на начало финансового года не менее 1
гектара площади виноградников - для получения
возмещения части затрат на работу по уходу.
Ограниченность производственных и финансовых ресурсов в сфере виноградарства диктует
необходимость поиска путей наращивания возможностей производства высококачественного винограда на интенсивной основе, что требует решения
ряда кардинальных проблем для обеспечения интенсификации производства винограда [7]:
- формирование устойчивого источника финансирования текущих производственных затрат;
- развитие агропромышленной интеграции по
схеме мягкого (договорные отношения) и жесткого
(на основе прав собственности) взаимодействия;
- развитие тесных экономических взаимосвязей поставок винограда и продуктов его переработки на потребительские рынки, в том числе путем
оптимизации логистических направлений движения продукта.
Интенсификационные процессы в виноградарстве должны рассматриваться в единстве с инновациями и инвестициями, то есть характеристики их
уровня должны быть ориентированы не столько на
оценку количественных вложений в расчете на единицу площади, сколько на уровень качественных
преобразований, обуславливающих повышение
напряженности и производительности труда [2].
Основными направлениями создания условий
для выхода виноградовинодельческой отрасли Республики Дагестан на высокие рубежи развития являются [4 ]:
- совершенствование межотраслевых экономических отношений на основе использования целевых и гарантированных цен, ограничения и последующего снижения цен на энергоресурсы, применения налоговых и других льгот для отраслей,
поставляющих ресурсы;
- оздоровление макроэкономической ситуации
и, в первую очередь, повышение платежеспособного спроса населения, защита отечественных товаропроизводителей на внутреннем рынке от экспансии импортеров и несовершенной конкуренции;
- организация закупок и залога сельскохозяйственной продукции, не реализованной на свободном рынке по гарантированным ценам, содействие
формированию объединений виноградопроизводителей по продвижению продукции на рынках, их
интеграции с перерабатывающими предприятиями
и коммерческими торговыми организациями;
- улучшение финансово-кредитной системы,
включающей использование программно-целевого
механизма финансирования эффективных рыночных проектов, формирование специальных фондов
льготного кредитования для производственных целей и движения продукции на рынке;
- расширение поставок техники и оборудования на основе лизинга при финансовой поддержке
федерального и местного бюджетов, существенное
снижение НДС на важнейшие виды техники, оборудования и материалов, потребляемых отраслью;
- принятие законодательных решений по
укреплению единого экономического пространства
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в России, особенно по вопросам удешевления
транспортировки продукции, сырья и продовольствия из основных зон их товарного производства в
потребляющие регионы;
- финансовое и организационное содействие
ускоренному развитию инфраструктуры рынка, в
том числе крупных оптовых продовольственных, а
также местных рынков, проведению ярмарок и других форм организационной оптовой и розничной
торговли с выходом на них непосредственных товаропроизводителей;
- принятие нормативно-правовых актов в области государственной поддержки и формирования
нового экономического механизма социального
развития села, создание качественно равных условий жизни, приложения труда и капитала в городе
и деревне на этой основе необходимой социальной
базы развития эффективных рыночных отношений;
- интенсификация развития маркетинговой деятельности, создание системы полноценной и достоверной информации, организация сети консультационных центров;
- дальнейшее углубление и расширение исследований по актуальным проблемам виноградовинодельческого подкомплекса.
На современном этапе и в перспективе актуальным является мониторинг виноградовинодельческой отрасли и создание самоокупаемых виноградовинодельческих микрозон – комплексов. Мониторинг представляет собой систему наблюдения,
контроля, экономического анализа, оценки, прогноза и регулирования деятельности предприятий.
Экономическая необходимость разработки мониторинга структурных изменений в виноградовинодельческой отрасли, вызвана резким изменением
организационно-экономических условий функционирования отрасли на современном этапе и значительными различиями задач, которые решаются
мониторингом на макро - и микроуровнях [5].
Экономический мониторинг в виноградовинодельческой отрасли, лежащим вне предприятий на
наш взгляд должна включать:
- установление паритета цен на реализуемую
виноградовинодельческую продукцию и приобретаемые промышленные средства производства и
услуги;
- систему стимулирования выращивания сортового винограда и производства высококачественных конкурентоспособных вин и коньяков. Она может включать систему стимулирующих закупочных цен, дифференцированных по сортам, зонам,
районам, учитывающих общественно-необходимые и индивидуальные условия производства, удорожающие факторы, индексацию закупочных цен
на момент закупки, авансовую оплату, выдачу
льготных кредитов под залог выращиваемой продукции, возмещение затрат на уплату процентов по
инвестиционным кредитам (займам) на приобретение оборудования, транспорта и техники;
- возмещение затрат на страхование урожая на
случай полной гибели или частичной утраты урожая виноградников и их посадок из-за опасных природных явлений;
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- поддержание цен на виноградовинодельческую продукцию на уровне, достаточном для обеспечения нормативной рентабельности.
- гарантии государства по закупке винограда
посредством заключения трехсторонних контрактов между производителем винограда, переработчиком и государственным гарантом;
- стабилизация доходов товаропроизводителей
в целях уменьшения резких межгодовых колебаний;
- разработка единого для виноградарей и виноделов экономического механизма, основанного на
оценке их деятельности по качеству и стоимости
конечного продукта: винограда, виноматериалов,
вин, соков, отходов виноделия. Освобождение
этого механизма от дискриминационных ограничений позволят перейти к новому этапу - выращиванию не массы винограда, а сырья пригодного для
вина контролируемых наименований по происхождению, марочных вин, шампанского, коньяков, а
также столового винограда для местного потребления, длительной транспортировки, хранения и экспорта;
- существенное изменение структуры и улучшение качества винодельческой продукции, особенно марочных вин, шампанского и коньяка;
- разработка и внедрение систему таможенных
тарифов, ограждающих виноград и вино от чрезмерной конкуренции со стороны импорта;
- создание экологических ландшафтных виноградовинодельческих микро зон - комплексов;
- бюджетное финансирование развития социальной сферы села, коренное улучшение земель,
систему льготного кредитования экономической и
социальной сферы и другие меры, направленные на
приоритетное развитие отрасли;
- увеличение мощностей по выпуску специальной техники и оборудования для виноградовинодельческого подкомплекса;
- широкое развитие специализированного рефрижераторного транспорта с использованием контейнерных перевозок, розлив и реализация на месте
конечной продукции;
- увеличение удельного веса столовых сортов
винограда, пригодных для длительного хранения и
создания сырьевых виноградников для приготовления высококачественных и конкурентоспособных
вин и коньяков;
- ускорение НТП на основе применения новейших технологических процессов, высокоэффективных энергоресурсосберегающих технологий;
- формирование рыночной инфраструктуры,
активизация инновационных процессов и поддержку частных инвестиций, развитие различных
форм собственности и хозяйствования.
Путь выхода из кризиса виноградовинодельческой отрасли лежит через создание в ближайшее
время уникальных самоокупаемых микро зон ресурсосберегающего экологического ландшафтного
высокосортного, высокопродуктивного и устойчивого виноградарства, а также ресурсосберегающих
и экологичных перерабатывающих комплексов для
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производства высококачественных вин, шампанского и коньяков, обеспечивающих полную самоокупаемость затрат и конкурентоспособность на
рынке [6]. В связи с этим перед виноградовинодельческой отраслью в перспективе стоят актуальные
проблемы и задачи, важнейшими из которых нам
представляются следующие:
- новые организационно-экономические разработки по обеспечению окупаемости затрат и конкурентоспособности на рынке микрозон комплексов
по выращиванию винограда и производству вин,
шампанского и коньяков при различных формах
собственности с выдачей проектов модели микро
зон комплексов, экономических регламентов их
функционирования,
государственно-правовых
условий, системы мониторинга и маркетинга;
- разработка и освоение новых способов селекции, ускоренного размножения и подбора подвойно-привойных комбинаций экологичных сортов
винограда для специализированных микрозон с
определением для них эффективного сортового состава;
- разработка принципов почвенно-климатической оценки микроландшафтов и обоснование закладки и технологии выращивания сортовых
насаждений, кадастра виноградопригодных ландшафтов по зонам, агроэкологических карт, проектов ландшафтных микрозон – комплексов сортового виноградарства;
- разработка и освоение ускоренных способов
испытания на эколого-физиологическую устойчивость и продуктивность системы ведения винограда в различных зонах с установлением основных
параметров контроля состояния виноградников для
эффективного технологического мониторинга сортовых насаждений;
- разработка технологии биологической и интегрированной защиты сортовых виноградников
для уникальных ландшафтов с использованием новых экологичных способов и новых эффективных
биообъектов с составлением технологических карт
для различных типов микрозон - комплексов;
- продолжение разработки эффективного и
экологичного сортимента, конвейера сортов разных сроков созревания, экологичных технологий
их выращивания, переработки, хранения и транспортировки. Важно создать ресурсосберегающую
технологию сушки винограда и эффективную технологию доведения до потребителя свежего винограда в наилучшем товарном виде;
- новые разработки номенклатуры вин, сортимента винограда, ресурсосберегающих экологичных технологии и процессов для специализированных самоокупаемых комплексов по производству
уникальных натуральных и шампанских вин, десертных и крепленых вин, коньячных киноматериалов и коньяков с выдачей нормативно-технической документации, технологических инструкций,
аппаратурно-технологических схем и исходных
данных на проектирование специализированных
микрозон – комплексов;
- разработка новых ресурсосберегающих и экологичных процессов, аппаратов и автоматики для

24
специализированных технологических комплексов
по производству вин, шампанского и коньяков. Актуальным направлениям исследований здесь является создание малооперационных сопряженных
технологических процессов и аппаратурно-технологических схем производства различных типов
вино продукции модульных и гибких технологических установок и комплексов с компьютерными системами автоматики и управления;
- проведение маркетинговых и технологических исследований и разработок по созданию высококачественного и конкурентоспособного оформления и упаковки винодельческой продукции.
Здесь необходимы новые оригинальные решения,
технические задания, проекты, предложения и бизнес-планы.
Мировой опыт свидетельствует о том, что формирование и эффективное функционирование
рынка виноградовинодельческой продукции невозможно без активного вмешательства со стороны
государства.
Целью
государственного
регулирования
рынка виноградовинодельческой продукции является протекция интересов производителей и потребителей винограда и вина.
Колебание рыночной конъюнктуры вызывает
необходимость корректировки приоритетных
направлений государственного регулирования на
рынке винограда и вина. Деятельность государства
при этом, по нашему мнению, «должна быть
направлена на поддержание его стабильности и эффективности». В тоже время необходимо иметь в
виду более конкретные направления государственного воздействия на виноградовинодельческий рынок, включающие:
- укрепление материально-технической базы
производства и переработки винограда, стимулирование ее модернизации на основе внедрения в производство достижений научно-технического прогресса;
- развитие производственной и особенно рыночной инфраструктуры;
- совершенствование межрегионального обмена и внешнеторговой деятельности.
Особого внимания заслуживает дифференциация форм и методов регулирования рынка винограда и вина, осуществляемых федеральными и региональными органами власти, как законодательной, так и исполнительной. Регулирование рынка
виноградовинодельческой продукции можно представить как единую «систему, в которой органы
управления разных уровней тесно связаны между
собой и находятся в постоянном взаимодействии».
В то же время управленческие функции как на федеральном, так и на региональном уровнях должны
«иметь определенные разграничения, при которых
бы не нарушалась системность и динамичность
управления, обеспечивалась ответственность органов управления за реализацию принимаемых конкретных решений» и осуществления стратегических целей виноградовинодельческой политики.
Федеральному центру должна принадлежать реша-
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ющая роль в финансово-кредитной, ценовой, антимонопольной, налоговой и внешнеторговой политике.
На уровне регионов названные задачи должны
решаться в условиях разделения полномочий
между федеральным Центром и субъектами Российской Федерации, которые корректируют общую
систему регулирования рынка винoграда и винa с
учетом местных условий и особенностей и наличия
финансовых и материальных ресурсов. Система регулирования на региональном уровне должна определяться на основе соответствующих решений региональных законодательных органов и не противоречить федеральному законодательству. К
первоочередным мерам экономического и организационного характера по регулированию рынка винограда и вина на уровне региона можно отнести:
- привлечение финансовых ресурсов (через региональный и местный бюджеты, формирование
региональных фондов, привлечение средств коммерческих структур и иностранных инвесторов и
др.) для повышения уровня интенсивности виноградарства и обеспечения возможностей его расширенного воспроизводства;
- изменение соотношения мер и форм государственной поддержки отрасли в направлении расширения целевого адресного инвестирования путем
сочетаний гибкой системы бюджетного финансирования, кредитной и налоговой политики в рамках
целевых товарных программ;
- содействие в создании горизонтально и вертикально интегрированных структур, инновационных систем и инвестиционных проектов;
- создание широкой и развитой информационной сети рынка виноградовинодельческой продукции.
Рыночные преобразования экономики сопровождают виноградовинодельческий подкомплекс,
вызывают резкий спад производства винограда и
смежных отраслей перерабатывающей промышленности, нарушение паритетных взаимоотношений, ухудшение технического состояния оборудования, неудовлетворительное использование производственных мощностей.
В этих условиях возникает необходимость системного изучения действия факторов, способных
затормозить дальнейшее снижение эффективности
функционирования отрасли, разработки научно
обоснованного инструментария, направленного на
ускорение развития ее основного структурного
звена - виноградарских предприятий. Требуется системный подход и комплексное совершенствование
рыночных механизмов деятельности предприятия,
«составляющих единую технологическую вертикаль и обуславливающих повышение экономического потенциала» виноградовинодельческого подкомплекса.
Установлено, что самоустранение государственных органов от целенаправленного, обоснованного и гибкого использования всей системы
экономических и административных рычагов привели к структурной деградации агропромышлен-
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ного производства в сторону менее сложных в техническом и технологическом отношении производств, и как следствие, к усилению зависимости
национальной экономики от ситуации на мировом
рынке. Реализация дискриминационной таможенной и налоговой политики, отсутствие организационной, экономической, технологической и правовой поддержки государства», специализированной
системы биржевой и фьючерской торговли с необходимыми элементами финансово-кредитного
обеспечения и страхования, перспективной программы развития и инвестиций делают российский
рынок виноградовинодельческой продукции слабо
контролируемым и незащищенным, а его продукцию неконкурентоспособной по сравнению с импортными аналогами.
Одним из наиболее существенных последствий глубочайшего кризиса является диспаритет
цен. Для предприятий АПК диспаритет цен выражается в неблагоприятном изменении ценовых пропорций двух видов: между ценами на материальнотехнические ресурсы и реализуемую продукцию
(межотраслевой диспаритет) и между закупочными
ценами на сельскохозяйственное сырье и конечными ценами» на продукты переработки (внутриотраслевой диспаритет).
Диспаритет поставил в сложное положение
производителей и переработчиков виноградарской
продукции, что нашло выражение в замедлении
темпов обновления основных производственных
фондов, уменьшении капитального строительства,
падении производства и ухудшении качества продукции, потерях финансовых ресурсов, усилении
социальной напряженности. Для покупки одних и
тех же ресурсов виноградарским предприятиям
ежегодно требуется реализовать все больше своей
продукции.
Вследствие диспаритета цен сельское хозяйство и виноградоперерабатывающая промышленность в последние годы выступают своеобразными
финансовыми донорами. Это «в отсутствии диверсификации производства и острейшем дефиците
кредитных ресурсов для пополнения оборотного
капитала» ведет к снижению платежеспособности
предприятий и способствует их банкротству.
В результате реформ рынок виноградовинодельческого подкомплекса оказался разделенным
на множество сегментов - обособленных внутренних рынков винограда, вина, шампанского, коньяка
и других продуктов переработки. Установлено, что
проблемой стало «отсутствие интегрированных
структур, объединяющих его участников в единую
технологическую цепочку», начиная с возделывания винограда до реализации винопродуктов[9].
В первую очередь, необходимо принять меры
по государственному регулированию рынка виноградовинодельческой продукции с целью усиления
согласованности всех его звеньев, обеспечить осуществление протекционистских мер государства,
который путем таможенных тарифов и налогов даст
возможность поднять конкурентоспособность отечественных производителей, особенно в связи с
вступлением России в ВТО.
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С учетом специфики развития предприятий отрасли следует обеспечить систему правовой защиты их деятельности. Необходимо отработать финансово-кредитный механизм совершенствования
взаимоотношений виноградарских товаропроизводителей с винодельческой промышленностью на
основе паритета цен, эффективного природопользования, ресурсосберегающих технологий, экологичности производства.
Целесообразно восстановить и расширить хозяйственные связи, вертикальную интеграцию
предприятий, что позволит контролировать денежные и материальные потоки из единого центра,
уменьшить взаимные неплатежи», укрепить финансовое состояние отдельных структур, «рационально использовать ресурсы», обосновать приоритетность инвестирования технического развития,
оптимизировать мощности, «найти взаимовыгодные решения их ассортиментной политики[8].
Устойчивое развитие предприятий виноградовинодельческого подкомплексa определяется уровнем их технического потенциала, который «характеризует научно-технические, экономические, организационно-управленческие, производственные,
маркетинговые, финансовые и иные возможности
предприятий, реализующиеся, в конечном счете, в
продукции, способной противостоять аналогам, как
на внутреннем, так и на внешнем рынках.
Необходимость стабилизации и устойчивого
развития предприятий подкомплекса требует от их
руководителей и специалистов своевременной разработки мероприятий по оперативной диагностике
финансового состояния. Это требует следующей
блок-схемы выполнения аналитической работы:
получение исходной информации и составление агрегированного баланса; расчет коэффициентов, показателей финансовой устойчивости и платежеспособности, оформление их в табличную форму; анализ полученных результатов; прогнозирование,
разработка стратегии и тактики деятельности предприятия с целью улучшения сложившейся ситуации или закрепления полученных результатов.
Устойчивость развития виноградовинодельческого подкомплекса характеризует способность
сложной системы сохранять свое динамическое состояние в реальных условиях внутренних и внешних изменений, оказывать противодействие негативным тенденциям, содействовать осуществлению управляемости и реализуемости программ её
функционирования[10]. Формирующаяся организационно-экономическая система устойчивого функционирования агропромышленного производства
должна опираться на элементы и функции управления, которые регулируются государством: важнейшие ценовые и финансовые отношения; институциональные преобразования; нормативная и финансовая поддержка инновационных процессов.
Устойчивость роста и экономическая эффективность развития аграрной сферы регионального
АПК во многом определяются сочетанием государственного регулирования рыночных отношений и в
аграрной сфере и в ресурсопроизводящих отраслях.
Это необходимо потому, что сохраняются высокие
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темпы удорожания промышленных средств производства, а также отсутствуют возможности у сельскохозяйственных производителей влиять на межотраслевое ценообразование, с выгодой использовать кредитные ресурсы, осуществлять крупные
инвестиционные и инновационные разработки.
Государственное регулирование должно быть
направлено на устранение ценовых диспропорций
в АПК, что является одной из основных антикризисных мер по выходу отрасли на точку безубыточности и дальнейшему устойчивому её развитию.
Важнейшую стабилизирующую роль в обеспечении устойчивости развития виноградовинодельческого подкомплекса на региональном уровне играют:
- учет особенностей ведения сельскохозяйственного производства на основе классификации
факторов экономической устойчивости (устойчивость воспроизводства валового регионального
продукта; устойчивость производственных отношений, включая динамичное развитие отношений
собственности; устойчивость продовольственного
обеспечения; устойчивость эквивалентного межотраслевого обмена; устойчивость инвестиций в основной капитал; устойчивость поддержания, развития и защиты экономических интересов занятых в
отраслях АПК работников, устойчивость кадрового
обеспечения; устойчивость воспроизводства почвенного плодородия; устойчивость ресурсного
обеспечения и устойчивость агросервисного обслуживания);
- разработка возможных сценариев развития
регионального АПК и реализация оптимального из
них на основе индикативного планирования;
- формирование стратегии устойчивого развития сельскохозяйственного производства, определение целей и задач по её достижению;
- разработка и реализация антикризисной аграрной программы с учетом совокупности производственных параметров и экономических нормативов.
В целях обеспечения экономической устойчивости в отраслях производства, переработки, хранения и реализации продукции, необходимо создание
и развитие в системе регионального АПК интеграционных структур как по горизонтали, так и вертикали. Они должны осуществляться на принципах
удовлетворения взаимных экономических интересов, взаимовыгодности и взаимной поддержки.
В этом направлении считаем необходимым создания на базе перерабатывающего предприятия (с
сохранением за ним статуса акционерного общества) кооперативной системы, куда на равных условиях входят также все хозяйства, поставляющие
ему сырье для переработки. Экономические взаимоотношения между членами кооперативной системы должны строиться с учетом объемом поставки сырья на переработку и принадлежащих ему
акций.
Преодоление диспропорций в АПК и обеспечение экономической устойчивости развития аграрной сферы на региональном уровне требует осу-
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ществления мер, связанных с разработкой и осуществлением программно-целевого подхода как в
вопросах государственной поддержки с выделением средств с федерального и регионального бюджетов, так и в вопросах организации системы внебюджетного финансирования предприятий АПК.
При этом основными формами поддержки являются: применение гарантированных цен на ресурсы, поставляемые сельскому хозяйству; произведение выплат дотаций и компенсаций из бюджета; поддержка рыночных цен с помощью
государственных закупочных цен и товарных интервенций на рынках сельскохозяйственной продукции и продовольствия; оказание бюджетной
поддержки развитию социальной сферы села; разработка и реализация региональных комплексных
целевых антикризисных инновационно-инвестиционных программ саморазвития отдельных отраслей
и продуктовых подкомплексов АПК с использованием преимущественно внебюджетного финансирования и налоговых каникул для товаропроизводителей, осваивающих бизнес-проекты за счет внебюджетных инвестиций.
Формирование регионального рынка винограда и вина выдвигает целый ряд проблем в области организационно-экономической адаптации сырьевой базы к рыночным условиям, которые неразрывно связаны с реформированием всего
агропромышленного комплекса.
Выявлены три группы кризогенных макроэкономических факторов, обуславливающие особенности рыночных преобразований в виноградовинодельческом подкомплексе и влияющие на процесс
организационно-экономической адаптации:
- факторы, вызванные инфляцией в экономике
страны (сокращение платежеспособности спроса
населения на продовольствие, субъективные
устремления, т.е. инфляционные ожидания производителей, хронические повсеместные неплатежи);
- факторы, обуславливающие неблагоприятную динамику дохода и затрат производителей винограда и усилившие межотраслевой диспаритет
цен;
- факторы, приведшие к значительному ослаблению позиций отечественных производителей винограда и вина на производственном рынке, организационно и экономически не подготовленной к
внешней торговле.
Заключение. Для успешного развития отрасли
виноградарства и виноделия необходимо возобновление государственного финансирования в больших объемах, а также на уровне регионов уделять
больше внимания этой отрасли и привлекать частных инвесторов на взаимовыгодных условиях.
В настоящее время существует много факторов, которые препятствуют развитию рынка виноградовинодельческой продукции. Одними из главных факторов являются:
 отсутствие «Закона о винограде и вине»
 недостаточное государственное субсидирование отрасли;
 слабые финансовые возможности местных
региональных образований;
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 отсутствие координирующего и управляющего органа отраслью;
 диспаритет цен на сельскохозяйственную и
промышленную продукцию и т.д.
Прежде чем выходить на мировой рынок,
необходимо решить многие организационно-экономические проблемы виноградовинодельческой отрасли по выходу их кризисного её состояния в
стране и регионе. В настоящее время наметилась
некоторая тенденция выхода из кризиса: прекратилось сокращение площадей виноградников, увеличились объемы закладки, появились различные заинтересованные инвесторы.
Вхождение в мировой рынок автоматически
заставит выполнять Россию правила ВТО, в том
числе решения Мадридского соглашения, согласно
которому введено понятие «наименование вин по
происхождению» и «Парижской конвенции по
охране промышленной собственности» и других
соглашений.
Разработанные в регионе целевые программы
развития виноградарства и виноделия на ближайшую перспективу будут способствовать дальнейшему развитию и интенсификации рассматриваемой отрасли.
Необходимо экономическое регулирование
рынка виноградовинодельческой продукции на основе государственного протекционизма, субсидирования производства винограда, а также налогового и инвестиционного стимулирования.
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Аннотация
Устоявшийся концепт авторства традиционно является одним из наименее противоречивых концептов в области авторского права, однако эволюция искусственного интеллекта по-новому привлекает внимание к этому концепту и позволяет изучать возможные изменения этого понятия.
Abstract
The established concept of authorship has traditionally been one of the least controversial concepts in the
field of copyright, but the evolution of artificial intelligence in a new way draws attention to this concept and
allows us to study possible changes to this concept.
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Не понимая того, как работает живой мозг, ни
один ученый не сможет создать его искусственный
интеллект.
Исследователи, занимающиеся созданием искусственного интеллекта, не пытаются имитировать его живой прототип, а программы, которые
они создают, по сути своей не могут проявлять разум.
Каковы же критерии творческого вклада ученых и исследователей (юнита искусственного интеллекта) в создание произведения. Устоявшийся
концепт авторства традиционно является, по мнению Эннмари Бриди, одним из наименее противоречивых концептов в области авторского права, однако эволюция искусственного интеллекта по-новому привлекает внимание к этому концепту и
позволяет изучать возможные изменения этого понятия1.
Соответственно, один из подходов к решению
рассматриваемых проблем заключается в концеп-

туальном переосмыслении и содержательном переопределении (ре-дефинировании) терминов «автор» и «авторство» в рамках законодательства о
праве интеллектуальной собственности, чтобы
охватить не только гуманоидных агентов (людей),
но и юниты искусственного интеллекта.
В 1992 году Сэм Рикетсон выступил с ежегодной лекцией в Школе права Колумбийского Университета, пророчески названной «Люди или машины: Бернская конвенция и меняющееся понятие
авторства»2. Сэм Рикетсон тогда подчеркнул, что
Бернская конвенция не дала должного определения
понятию авторства, но утверждал, что «тем не менее существовала базовая договорённость между
странами-участницами договора относительно значения этого термина, и по этой причине не считалось необходимым давать ему развёрнутое определение. Соответственно, является логичным истолковать понятия «автор» и «авторство» для целей
Бернской конвенции в отношении лиц, создавших
такие произведения3.

1

2

Bridy A. The Evolution of Authorship: Work Made by Code
[Эволюция авторства: работа, выполненная цифрой] //
Columbia Journal of Law & the Arts. – 2016. – Vol. 39. –
P. 395–401. <https://journals.cdrs.columbia.edu/wp-content/uploads/sites/14/2016/06/8-39.3-Bridy.pdf>.

В переработанной редакции этот доклад был опубликован в: Ricketson S. People or Machines: The Berne Convention and the Changing Concept of Authorship // Columbia
VLA Journal of Law & the Arts. – 1991. – № 16. – P. 1–37.
3 Ginsburg J.C. People Not Machines: Authorship and What
It Means in the Berne Convention [Люди не машины: авторство – что это значит в Бернской конвенции] //
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Тем более, требуется адаптировать такие искомые дефиниции в отношении юнитов искусственного интеллекта и результатов интеллектуальной
деятельности, полученных таковыми или при их существенном участии (вкладе). Как это сделать, какие возможно подходы, это будет рассмотрено
ниже.
Каковы различия между произведением, защищённым авторским правом, и незащищённым произведением, любой ли вид (а равно – любые ли
форма, природа и т.д.) результата интеллектуальной деятельности может быть защищён правом интеллектуальной собственности?
Даже в том случае если презюмировать возможность признания за юнитами искусственного
интеллекта прав интеллектуальной собственности,
всё равно остаётся проблема соответствия создаваемых им произведений и изобретений требованиям
законодательства об интеллектуальной собственности, чтобы эти произведения и изобретения могли
таковыми считаться.
Обратимся к концепции авторства результатов
интеллектуальной деятельности.
Под защитой авторского права может находиться любой тип произведения, если таковое отвечает некоторым ключевым требованиям. Независимо от художественной ценности или экономических усилий, затраченных на создание, закон об
авторских правах защищает любой вид работы, не
учитывая способ его выражения. Как правило,
национальное законодательство обеспечивает защиту, устанавливая некоторые минимальные качественные стандарты. В целом, использование таких
терминов, как «оригинальность» или «креативность», предполагает, что произведение может
быть защищено только тогда, когда оно является
результатом усилий автора, следствием человеческого интеллекта4.
Вопросы определения прав на произведения,
создаваемые юнитами искусственного интеллекта
или при их фактически и юридически существенном участии, являются настолько высоко-актуальными на данный момент, насколько и малоисследованными. Соответственно «наскоком» эту тему не
проработать с научной точки зрения должным образом, и требуется некоторая отправная теоретическая «система координат», от которой можно было
бы оттолкнуться в нашем дальнейшем научном
гражданско-правовом исследовании.
Прежде всего, разберёмся с терминологией.
Ни одно отдельно взятое определение искусственного интеллекта не принято единодушно
всеми специалистами. Некоторые определяют искусственный интеллект в широком понимании –
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как компьютеризованную систему, которой свойственно поведение, невозможное без наличия интеллекта, тогда как другие определяют искусственный интеллект как систему, способную рационально решать сложные задачи или предпринимать
соответствующие действия для достижения своих
целей в обстоятельствах реальной действительности5.
Согласно положительно нами оцениваемому
определению, предложенному И.В. Понкиным и
А.И. Редькиной, «искусственный интеллект – это
искусственная сложная кибернетическая компьютерно-программно-аппаратная система (электронная, в том числе – виртуальная, электронно-механическая, био-электронно-механическая или гибридная) с когнитивно-функциональной архитектурой и
собственными или релевантно доступными (приданными) вычислительными мощностями необходимых ёмкостей и быстродействия, обладающая:
– свойствами субстантивности (включая определённую субъектность, в том числе как интеллектуального агента) и в целом автономности, а также
элаборативной (имеющей тенденцию совершенствования) операциональности,
– высокоуровневыми возможностями воспринимать (распознавать, анализировать и оценивать)
и моделировать окружающие образы и символы,
отношения, процессы и обстановку (ситуацию), самореферентно принимать и реализовывать свои решения, анализировать и понимать свои собственные поведение и опыт, самостоятельно моделировать и корригировать для себя алгоритмы действий,
воспроизводить (эмулировать) когнитивные функции, в том числе связанные с обучением, взаимодействием с окружающим миром и самостоятельным решением проблем,
– способностями самореферентно адаптировать своё собственное поведение, автономно глубинно самообучаться (для решения задач определённого класса или более широко), осуществлять
омологацию себя и своих подсистем, в том числе
вырабатывать омологированные «языки» (протоколы и способы) коммуницирования внутри себя и
с другими искусственными интеллектами, субстантивно выполнять определённые антропоморфноэмулирующие (конвенционально относимые к прерогативе человека (разумного существа)) когнитивные (в том числе – познавательно-аналитические и
творческие, а также связанные с самоосознанием)
функции, учитывать, накапливать и воспроизводить (эмулировать) опыт (в том числе – человеческий)»6.

IIC; international review of industrial property and copyright
law. – 2018. – № 2 (49). – P. 131–135.
4 Ruipérez C., Gutiérrez E., Puente C., Olivas J.A. New Challenges of Copyright Authorship in AI [Новые проблемы,
связанные с авторством применительно к искусственному интеллекту в авторском праве] // Proceedings of the
2017 International Conference on Artificial Intelligence. –
Las Vegas, 2017. – P. 291–296. – P. 293–294.

5

Artificial Intelligence Collides with Patent Law
[Искусственный интеллект в столкновении с патентным
правом]: White Paper / Center for the Fourth Industrial Revolution. – Geneva (Switzerland): World Economic Forum,
2018. – 23 p. – P. 5. <http://www3.weforum.org/docs/WEF_48540_WP_End_of_Innovation_Protect
ing_Patent_Law.pdf>.
6 Понкин И.В., Редькина А.И. Искусственный интеллект с
точки зрения права // Вестник Российского университета
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Данное определение (авторства нашего научного консультанта, в соавторстве) послужило отправной точкой для разработки нашего собственного (уточнённого) авторского определения
названного ключевого в исследуемом тематическом горизонте понятия.
Согласно нашему авторскому концепту
(обоснованно полагаем, несколько более точному,
нежели приведённый выше), искусственный интеллект – это полностью или частично автономная
самоорганизующая (и самоорганизующаяся) компьютерно-аппаратно-программная
виртуальная
(virtual) или киберфизическая (cyber-physical), в
том числе био-кибернетическая (bio-cybernetic), система (юнит) с соответствующим математическим
обеспечением, наделённая/обладающая программно-синтезированными способностями и возможностями:
– антропоморфно-разумных мыслительных и
когнитивных действий (осуществления и демонстрации таких действий), таких, как распознавание,
понимание, интерпретация и генерирование образов, символьных систем и языков, рефлексия, рассуждение, моделирование, образное (смысло-порождающие и смысло-воспринимающее) мышление, обобщение, анализ и оценка информации;
– самореферентности, саморегулирования, самоограничения, самоадаптирования под изменяющиеся условия, автономного самоподдержания
себя в гомеостазе;
– самостоятельного (автономного) сложного
накопления информации и опыта;
– самостоятельного (автономного) осуществления генетического поиска (genetic algorithm) и обработки информации, то есть реализации эвристического алгоритма поиска с сохранением важных
аспектов «родительской информации» для «последующих поколений» информации;
– обучения и самообучения (в том числе – на
своих ошибках и своём опыте); самостоятельной
разработки и самостоятельного применения алгоритмов самоомологации;
– антропоморфно-разумного самостоятельного (автономного), в том числе – творческого, принятия решений, формулирования и решения задач и
проблем, доказывания математических теорем;
– самостоятельной разработки тестов и алгоритмов под собственное тестирование, самостоятельного осуществления самотестирований и тестирований виртуальной (компьютерной) реальности;
дружбы народов. Сер. «Юридические науки». – 2018. –
Т. 22. – № 1. – С. 91–109. – С. 94–95.
7 Определение в предыдущей, более ранней, редакции
было приведено в следующем нашем издании:
Морхат П.М. Искусственный интеллект: правовой
взгляд / Институт государственно-конфессиональных отношений и права. – М.: Буки Веди, 2017. – 257 с. – С. 69.
8 Robertson J. Human rights vs. robot rights: Forecasts from
Japan [Права человека vs. права роботов: прогнозы из
Японии] // Critical Asian Studies. – 2014. – Vol. 46. – № 4.
–
P.
571–598.
–
P.
580.
<http://dx.doi.org/10.1080/14672715.2014.960707>.
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– при заданной и обеспеченной возможности
(способности) – сообщения (взаимодействия) с физической реальностью, восприятия воздействий
(сигналов) на сенсорные входы (их аналоги) и реагирования на таковые сигналы, самостоятельного
осуществления тестирований физической реальности7.
Вопрос относительно возможности признания
отдельных прав юнитов искусственного интеллекта
на результаты их интеллектуальной деятельности
неотделим от вопроса возможности наделения правосубъектностью таких юнитов в целом.
По мнению одних исследователей, признание
такой правосубъектности, в принципе, возможно в
некоторых юрисдикциях.
К примеру, Дженнифер Робертсон отмечает,
что, как и права человека, «права» юнитов искусственного интеллекта представляют собой высокоабстрактную концепцию и в существенной мере будут зависеть от доминирующих национальных и
местных институтов и практики8.
При этом другие исследователи указывают,
что юнит искусственного интеллекта может быть
наделён правами человека (модифицированными
правами) лишь в том случае, если будет обладать
такими свойствами, как интенциональность действий, рациональность, свободная воля и автономность9.
С другой стороны, в контексте вопроса об отраслевой правоспособности искусственного интеллекта в рамках права интеллектуальной собственности необходимость наличия у него свободной
воли может быть спорной.
При этом, в любом случае, необходимо учитывать, что возможность получения робототехникой
квази-гражданского статуса (в некоторых ситуациях даже с опережением развития статуса реальных людей) поднимает глубинные вопросы относительно природы гражданства, а также о правах человека10.
С этой темой непосредственно связана тема содержания, смысла, природы и особенностей формализованной онтологии такой правосубъектности
юнита искусственного интеллекта, как «электронное лицо».
Мы полагаем, что раскрытие правовой сути
концепта правосубъектности «электронное лицо»
наиболее релевантно возможно через понятия «образ» и «фреймизация».

9

Deva S. Can Robots have Human Rights Obligations? A Futuristic Exploration [Могут ли роботы соблюдать права человека? Футуристическое исследование] // The Law of the
future and the future of Law. Vol. 2. / Ed. by S. Muller. – The
Hague: Torkel Opsahl Academic EPublisher, 2012. – P. 185–
193. – P. 187. <https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2194981>.
10 Robertson J. Human rights vs. robot rights: Forecasts from
Japan [Права человека vs. права роботов: прогнозы из
Японии] // Critical Asian Studies. – 2014. – Vol. 46. – № 4.
–
P.
571–598.
–
P.
572.
<http://dx.doi.org/10.1080/14672715.2014.960707>.
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Соответственно, согласно нашему авторскому
концепту, электронное лицо – это обладающий некоторыми признаками юридической фикции (по
аналогии с юридическим лицом) формализованный
технико-юридический образ (в значении воспринимаемой и сознаваемой третьими лицами целостной
информационной проекции), отражающий, воплощающий фреймизацию и детерминирующий в
юридическом
пространстве
конвенциально
(условно) специфическую правосубъектность персонифицированного юнита искусственного интеллекта, обособленную от человеческого субстрата и
гетерогенную (в части комплексов «прав» и обязанностей юнита) в зависимости от функциональноцелевого назначения и возможностей такого юнита,
и в силу этого аппроксимированный к конкретному
целеполаганию производства и задействования такого юнита, то есть его функционально-целевому
назначению11.
Согласно нашему авторскому концепту, правосубъектность юнита искусственного интеллекта является (и должна являться) мультимодальной – гетерогенной (в части комплексов
«прав» и обязанностей юнита) в зависимости от
функционально-целевого назначения и возможностей такого юнита, и в силу этого аппроксимированной к конкретному целеполаганию производства и задействования такого юнита, то есть его
функционально-целевому назначению. Иначе говоря, правосубъектность юнита искусственного интеллекта должна быть своего рода «плавающей» от
зависимости типа юнита искусственного интеллекта, от его изначальной экспектативной или текущей реальной функционально-целевой нагрузки.
Правовое положение может разниться на шкале вариантов – от симплифицированной формы (формализованной онтологии, отражаемой юридико-техническим образом) правового положения такого
юнита исключительно как инструмента человека до
случая наделения правосубъектностью «электронного лица» и далее, в самом максимуме, до полной
правосубъектности юнита искусственного интеллекта – например, в будущем при задействовании
юнита искусственного интеллекта в отсутствие человеческого экипажа в дальнем космосе, на других
планетах (то есть где это насущно необходимо, но
не создаст никаких рисков для человека).

Определение в предыдущей, более ранней, редакции
было приведено в следующем нашем издании:
Морхат П.М. Правосубъектность юнитов искусственного интеллекта. Гражданско-правовое исследование:
Научная монография. – М.: Юнити-Дана, 2018. – 113 с. –
11

31
Список используемой литературы
1. Ginsburg J.C. People Not Machines: Authorship and What It Means in the Berne Convention
[Люди не машины: авторство – что это значит в
Бернской конвенции] // IIC; international review of
industrial property and copyright law. – 2018. –
№ 2 (49). – P. 131–135.
2. Ruipérez C., Gutiérrez E., Puente C., Olivas J.A. New Challenges of Copyright Authorship in
AI [Новые проблемы, связанные с авторством применительно к искусственному интеллекту в авторском праве] // Proceedings of the 2017 International
Conference on Artificial Intelligence. – Las Vegas,
2017. – P. 291–296. – P. 293–294.
3. Artificial Intelligence Collides with Patent
Law [Искусственный интеллект в столкновении с
патентным правом]: White Paper / Center for the
Fourth Industrial Revolution. – Geneva (Switzerland):
World Economic Forum, 2018. – 23 p. – P. 5.
<http://www3.weforum.org/docs/WEF_48540_WP_End_of_Innovation_
Protecting_Patent_Law.pdf>.
4. Понкин И.В., Редькина А.И. Искусственный интеллект с точки зрения права // Вестник Российского университета дружбы народов. Сер.
«Юридические науки». – 2018. – Т. 22. – № 1. –
С. 91–109. – С. 94–95.
5. Robertson J. Human rights vs. robot rights:
Forecasts from Japan [Права человека vs. права роботов: прогнозы из Японии] // Critical Asian Studies.
– 2014. – Vol. 46. – № 4. – P. 571–598. – P. 580.
<http://dx.doi.org/10.1080/14672715.2014.960707>.
6. Deva S. Can Robots have Human Rights Obligations? A Futuristic Exploration [Могут ли роботы
соблюдать права человека? Футуристическое исследование] // The Law of the future and the future of
Law. Vol. 2. / Ed. by S. Muller. – The Hague: Torkel
Opsahl Academic EPublisher, 2012. – P. 185–193. –
P. 187. <https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2194981>.
7. Robertson J. Human rights vs. robot rights:
Forecasts from Japan [Права человека vs. права роботов: прогнозы из Японии] // Critical Asian Studies.
– 2014. – Vol. 46. – № 4. – P. 571–598. – P. 572.
<http://dx.doi.org/10.1080/14672715.2014.960707>.

С. 111. См. также: Морхат П.М. Искусственный интеллект: правовой взгляд: Научная монография / Институт
государственно-конфессиональных отношений и права. –
М.: Буки Веди, 2017. – 257 с.

32

Znanstvena misel journal №19/2018
ПРОБЛЕМА САМОРЕГУЛЮВАННЯ ТА ІНДИВІДУАЛЬНЕ ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ
Мухін В.В.
Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, канд. юрид. наук
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Анотація
Завданнями саморегулювання на сучасному етапі розвитку політично-організованого суспільства є:
1) сприяння установленню моделі демократичної організації суспільства, коли більшість враховує інтереси меншості; 2) саморегулювання дозволяє залучити інституції громадянського суспільства не тільки до
контролю за публічною владою, але й до формування публічної політики, до публічного дискурсу; 3) саморегулювання може здійснюватись як шляхом нормативного, так і шляхом індивідуального правового
регулювання.
Abstract
The tasks of self-regulation at the present stage of development of a politically organized society are: 1) to
promote the establishment of a model of a democratic organization of society, when the majority takes into account
the interests of the minority; 2) self-regulation allows the involvement of civil society institutions not only in the
control of public authority, but also in the formation of public policy, in public discourse; 3) self-regulation can
be carried out both through normative and through individual legal regulation.
Ключові слова: Саморегулювання, індивідуальне правове регулювання, нормативне правове регулювання.
Keywords: Self-regulation, individual legal regulation, normative legal regulation.
Постановка проблеми. Сьогодні для суспільств західної традиції права є визнаним, що
право захищає фундаментальні цінності суспільства, забезпечує його нормальне існування та розвиток, гарантує впорядкованість суспільних відносин,
цілісність, солідарність соціуму, сприяє реалізації
прав його членів. Для забезпечення соціального виміру цінності права індивідуальні та нормативні засади його дії не повинні протиставлятися – вони повинні врівноважувати один одного. Більше того, на
сьогодні все чіткіше проявляються фактори, які не
тільки сприяють необхідності поєднання загального та індивідуального рівнів буття людини, а й
виявляють унікальність і цілісність особистості. До
числа таких факторів у першу чергу відносяться соціальні умови, що знаходять вираз у прискоренні
суспільних процесів, що, в свою чергу, сприяє необхідності швидкої адекватної реакції, мобільності
індивіда.
Друга група чинників – техногенні – виявляють себе в значному технічному прогресі, перехід
переважно до інформаційних технологій, що пред'являє додаткові вимоги до правового регулювання.
До третьої групи відносяться духовно-моральні
умови розвитку сучасного суспільства, що характеризуються посиленням гуманістичної ідеології, розумінням того, що духовний світ людини – особлива цінність, що вимагає поваги та захисту, в тому
числі і за допомогою правових засобів.
Не можна не враховувати того, що в умовах все
більшого ускладнення суспільних відносин, появи
нових моделей взаємодії між їх учасниками, значного впливу науково-технічного прогресу на реалізацію людиною її особистих прав і свобод, постійної зміни уявлень, що довгий час вважалися традиційними, про ті чи інші суспільні цінності й
необхідність їх захисту з боку держави, високої мобільності людей і все меншої їх зв’язаності в своїх
приватних відносинах державними кордонами змінюється і роль права. Його основним завданням

стає забезпечення захисту індивідуальних начал за
умови забезпечення соціального миру в суспільстві. Все більш гострим стає усвідомлення необхідності розвитку індивідуального регулювання як однієї з основних тенденцій руху права на шляху демократизації суспільства.
У цьому зв'язку в юридичній науці все більшого значення набувають проблеми дослідження
індивідуального правового регулювання, завдань,
що мають вирішуватися за допомогою цього юридичного засобу. Адже право як особливий «нормативно-ціннісний регулятор» має в своїй основі не
державний примус, а такі загальновизнані цінності
як справедливість, свобода, рівність, гуманізм. Суспільство, яке є саморегулівною системою, не потребує прямого державного втручання в усі сфери
його діяльності. Тому, по суті, державне регулювання суспільних відносин закріплює не зміст, а
межі свободи людини, тим самим попереджаючи
конфлікти в суспільстві. З цих причин індивідуальне правове регулювання не може пов'язуватися
виключно із правозастосовною діяльністю (у тому
числі, державних органів) або зводитися тільки до
вирішення індивідуальних юридичних спорів.
Вагомий аргумент на користь актуальності розглядуваної теми надає відомий канадський філософ права Б. Мелкевік, підкреслюючи, що «відбувається рух до демократичного автономного законодавства, більш точно, до втілення ідеї автономної
законотворчості громадян. Йдеться про те, що
суб’єкти права повинні мати можливість через процес автономної законотворчості утвердитися реально й взаємно як автори і законодавці їх норм, їх
прав і їх інститутів, як юридичних, так і політичних.
Питання про легітимність фактично зводиться
прямо до реальної здатності суб’єктів права розглядати себе як авторів прав, підтверджуючи і стверджуючи це. Там, де суб’єкти права розглядаються
позбавленими частково або повністю можливості
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бути авторами своїх прав, ми не маємо нічого іншого, крім несучасних «юридичних» систем, очевидно автократичних або «ідеологічних». Там, де
суб'єкти права не мають можливості бути «авторами» своїх «прав», як, наприклад, в релігійних системах з даним в одкровенні текстом або без нього,
ми не можемо міркувати про «права» всерйоз, чи не
помиляючись або не обманюючись на цей рахунок»
[1, c. 57].
Метою цієї статті є розкриття ролі індивідуального правового регулювання у процесах децентралізації й посилення саморегулівних засад у регулюванні суспільних відносин на сучасному етапі
розвитку України;
Виклад основних результатів дослідження.
Право виявляється неминуче пов’язаним із автономією: «права в точному значенні слова немає там,
де відсутня попередня довіра до можливості кожної
людини стати розвинутим, багатомірним хазяїном
собі самому» [2, c. 385]. Свобода (а отже, і певний
ступінь автономії) є центральним елементом справедливості, яка може бути досягнута в суспільстві
тільки за умови, що його члени мають можливість
вести гідне і повноцінне життя, а це, в свою чергу,
вимагає певного елементу саморегулювання, яке
здійснюється переважно шляхом індивідуального
правового регулювання. «Якщо право забезпечує
справедливість (як це має бути), воно повинно захищати свободу, а тому автономія завжди буде центральним елементом права» [3, c. 9].
У тісному зв’язку із цим аспектом проблеми
автономії стоїть питання щодо визначення сфери, в
якій суб’єкти діють автономно – без встановлених
правом конкретних моделей поведінки – але яка
представляє собою «юридично забезпечений етичний простір», тобто відносини, що в ній виникають,
мають юридично значущий характер, а отже – є
предметом індивідуального правового регулювання. У цьому випадку основним завданням права
стає не просто захист автономного простору від неправомірного втручання інших суб’єктів, але забезпечення умов для реалізації дійсно автономного вибору. Отже, автономія потребує захисту з боку
права, але право, як стверджують окремі дослідники, своєю чергою «потребує обґрунтування
за допомогою критеріїв загальності і взаємності.
Більше того, процедури демократичного нормотворення обов’язково мають передбачати можливість
висунення аргументів і заперечень, що повинні
бути розглянуті й належним чином обмірковані.
Звичайно, йдеться не про те, що на кожному учаснику суспільних відносин лежить обов’язок прийняти участь в таких процесах, але має існувати
рівна можливість зробити це. Без демократичної інституціоналізації й реалізації політичної влади, автономія стає неможливою» [4, c. 237]). Звідси – ще
одна проблема, яка потребує наукового осмислення: співвідношення між ідеєю автономії і нормативністю як невід’ємною ознакою права.
Право має прагнути встановлення справедливості для всіх, що одночасно вимагає і накладення
обмежень заради загального блага, і захисту
індивідуальної й групової автономії. Дж. Раз пропонує «рецепт автономії», який полягає в тому, що
люди мають бути авторами (певною мірою) свого
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житті, але це вимагає не тільки відповідних здібностей й незалежності, але й «адекватного набору можливостей» [5, c. 112]. І саме в цьому останньому
«інгрідієнті» проявляється основна роль індивідуального правового регулювання. Невипадково автономія в окремих авторів здобуває навіть характеристику одного з найбільш важливих благ верховенства права і одночасно засад для його обґрунтування
[6; 7].
Індивідуальне правове регулювання також виконує роль способу утвердження вимог загальновизнаних цінностей права у повсякденному суспільному житті, що можна яскраво продемонструвати
на приклад принципу недискримінації, зокрема,
щодо застосування правила «розумного пристосування».
Суспільство на кожному етапі свого історичного розвитку об’єктивно вимагає строго визначеного обсягу регулювання, інакше неминучі негативні наслідки як для всієї соціальної системи в цілому, так і для її окремих елементів (сімей). У той
же час, можливою є й інша крайність – надмірна регламентація. У сучасній юриспруденції проблема
саморегулювання може бути розглянута з декількох позицій. В аспекті індивідуального правового
регулювання автономне і договірне (координаційне) індивідуальне правове регулювання визначаються як саморегулювання [8 – 15].
Аналіз змісту поняття «саморегулювання» в
біології, психології, кібернетиці, економіці, соціології, дозволяє дослідникам визначити загальну
схему цього процесу і зробити висновок про те, що
поняття саморегулювання носить міждисциплінарний характер. З цієї точки зору, саморегулювання є
здатністю системи зберігати, підтримувати і відтворювати базові властивості системи, а саме цілісність, динамічність, взаємозалежність, автономність і стійкість.
У системі неможливо вказати на певний єдиний компонент або процес, від якого напряму залежали стан і розвиток системи: навіть інституалізований, організований порядок буде являти собою
момент життєдіяльності системи, момент її саморегулювання.
Огляд наукової юридичної літератури з проблем «саморегулювання» свідчить про те, що в
юридичній науці поняття саморегулювання не є
усталеним. Можна виділити два напрямки використання та інтерпретації цього поняття. Відповідно
до першого саморегулювання позначає процеси
впорядкування суспільних відносин, для яких характерно, що вони проходять без централізованого
зовнішнього примусового впливу. У такому розумінні поняття саморегулювання поширюється на
процеси, що протікають в громадянському суспільстві, на саморегульовані організації, самоврядні одиниці. Крім цього, як вже було зазначено, поняття саморегулювання співвідносять з
індивідуальним правовим регулюванням і договірним регулюванням, тобто такими процесами, які
протікають вільно, добровільно і самостійно. Таким чином, загальний момент в розумінні саморегулювання за цим підходом полягає в тому, що саморегулювання розглядається як процес упорядкування суспільних відносин, що проходить без
використання публічно-правових засобів.
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На думку окремих вчених, при саморегулюванні суб'єкт і об'єкт регулювання збігаються. Реалізація права відбувається в формі використання
суб'єктами своїх прав і, по суті, тут процес регламентації і стадії правовідносини збігається.
Видається, що це не завжди так. При автономному регулюванні такий збіг є можливим. Коли
суб'єкт здійснює правомірну, юридично значиму
дію (реалізовує право), вже саме по собі вчинення
такої дії означає вступ у правовідносини і їх регламентацію в односторонньому порядку. При договірному регулюванні ситуація складається
інакше. Саме укладення договору у низці випадків
ще не означає виникнення правовідносин (наприклад, після укладення договору купівлі-продажу
нерухомого майна для виникнення права власності
цей договір повинен пройти державну реєстрацію).
Таким чином, стадії регламентації (укладення договору) і виникнення правовідносини за часом не
збігаються.
В юридичній літературі також можна зустріти
підхід, коли будь-яка діяльність уповноважених на
те органів і посадових осіб щодо вирішення конкретних юридичних питань на основі чинних норм
права, прийняття індивідуально-правових приписів
(рішень) з певних питань може розглядатися як
індивідуально-правове регулювання. За відсутності
названих ознак мова повинна йти або про інші види
державної діяльності, або про складні форми саморегуляції, пов'язані одна з одною взаємним погодженням тих чи інших моментів і спрямовані на впорядкування суспільних відносин безпосередньо їх
учасниками. У цьому випадку преставлений традиційний підхід – виокремлюються правозастосовне індивідуальне правове регулювання та саморегулювання.
Індивідуальне правове регулювання і саморегулювання мають багато спільних рис, але вони не
є тотожними поняттями. Розглядаючи саморегулювання в аспекті індивідуального правового регулювання, важливо відзначити: як індивідуальне правове регулювання, так і саморегулювання в праві
мають піднормативний характер, тобто здійснюються на освнові нормативних регуляторів.
Коли ці нормативні регулятори засновані на
диспозитивном методі правового регулювання, або
цих нормативних регуляторів виявляється недостатньо, відкривається широкий простір для саморегулювання. Воля самого учасника суспільних
відносин тут висувається на перший план. Свобода
волевиявлення суб'єкта або узгодження волевиявлень (в залежності від виду регулювання) є обов'язковою умовою саморегулювання. Роль держави в
даному випадку вторинна і полягає лише у встановленні загальних рамок, в яких здійснюється саморегулювання.
Певні риси саморегулювання не є притаманними індивідуальному правовому регулюванню.
Так, багато питань, пов'язаних з самоврядуванням
мають, перш за все, політичний аспект і лише в
окремих випадках правовий. Але навіть коли питання самоврядування вирішуються у правовому
полі, це не завжди має рівень індивідуального правового регулювання. З іншого боку, коли індивідуальне правове регулювання має місце у вигляді пра-

Znanstvena misel journal №19/2018
возастосовчого індивідуального правового регулювання для саморегулювання місця практично не залишається.
На сучасному етапі розвитку питання саморегулювання в праві має не тільки теоретичний, але й
практичний аспект. Зокрема, робляться спроби осмислити з правових позицій ініціативи, які успішно
себе зарекомендували в сучасному світі. Йдеться,
наприклад, про регулювання суспільних відносин,
які пов’язано з використанням інформаційних технологій і мережі Інтернет.
Щодо питання про взаємозвязок між саморегулюванням і присутністю держави у ньому, то можна виділити такі підходи до його вирішення:
1) відповідно до першого підходу саморегулювання виникає без встручання держави суто із внутрішніх потреб учасників суспільних відносин;
втручання держави дискредитує саморегулювання
як явище;
2) за другим підходом виділяється особливий
різновид саморегулювання – саморегулювання за
участю держави (делеговане саморегулювання);
3) за третім підходом саморегулювання займає
серединні позиції між державним регулюванням і
корпоративним, оскільки норми саморегулівних
організацій полною мірою не є забезпеченими легальним захистом з боку держави.
Як видається, роль держави у саморегулюванні
залежить від підстав його виникнення, а також моделей саморегулювання. Перша позиція відображає
ступін участь держави у випадках, коли саморегулювання виникає за ініціативою самих субєктів суспільних відносин, а не як результат державного
примусу. Відповідно до другого підходу враховується залежність ролі держави від моделі саморегулювання. У випадку обовязкового саморегулювання межа між державним регулюванням і саморегулюванням стає менш чіткою, але, тим не менше,
підстави для їх ототожнення відсутні.
Держава бере на себе зобов’язання створити
мінімум законів, який необхідний з позиції належного правового регулювання. У той же час вона визнає за нормами корпоративного, церковного, звичайного права юридичну силу з метою збереження
самобутності різних суб’єктів громадянського суспільства, соціальних груп, громадських об’єднань,
якщо не порушуються права інших спільнот і внутрішній суверенітет держави [16, c. 11-12].
Один із напрямів розвитку правової системи –
наділення державою громадських організацій,
об’єднань громадян правом здійснювати корпоративну нормотворчість, яка полягає у можливості
розроблення та прийняття відповідних корпоративних актів та корпоративних норм. Вітчизняними
вченими відзначається посилення корпоративної
саморегуляції як тенденція у розвитку правової системи України [17, c. 11]. Також маємо зазначити,
що корпоративні норми не варто розглядати як такі,
що заповнюють прогалини в нормативній системі
права і мають допоміжний характер. Предметом регулювання корпоративних норм мають бути
виключно відносини усередині колективу (використання фінансів, встановлення умов праці, заохочення працівників, порядок застосування заходів
відповідальності та ін.) [18, c. 6]. Однак зводити
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роль корпоративних норм тільки до дії у разі мовчання законодавця не можна. Окремі сфери суспільних відносин мають бути захищені з боку держави, проте сам варіант поведінки мають встановити самі учасники таких відносин. Відповідно,
йдеться не про прогалину у правовому регулюванні, а про невтручання держави до сфери саморегулювання з боку інститутів громадянського суспільства.
Можна вести мову про поділ корпоративних
норм на ті, що мають правовий характер, і корпоративні норми, які регулюють позаправові відносини,
відносини, що не охоплюються сферою правового
регулювання. Право в останньому випадку може
лише встановити межу, у разі перетинання якої
воно втрутиться до регулювання суспільних відносин. Як правило, така межа пов’язана із необхідністю захисту прав, свобод і законних інтересів
людини. Отже, доки цю межу не перетнули – відносини знаходяться поза правовим регулюванням. Яскравий приклад – правила, що встановлюються в інтернет-середовищі. Щодо відповідних відносин
діють лише базові найбільш загальні вимоги про заборону порушення права на повагу честі і гідності,
заборону розпалювання расової, національної ворожнечі тощо. Поза такими загальними правовими
вимогами особи, що входять до відповідного інтернет-середовища, можуть відчувати повну свободу у
встановленні відповідних правил поведінки, виконання яких буде забезпечуватись не можливістю
судового захисту, а виключно внутрішньокорпоративними засобами впливу, аж до виключення зі
спільноти. При цьому визнати таке виключення чи
застосування інших санкцій у відносинах, що не потрапили до сфери правового регулювання, незаконним особа не зможе.
Висновки. Зазначені вище характеристики
дозволяють говорити про те, що завданнями саморегулювання на сучасному етапі розвитку політично-організованого суспільства є такі:
1) воно наближує нас до тієї ідеальної моделі
демократичної організації суспільства, коли більшість враховує інтереси меншості. Більшість, яка
на певному етапі розвитку суспільства наділена політичною владою, залишає певні, важливі для меншості питання, для саморегулювання. При цьому
вона надає гарантії державного захисту правил і моделей поведінки, які формуються і вводяться в дію
недержавними акторами. Механізм саморегулювання іноді також використовується як спроба попередити конфлікт шляхом запровадження нового
суспільного договору між державою і громадянами, або між різними групами громадян;
2) саморегулювання дозволяє залучити інституції громадянського суспільства не тільки до контролю за публічною владою, але й до формування
публічної політики, до публічного дискурсу. Такі
інституції здобувають можливість встановлювати
правила поведінки у відповідній сфері публічних
відносин, які потребують автономного регулювання, і при цьому користуватися можливістю застосування державного примусу;
3) саморегулювання може здійснюватись як
шляхом нормативного, так і шляхом індивідуального правового регулювання.
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Аннотация
В последние годы набирают популярность программы обучения, развивающие одновременно оба полушария мозга ребенка, например, за счет мысленной визуализации вычислений на счетах абакус. В данной работе представлен анализ полученных данных по исследованию формирования когнитивных функций учащихся 6-8 лет, таких, как продуктивность и устойчивость внимания, типы и скорость мышления,
лабильность и сила нервных процессов и др. У слушателей Академии развития интеллекта AMAKids, по
сравнению со школьниками общеобразовательной школы п. Плодовый, выявлены более высокие значения
скорости мышления, продуктивности и устойчивости внимания.
Abstract
In recent years gain popularity of the program of training, both hemispheres of a brain of the child developing
at the same time, for example, due to mental visualization of calculations on accounts абакус. In this work the
analysis of the obtained data on a research of formation of cognitive functions of pupils of 6-8 years, such as
efficiency and stability of attention, types and speed of thinking, lability and force of nervous processes, etc. is
submitted. Students of Academy have development of intelligence of AMAKids, in comparison with school students of comprehensive school of the item. Fruit, higher values of speed of thinking, efficiency and stability of
attention are revealed.
Ключевые слова: когнитивные функции, тип и скорость мышления, продуктивность и устойчивость
внимания.
Keywords: cognitive functions, type and speed of thinking, efficiency and stability of attention.
Актуальность. В образовательном процессе
необходимо учитывать особенности формирования
когнитивных функций головного мозга учащихся,
такие, как продуктивность и устойчивость внимания, типы и скорость мышления, лабильность и
сила нервных процессов и др. Большой интерес для
развития процессов высшей нервной деятельности
представляет исследование пластичности мозга ребенка и ее развитие с помощью практических методов обучения. Набирают популярность программы
обучения, развивающие одновременно оба полушария мозга ребенка за счет мысленной визуализации
вычислений на счетах абакус.
Цель исследования – исследование формирования параметров когнитивных функций учащихся
общеобразовательной школы и слушателей Академии развития интеллекта AMAKids.

Предмет исследования: параметры когнитивных функций школьников.
Объект исследования: в исследованиях принимали участие учащиеся 1-го класса Муниципального бюджетного образовательного учреждения
(МБОУ) п. Плодовый г. Ульяновска и слушатели
Академии развития интеллекта AMAKids в возрасте от 6 до 8 лет.
Методы исследований
Всего в исследованиях приняло участие 26 человек: 20 учащихся МБОУ п. Плодовый города
Ульяновска и 6 школьников, обучающихся в Ульяновской академии развития интеллекта AMAKids.
Использовались
стандартизированные
психофизиологические методики на определение,
типа и скорости мышления, продуктивности и
устойчивости внимания, лабильности и силы
нервных процессов, величины функциональной
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подвижности функциональной межполушарной
асимметрии.
Исследование формирования параметров когнитивных функций учащихся проводилась с использованием методов: выявление типа мышления
- по методике «Выделение существенных признаков»; изучение скорости мышления - с помощью
методики, выявляющей пропущенные буквы в
представленном наборе слов; диагностика продуктивности и устойчивости внимания - по методике
«Найди и вычеркни»; уровень силы нервных процессов и величину функциональной подвижности
определяли с помощью методики экспресс-диагностики свойств нервной системы по психомоторным
показателям (теппинг-тест). Исследование функциональной межполушарной асимметрии проводилось с использованием методов по выявлению
функциональной двигательной (моторной) асимметрии, включающее 15 тестов на определение
асимметрии рук, и 3 теста на определение асимметрии ног.
Для обработки полученных результатов применялся анализ дисперсии исследуемых выборок
по t-критерию Стьюдента.
Результаты исследований
Проведенные нами исследования формирования параметров когнитивных функций школьников
1 класса Муниципального бюджетного образовательного учреждения п. Плодовый г. Ульяновска и
учащихся
Академии
развития
интеллекта
AMAKids, позволил получить следующие результаты.
Исследование типа мышления показали, что
среди учащихся общеобразовательной школы п.
Плодовый конкретно-ситуационным типом мышления обладают 60% учащихся (n=12), абстрактнологический тип мышления характерен для 40% учащихся (n=8). Среди учащихся академии развития
интеллекта AMAKids конкретно-ситуационным типом мышления обладают 33% (n=2), абстрактно-логический тип мышления характерен для 67% (n=4).
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Определение скорость мышления школьников
показало, что данный параметр учеников общеобразовательной школы (6-8 лет) соответствует
14,47±9,99 баллам (n=17), а слушателей академии
AMAKids
данный
показатель
составляет
34,33±11,04 баллов (n=6). Полученные различия
статистически значимы (Р≤0,05). Таким образом,
скорость мышления, т.е. скорость протекания мыслительных процессов, у учащихся, занимающихся
в академии AMAKids выше, чем у школьников 1
класса общеобразовательной школы п. Плодовый.
При исследовании продуктивности и устойчивости внимания, величина которых зависит от количества найденных фигур, заданных экспериментатором и от количества ошибок, сделанных во
время эксперимента, были получены данные, показывающие, что наиболее высокий уровень продуктивности внимания наблюдается у учащихся академии AMAKids. Так, у учащихся общеобразовательной школы п. Плодовый результат выполнения
задания по определению количества найденных
фигур и ошибок, сделанных при выполнении задания, составляет 0,14±0,06 баллов (n=18), а у слушателей академии AMAKids - 0,24±0,08 баллов (n=6).
Полученные различия достоверно значимы
(Р≤0,05).
Результаты исследования силы нервных процессов и величины функциональной подвижности,
результаты показали, что не существует статистически значимых различий между учащимися 1
класса общеобразовательной школы п. Плодовый и
учащимися
академии
развития
интеллекта
AMAKids. Так, физиологическая лабильность у
школьников 1 класса составляет: правая рука:
7,09±2,06; левая рука: 5,19±1,33 (n=18). Физиологическая лабильность у учащихся академии AMAKids
составляет: правая рука: 6,03±0,92; левая рука:
5,42±0,24 (n=6).
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Рис 1.
Тип мышления учащихся МБОУ п. Плодовый и слушателей Академии развития интеллекта AMAKids
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Рис 2. Скорость мышления учащихся общеобразовательной школы п. Плодовый и слушателей Академии
развития интеллекта AMAKids
Не выявлено статистически значимых различий коэффициента функциональной асимметрии
школьников, величина которого зависит от количества движений в секунду, проделанных во время
эксперимента. Так, коэффициент функциональной
асимметрии у школьников 1 класса п. Плодовый составляет 0,30±0,04 (n=18); у слушателей Академии
AMAKids - 0,31±0,01 (n=6).
Выводы
Результаты нашего исследования показывают,
что выявленные нами у слушателей Академии развития интеллекта AMAKids по сравнению со
школьниками общеобразовательной школы п. Плодовый более высокие значения скорости мышления, продуктивности и устойчивости внимания свидетельствуют о том, что программа обучения, которую представляет Академия действительно
развивает одновременно оба полушария мозга за
счет мысленной визуализации вычислений на счетах абакус.
Одновременное развитие обоих полушарий
мозга способствует включению более длинных

нейронных цепей внутренних процессов мысленного анализа и сопоставления, тренирует скорость
восприятия и обработки информации, За счет включения в процесс обоих полушарий мозга, ребенок
быстро выполняет и запоминает действия. Эти процессы, вероятно, способствуют формированию у
младших школьников более развитого типа мышления – абстрактно-логического. Данная гипотеза
подтверждается результатами проведенного нами
исследования: абстрактно-логический тип мышления характерен для 67% слушателей Академии развития интеллекта AMAKids и только 40% учащихся
МБОУ п. Плодовый.
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Abstract
Physical culture is a part of universal culture, its special independent area and one of the spheres of social
activity aimed at strengthening health, developing physical abilities of a person. Sport is an integral part of physical
culture, as well as a means and method of physical education, a system for organizing and conducting competitions
for various sets of physical exercises and preparatory training sessions.
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Physical culture is a part of universal culture, its
special independent area and one of the spheres of social activity aimed at strengthening health, developing
physical abilities of a person. At the same time, this is
a specific process and result of human activity, a means
and a way of physical perfection of the personality. It
affects the vital aspects of the individual, received in
the form of makings, which are transmitted genetically
and develop in the course of life under the influence of
upbringing, activity and the environment. The main indicators of the state of physical culture in society are:
 level of health and physical development of
people;
 the degree of use of physical culture in the
sphere of upbringing and education, in production, everyday life, the structure of free time;
 the nature of the system of physical education,
the development of mass sports, the highest sporting
achievements, etc.
Physical culture satisfies social needs in communication, play, entertainment, in some forms of self-expression through socially active useful activities, it is
an integral part of a person's life and occupies a rather
important place in the study, work of people. Physical
exercise plays a significant role in the working capacity
of people, that is why knowledge and skills in physical
culture should be laid in educational institutions of various levels in stages. A significant role in the upbringing and education of physical culture is also put by
higher education institutions, where the teaching
should be based on clear methods, methods that, in the
aggregate, are built into a well-organized and well-established methodology for teaching and educating students. Physical culture is represented by a combination
of material and spiritual values. The first include sports
facilities, equipment, special equipment, sports equipment, medical supplies. The second can include information, works of art, a variety of sports, games, sets of
physical exercises, ethical norms that regulate the behavior of a person in the process of physical and sports
activities, etc. The result of activity in physical culture
is the physical preparedness and the degree of perfection of motor skills , a high level of development of vitality, sporting achievements, moral, aesthetic, intellectual development.
1. Sport is an integral part of physical culture, as
well as a means and method of physical education, a
system for organizing and conducting competitions for
various sets of physical exercises and preparatory training sessions. Historically, it was a special sphere of
identification and unified comparison of people's
achievements in certain types of physical development.
Sport in a broad sense covers the actual competitive activity, special training for it (sports training), specific
social relations arising in the sphere of this activity, its
socially significant results. The social value of sport
lies in the fact that it is the factor that most effectively
stimulates physical culture, contributes to moral, aesthetic education, and the satisfaction of spiritual needs.

Sport - this is actually a competitive activity and a special preparation for it. He lives by certain rules and
norms of behavior. It clearly shows the desire to win, to
achieve high results, requiring the mobilization of
physical, mental and moral qualities of a person. Therefore, they often talk about the sporting character of people who successfully manifest themselves in competitions. Satisfying many human needs, playing sports become a physical and spiritual necessity. There are the
following sections of physical culture:
1. Physical education is a planned activity aimed
at solving hygienic, educational and educational problems through the application of a system of physical exercises.
2. Sport - a specific form of physical culture,
whose activity is to achieve, identify and compare the
extreme physical and psychological capabilities of a
person in the process of performing a variety of exercises.
3. Physical recreation - the exercise of active rest
with the help of physical exercises.
4. Physical rehabilitation - activities to restore
partially lost or weakened psychophysical functions
through physical culture.
The result of many years of physical training and
sports should be the desire for physical perfection,
which should be understood as the historically conditioned ideal of physical development and physical fitness of a person that best meets the requirements of life.
Physical exercise is a set of continuously connected with each other movements aimed at achieving
a specific goal. On the one hand, the word exercise
means directed repetition of actions with the aim of influencing the physical and mental properties of a person. On the other hand, the external manifestation of
physical exercise is the movement of the human body
and its parts in space and time. The effect of physical
exercises is determined primarily by the combination of
physiological, psychological and biomechanical influences on the human body in the process of performing
this exercise.
Physical education is a biological process of formation, changes in the natural morphological and functional properties of the organism, determining the physical capacity of a person during a person's life (body
weight, speed, flexibility, endurance, strength, chest
circumference, etc.), characterized by a change in three
groups of indicators:
 Indicators of a build;
 Health criteria;
 Indicators of development of physical qualities.
Physical development is manageable. With the
help of physical exercises, various sports, rational nutrition, work and rest regime, it is possible to change
the indices of physical development given above if necessary.
The introduction of new technologies into the educational process affects the nature of the physical and
mental activity of the trainees. For example, in order to
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master and master computer technology, it is necessary
to study a significant amount of theoretical foundations
of computer science. This requires the development of
the ability to quickly and accurately perceive and process a large amount of information, developing the ability to long-term focus and redistribute attention, coordinate movements when manipulating control devices.
This type of study leads to a great neuropsychological
stiffness of the trainees. Constant tension of attention,
accuracy and timeliness of actions, increased responsibility lead to fatigue of the organism. In the educational
system, physical culture and sport are an indispensable
and integral part of education and upbringing, inextricably linked to other disciplines. This diverse process,
which uses various means, forms and methods, highly
professional specialists. Physical education and upbringing are inherent in the general and particular patterns of pedagogical activity, as well as specific features. So in the classroom, the age and sex characteristics of the trainees must be taken into account. To
effectively conduct them, the teacher uses specific
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forms and methods of teaching physical exercises,
sports training. Thus, in the educational system, physical culture and sports are in close unity with other academic disciplines, complementing each other in achieving a common goal - the training of highly qualified
specialists.
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Анотація
В статті проведено аналіз фізичних якостей борців віком 10-13 років, початкової підготовки, протягом
навчального року: витривалості (максимальної силової, статичної, швидкісно-силової) швидкісних здібностей, спритності, та статокінетичної стійкості (динамічної та статичної рівноваги). Показники цих якостей фіксували у вересні, грудні та травні навчального року. Найбільше за навчальний рік (на 118%) покращилась статична витривалість, а найменше (на 9%) збільшились швидкість та спритність. Статична
рівновага покращилась на 55,5%, а динамічна рівновага після вестибулярних подразнень - на 38,5%
Abstract
In the article the analysis of physical internals of sports wrestling conducted by age 10-13, initial preparation,
during a school year: to endurance (maximal power, static, speed-power) of speed capabilities, adroitness, and
statokinetic stability (dynamic and static equilibrium). The indexes of these internals fixed in September, December and May of school year. Most of all for a school year static endurance increased (on 118%) and least of all
speed and adroitness increased (on 9%). A static equilibrium became better on 55,5% and dynamic equilibrium
after vestibular irritations increased on 38,5%.
Ключові слова: фізичний розвиток, спортсмени 10-13 років, спортивна боротьба.
Keywords: physical development, sportsmen 10-13years old, sports wrestling.
Вік 10-13 років найбільш сприятливий для занять фізичними вправами і спортом. Однак, при заняттях боротьбою, необхідно зважати, що в 11-12

років у дітей скелет ще еластичний і легко піддається викривленням. Тонус м’язів згиначів у підлітків переважає над тонусом м’язів розгиначів, що
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виражається у порушенні постави. Особливості формування скелету повинні обов’язково прийматися
до уваги при заняттях боротьбою. Різкі поштовхи
під час боротьби, нерівномірне навантаження на
ліву і праву ноги можуть привести до зміщення кісток тазу і невірне їх зростання. Надмірне навантаження на ніжні кінцівки, якщо процес окостеніння
ще не закінчився, може привести до появи плоскостопості. У розвитку сили окремих м’язів, також
маємо вікові відмінності. Станова сила у хлопчиків
до 12 років збільшується на 11 відсотків, у дівчат на
36 відсотків. У підлітковому і молодшому юнацькому віці відмічаються високі темпи росту, збільшення ваги тіла і показників м’язової сили. У 13-14
років ріст збільшується з 147 см до 156 см, а в 1415 років з 156 см до 163 см (середні показники).
Надмірне мя'зове навантаження, прискорює
процес окостеніння та може негативно діяти на рості трубчатих кісток у довжину. У підлітковому та
юнацькому віці спостерігаються також високі темпи набування м’язової маси. До 12-ти років вага
м’язів складає 29,4 відсотків, до 15-ти років-32,6 відсотків, а до 18-ти – до 44,2 відсотки по відношенню до ваги тіла. Із збільшенням м’язової маси
росте і м’язова сила. Станова сила у 12-ть років в
середньому складає 52, в 15 років – 92, в 18 років –
125 кг, [1, 2, 3, 4, 5].
Максимальний приріст сили відбувається до
13-14 років. Після цього темп приросту відносної
сили знижується. У темпах приросту швидкісно-силових якостей є наявним істотна різниця, яка
зв’язана з віком. Приріст результатів при виконанні
стрибків в довжину з місця йде до 14-15 літнього
віку. Вікове збільшення дальності метання також
закінчується у цьому віці. Висота виплигування збільшується до 13-14-річного віку – це параметри які
характеризують вибухову силу. До 11-12 років у
хлопчиків з’являється відносно висока витривалість до динамічної роботи. Витривалість до статичних зусиль виявляється у дітей від 10 до 14 років.
Статична витривалість юнаків значно уступає витривалості дорослих борців. Втома підлітків борців
у 14 років в 2,5, а в 16 років – в 2 рази вище, ніж у
дорослих. Удосконалення витривалості у борців після 15 років досягає тільки при спрямованому плануцванні. Найбільший приріст витривалості у борців – юнаків спостерігається в 13-14 років. В 15-16
років витривалість знижується. Це пояснюється великим приростом максимальної швидкості і зростання, внаслідок цього, потужності роботи. До 17
років у борців витривалість знову збільшується. Під
час проходження сутички часто виникає ситуація,
коли один із борців захищаючись від поразки, змушений прийняти положення моста. Істотно, щоб
протистояти супротивникові цьому небезпечному
положенні, а також з успіхом здійснювати різноманітні атакуючі і контратакуючі технічні дії, необхідно з перших же днів занять боротьбою приділяти
велику увагу розвитку гнучкості хребта і закріпленню м’язів шиї та спини. Найбільший приріст рухливості хребта у борців відмічається від 10 до 16
років. Від 16 до 18 років приріст рухливості хребта
сповільнюється, а після 18 років рівень гнучкості
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знижується. Отже, найбільший ефект у розвитку
гнучкості досягається в молодшому та підлітковому віці.
Вікові обмеження величини фізичних навантажень, які вимагають значного напруження апарату
кровообігу зв’язані з незакінченістю його функціонального і морфологічного розвитку. У дітей 7-11
років відносно низький артеріальний тиск, що
пов’язано з досить великим зазором великих і малих судин, які відходять від серця. Іннерваційний
апарат серця розвивається нерівномірно. Вказані
особливості обумовлюють значну напруженість у
діяльності серцево-судинної системи дітей при
м’язовій роботі. М’язова діяльність динамічного
характеру при максимальній роботі збільшує ЧСС
у юнаків до 196-202 ударів в хвилину. При роботі
субмаксимальної потужності ЧСС досягає 180-200
ударів в хвилину. Найбільша частота пульсу складає 240 ударів за хвилину,[1, 2, 3, 4]. Морфологічні
перебудови організму які проходять при постійних
заняттях фізичними вправами сприятливо впливають на дихальну функцію. Про це свідчить той
факт, що відношення ЖЕЛ і ваги (життєвий показник) у спортсменів вищий ніж у тих що не займаються спортом. Показниками зовнішнього дихання
можна в деякій мірі керуватися при відборі дітей
для спеціалізованих занять боротьбою, а також для
визначення ступені їх тренованості. При виконанні
м’язової роботи споживання кисню збільшується з
віком як в абсолютних, так і в відносних показниках. Максимальне споживання кисню (МСК) відображає інтенсивність окислювальних обмінних
процесів, тобто аеробну продуктивність організму.
МСК також є показником фізичної працездатності людини. Визначається МПК за формулою Добльга: МПК=1,29 N/H-60 K, де N-потужність роботи; H-пульс при даній потужності роботи; K-віковий коефіцієнт /від 14-0,863… до 30-0,768/.
Фізіологічними предпосилками виховання швидкості в молодшому шкільному віці служить поступове
підвищення
функціональної
рухливості
і
здубження нервово-м'язового апарату, а також інтенсивний розвиток здібностей для виконання швидких рухів. Окремими частинами тіла (кистю, рукою). Одначе у дітей молодшого шкільного віку
здібності до швидких переміщень в просторі розвинутий слабо. Середня швидкість бігу помітно підвищується тільки до 10 років. Величина приросту
результатів у стрибках в довжину з місця у хлопчиків у віці від 8 до 11 років складає 8-9 відсотків, а
найвища його величина відмічається в 13-14 років.
Використовуючи перевагу боротьби і борцівських
вправ, спрямовуючи їх в русло гри, підвищуючи
емоціональність занять, можна створити необхідні
умови для виховання швидкості рухових реакцій на
раптовий подразник, виховання реакції антиціпації.
Вірним засобом для розвитку швидкості буде підбір короткочасних вправ не визиваючи втоми. Діти
10-11 років мають низькі показники м’язової сили.
Силові, в особливості статичні, вправи викликають
у них швидкий розвиток охоронного гальмування.
Таким чином, вікові особливості дітей обмежують
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застосування силових вправ. Дітей цього віку більше приваблюють короткочасні швидкісно-силові
вправи. Широке застосування в 10-11 років знаходять стрибкові, акробатичні, динамічні вправи з
партнером. Слід поступово привчати юних борців і
до збереження статичних поз (міст, протидії в партері та ін). Застосування статичних вправ визиває
необхідність підтримання правильного положення
при виконанні технічних дій. Особливе значення
мають статичні вправи для вироблення і зберігання
правильної постави. Недостатній комплексний розвиток усіх видів сили, як правило, не дозволяє у повній мірі реалізувати техніко-тактичні можливості
спортсмена, веде до перенапруження і з рештою до
серйозних травм. В теорії та практиці спорту основним засобом для розвитку сили та зміни якості
м’язів у бажаному напрямку вважається тренування з обтяженнями. У сучасному розумінні – це
систематична, добре спланована програма вправ,
виконуючи яку, спортсмен використовує штангу,
гантелі, інші снаряди та тягарі, різноманітні тренажери опір партнера, а також власну вагу з метою
збільшення опору при різних рухах тіла. Методика
виховання сили містить в собі сукупність засобів,
методів, режимів м’язової роботи, величин переборюючого опору, інтенсивності виконання вправ, кількості повторів вправ у одному підході, тривалості
та характеру відпочинку між підходами. При цьому
важливо підкреслити, що всі перелічені компоненти методики тісно взаємопов’язані та взаємозумовлені. Якщо у процесі силової підготовки борця
буде випущений із зору хоча б один із цих компонентів, може не тільки знизитися її ефективність,
але й змінитися характер силового розвитку. Мова
йде про зростання сили з одночасним збільшенням
м’язової маси – явищем небажаним у боротьбі; та
про зростання сили без значного збільшення маси
м’язів. Тому тренер та спортсмен повинні заздалегідь намітити засоби та методи силової підготовки,
що, в свою чергу, дозволить визначити переважаючий режим роботи м’язів, величину переборюючого опору та інтенсивність виконання вправи. І
вже безпосередньо у ході тренувального заняття
слід суворо контролювати кількість повторів, або
тривалість виконання вправи в одному підході для
підтримки запланованої інтенсивності навантаження, а також характер та тривалість пауз відпочинку. Діти молодшого шкільного віку відзначаються незначною витривалістю. Однак вже до 10ти років у них підвищуються здібності до виконання швидкісної роботи (повторення прийомів
при вивченні), а також мало інтенсивної роботи (вивчення нових прийомів) на протязі відносно тривалого часу. В якості основного засобу виховання загальної витривалості вже в молодшому шкільному
віці можна з успіхом використовувати повільний
біг. Добрим засобом розвитку загальної витривалості може служити біг з прискоренням, ходьба та
кроси по місцевості, плавання та ін. Відомо, що високій рівень фізичного розвитку – одна із головних
передумов, визначаючих спортивну майстерність
борців. Витривалість є найбільш важливою якістю,
від розвитку якого залежить результативність як
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тренувального, так і змагального процесу. Виховання витривалості борців - це складний педагогічний процес. Основна складність його полягає у необхідності розвивати в оптимальному поєднанні
анаеробні та аеробні компоненти витривалості. Заняття спортивною боротьбою сприяють підвищенню анаеробних можливостей спортсменів, аеробна ж працездатність, як правило, є «слабкою
ланкою» витривалості борців. А тому підвищенню
їх аеробних можливостей ми приділяли особливу
увагу. У теорії спортивного тренування існують поняття: «мікроцикли», «мезоцикл» та «макроциклі».
Мікроцикл охоплює декілька днів. У спортивній
боротьбі структура мікроциклів буває різною - 5:2,
4:1, 3:1, 2:1 (співвідношення днів тренувань та відпочинку),[1, 2 3, 5]. Ми використовували співвідношення 3:1. За спрямованістю мікроцикли поділяються на розвиваючий, ударний, втягуючий, підтримуючий,
розвантажуваний,
адаптаційний,
реакліматизаційний, спеціалізований, контрастний,
регулюючий, основний і т.д. Мезоцикл охоплює декілька тижнів, а макроциклами називають більш
подовжені цикли тренування (частіше - рік). У макроциклі прийнято виділяти підготовчий, змагальний та перехідний періоди. Кожний з цих періодів
вимагає особливих форм підходу до виховання витривалості. Морфологічні особливості опорно-рухливого апарату – висока еластичність зв’язок і
м’язів, велика рухомість хребта сприяють підвищенню ефективності спеціальних вправ для розвитку гнучкості та спритності. Найбільш високі істотні темпи розвитку гнучкості спостерігається у віці
від 7 до 10 років. В 13-16 років активна гнучкість
досягає максимальних показників. Однак підвищення гнучкості у цьому віці не повинно перетворюватися у самоціль. Тренер завжди повинен
пам’ятати, що у борців надзвичайна рухомість у суглобах може призвести до відхилення в організмі
сприяє плоскостопості, та шкоду для деяких технічних дій, сприяє плоскостопості та порушенням у
формуванні деяких рухових навичок. Низька статокінетична стійкість, внаслідок надмірного подразнення вестибулярного аналізатора нетренованого
організму спортсменів визиває зниження збудженості інших аналізаторів, порушується корковий
стереотип, спотворюються недостатньо закріплені
навички, погіршується працездатність. Це суттєво
затрудняє освоєння елементів в спортивній акробатиці, гімнастиці, боротьбі та інших видах спорту, а
інколи може бути причиною травм, [3]. Експериментально доказана ефективність використання спеціально розроблених вправ на оригінальних пристосуваннях (підвісних та «вертикальних» гойдалках, надувних автомобільних камерах та
покришках, ропедах і циклопеах), які сприяють виконанню одного із важливих вимог при формуванні
статокінетичної стійкості дітей – емоційній привабливості занять, що відволікає їх від неприємних відчуттів, викликаних вестибулярними подразненнями і, таким чином, дають можливість багаторазово виконувати вправи насичені кутовими та
лінійними прискореннями (повороти, вертіння,
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гойдання, нахили, стрибки, перекати, перекиди, перевороти, оберти і т.п, Такі вправи підвищують не
тільки статокінетичну стійкість, а також цілий ряд
інших якостей, [15].
Мета дослідження: в педагогічному експерименті простежити динаміку розвитку фізичних якостей борців протягом навчального року.
Завдання роботи: на основі аналізу наукової
та методичної літератури в педагогічному експерименті простежити розвиток фізичних якостей борців початкової підготовки протягом навчального
року.
Методики дослідження: 1) аналіз спеціальної
літератури; 2) основним методом дослідження був
педагогічний експеримент, до, в процесі та після
якого визначали фізичні якості борців: силові та
швидкісні здібності, гнучкість, витривалість, спритність, [2, 6, 7], статокінетичну стійкість (статичну
та динамічну рівновагу), [8]; 3) методи математичної статистики.
Обстеження, (25 борців), 10-13 років проводили у вересні, грудні 2017 року та травні 2018
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року. Всі показники фізичної підготовленості борців поступово покращувались від початку до кінця
навчального року (Графіки 1, 2). Найбільше покращились силові показники: статична витривалість
(вис на зігнутих руках) покращилась на 117%, швидкісно-силова витривалість рук (підтягування за 20
с) – на 83% та максимальна силова витривалість
(максимальна кількість підтягувань) – на 62% та
згинання і розгинання рук в упорі лежачи – на 52%.
Швидкісно-силова якість рук (кидки набивного
м'яча вперед) збільшилась – на 32%, а кидки набивного м'яча назад – на 16,9%, мабуть тому, що початкова величина кидків набивного м'яча назад
була більшою на 105,6см ніж кидки вперед. Бігові
здібності збільшились на порівняно меншу величину (човниковий біг – на 8,9% і біг за 6 хв. – на
8,7%). Тренування підлітків засобами спортивної
боротьби позитивно вплинули на їх статокінетичну
стійкість, особливо на статичну рівновагу, яка покращилась на 55,5% порівняно з вихідними показникам(Графік 1). и. Динамічна рівновага після вестибулярних подразнень покращилась протягом навчального року на 38,5%, (Графік 2).
Графік 1
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Позначення:
Підтяг. за 20 с. – кількість підтягувань за 20 с;
Підтяг. Макс. – підтягування (максимальна кількість разів;
Піднім. Тул. – Піднімання тулуба із положення лежачи в сід (кількість за 1хв.);
Човн. біг – човниковий біг, (4х9м в с);
Вис на зіг. Рр – вис на зігнутих руках, (с);
Згин. і розг. Рр – згинання та розгинання рук в упорі лежачи (кількість);
Ст. рівнов. – статична рівновага, стійка на одній нозі з закритими очима, (с).
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Графік 2
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Позначення:
Кид. м. впер. - кидок набивного м’яча вперед, (см);
Кид. м. наз. - кидок набивного м’яча назад, (см);
6-хв. Біг (м) – біг за 6 хвилин, (м);
Дин. рівнов. – динамічна рівновага після вестибулярних подразнень, відхилення від прямої (в см) при ходьбі 5м із закритими очима
Висновки: 1. Всі показники фізичної підготовленості борців поступово покращувались від початку до кінця навчального року. У відсотках найбільше покращились силові показники: статична витривалість (вис на зігнутих руках) покращилась на
118%, швидкісно-силова витривалість рук (підтягування за 20 с) – на 83%, максимальна силова витривалість (максимальна кількість підтягувань) – на
61,5% та згинання і розгинання рук – на 53%; швидкісно-силові якості рук (кидки набивного м'яча
вперед) збільшились – на 32,2%, а кидки набивного
м'яча назад – на 17,1%, мабуть тому, що початкова
величина кидків набивного м'яча назад була більшою на 106см ніж кидки вперед.
2. Спритність збільшилась на порівняно меншу
величину (човниковий біг і біг за 6 хв. – на 9%).
3. Засоби спортивної боротьби, позитивно
вплинули на їх статокінетичну стійкість, особливо
на статичну рівновагу, яка покращилась на 55,5%,
та динамічну рівновагу після вестибулярних подразнень - на 38,5% порівняно з вихідними показниками.

Список використаної літератури
1. Бекас О.О., Дзюдо. Фізична підготовка юних
спортсменів: [Навч. посібник] / О.О. Бекас, Ю.Г.
Паламарчук, Вінниця: ВНТУ, ГНК, 2014. – 152 с.
2. Бойко В.В. Целенаправленное развитие двигательных способностей человека. - М.: Ф. и
С.,1987. - 144с.
3. Болобан В.Н. Развитие и совершенствование
пространственной ориентировки у школьников 8 16 лет на занятиях акробатикой: автореф. дисс. на
соиск. уч. ст. канд. пед. наук., специальности
13.00.04 – «Теория и методика физического воспитания и спортивной тренировки / Болобан В.Н.–
Киев. - 1969. - 24 с.
4. Волков В.Л. Вільна боротьба: базова фізична
підготовка підлітків / В.Л. Волков. – К.: Різографіка, 2005. – 94 с.
5. Данько Т.Г. Характеристика структуры функциональной подготовленности борцов высокой
квалификации на предсоревновательном этапе подготовки. Педагогика, психология и медико-биоло-

Znanstvena misel journal №19/2018
гические проблемы физического воспитания и спорта / Т.Г. Данько– Харьков. – 2008. − № 4. – С. 25–
29.
6. Еганов А.В. Управление тренировочным
комплексом высококвалифицированных дзюдоистов: монография / А.В. Еганов.– Челябинск: Урал
ГАФК, 1998. – 146 с.
7. Зациорский В.М. Физические качества
спортсмена. – М.: Физкультура и спорт, 1980. 160с.
8. Коджаспаров Ю.Г. Методика развития силы
юных борцов 9-11 лет //Ежегодн. Сп. Борьба, 1983.
- С.51-54.
9. Коленков А.В. Структура физической подготовленности борцов высшей квалификации на
этапе максимальной реализации индивидуальных
возможностей. Педагогіка, психологія та медикобіологічні проблеми фізичного виховання і спорту
/ А.В. Коленков. − Харків. − 2005. − №2. − С. 72–78.
10. Коробейников Г.В. Диагностика психофизиологического состояния дзюдоистов высокой
квалификации. Проблемы и перспективы развития
спортивных игр и единоборств в высших учебных
заведениях: электрон. науч. конф. (15 янв. 2005 г.):

45
[сб. ст.] / Г.В.Коробейников, С. В. Орденов. - Харьков. гос. акад. физ. культуры [и др.]. − Харьков,
2005. − С. 78–80.
11. Маркиянов О.А. Спортивная борьба и особенности развития детского организма //Ежегодник. Сп. Борьба, 1974 с.34-38.
12. Матвеев Л.П. Основы спортивной тренировки. Учебное пособие для инст. Ф.К.-М.: Физкультура и спорт, 1977.-с.155-224.
13. Платонов В.Н. Теория и методика спортивной тренировки. - Киев: Вища школа, 1984. - С.145190.
14. Сергієнко Л.П. Тестування рухових здібностей школярів / Л.П. Сергієнко. – К.: Олімпійська
література, 2001. − 439 с.
15. Фомин Н.А. Филин В.П. На пути к спортивному мастерству. - М.: Физкульт. и спорт, 1986. 159 с.
16. Чустрак А.П. Статокінетична стійкість
школярів: монографія / А.П. Чустрак– Одеса: видавець Букаєв В.В., 2015. – С. 22-23.
17. Шепилов А.А. Выносливость борцов. - М.:
Ф. и С., 1979. - 131 с.

Znanstvena misel journal №19/2018

46

PHILOLOGICAL SCIENCES
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КРЫЛАТЫХ ВЫРАЖЕНИЙ
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THE MAIN DIRECTIONS OF USING WINGED WORDS OF RUSSIAN LANGUAGE
Zykova E.I.
Saint-Petersburg State University,
Аннотация
В статье проанализированы 3 основных направления использования крылатых слов и выражений в
современном русском языке. Подробно рассмотрены главные функции крылатых слов, встречающихся в
художественном и публицистическом дискурсах. Это депатетическая, манипуляционная и композиционная функции.
Abstract
The article analyzes 3 main directions of using winged words and expressions in the modern Russian language. The main functions of winged words occurring in artistic and journalistic discourses are considered in
detail. This is a depathetic, manipulative and compositional function.
Ключевые слова. Фразеология, крылатые слова, афористика, фразеологическая стилистика, депатетизация.
Keywords: Phraseology, winged words, aphoristics, phraseological stylistics, depatetization.
Крылатые выражения (далее – КВ) как особый
разряд фразеологии, находящийся на периферии
языковой системы, до сих пор активно изучается в
российской и зарубежной лингвистике.
За последние десятилетия был установлен языковой статус этих выражений, сформулировано
определение КВ и выделены их дифференциальные
признаки, а также достаточно подробно описаны
источники этих языковых единиц. Кроме этого,
были сделаны попытки лексикографической обработки этого материала, что нашло свое отражение в
многочисленных словарях и справочниках крылатых слов, был разработан особый тип словаря – энциклопедический [1].
Проблеме функционирования КВ, как одних из
важнейших языковых средств, содержащих в своей
семантике культурную информацию, всегда уделялось большое внимание.
Много исследований было посвящено выделению и описанию основных функций крылатых выражений. Типология функционирования крылатых
слов была рассмотрена в работах С.Г.Шулежковой,
Л.П.Дядечко, В.М.Мокиенко и других исследователей славянской фразеологии [4, 7, 9].
Анализируя многочисленные работы, касающиеся вопроса функционирования КВ, можно отметить, что эта сфера подразделяется на три большие направления: использование КВ как средств
языкового каламбура, как средств языковой манипуляции и как средств организации контекста
(шире – текста).

Стилистические возможности КВ в качестве
средства языковой игры не раз отмечались в работах фразеологов и нашли свое подтверждение в
словаре «Антипословицы русского народа», где
наряду с трансформами пословиц и поговорок
представлены и речевые преобразования КВ [2, с.
574].
При описании данного стилистического использования КВ нельзя не отметить, что одной из
основных функций крылатых единиц в тексте является депатетическая функция [7, с. 59], при реализации которой средством для сатирического осмеяния становятся прежде всего КВ-советизмы, являющиеся своего рода символами коммунистической
идеологии и советского государства, среди которых
лидируют цитаты из произведений К.Маркса,
В.И.Ленина (например: Пролетарии всех стран,
соединяйтесь!; Коммунизм – это советская
власть плюс электрофикация всей страны и т.д.).
Смена функциональных и идеологических
ориентиров, произошедшая в России и странах Восточной Европы на рубеже XX и XXI столетий,
привела к тому, что для идеологем-фантомов [8, с.
16] наступила пора деидеологизации, т.е. противоречие между формой и содержанием идеологических фантомов привела к тому, что выражение-советизм как бы “выворачивается наизнанку”. Такой
процесс был назван “депатетизацией патетизмов”
[7, с. 56], где под патетизмом подразумевается
идеологический фантом, который подвергается
этому “взрыву изнутри”. Этот эффект можно
наблюдать, например, в трансформе Девушки всех

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований. Проект «Классики русской литературы в зеркале крылатых выражений» (№17-29-09064 офи_м).
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школ, предохраняйтесь! Всего депатетизмов КВ
Маркса Пролетарии всех стран соединяйтесь! зафиксировано 10 [2, с. 467], к которым можно добавить еще три из собственных материалов.
В публицистических текстах наблюдается
огромное количество подобного рода структурносемантических трансформаций фразеологических
средств языка. Такие процессы происходят не
только в публицистике, но и в языке художественной литературы, о чем свидетельствуют многочисленные контексты.
В последнее время с ростом и усилением роли
масс-медиа во всех сферах человеческой деятельности КВ стали проявлять еще одну способность,
также мотивированную специфичностью их семантики – активно влиять на поведение человека, непосредственно управлять им. Нередко эта способность становится средством языковой манипуляции.
В последние годы на международных фразеологических форумах неоднократно отмечалась, что
современные масс-медиа очень активно используют в целях привлечения внимания читателя (зрителя) КВ различного происхождения: от крылатых
слов (Отелло, Золушка, Геркулес) до КВ афористического происхождения, к которым относим образно-описательные литературные цитаты (гений
чистой красоты; Отговорила роща золотая;) , патетизмы (Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
Лучше меньше да лучше; Кто был ничем, тот станет всем), цитаты из песен (Все, что было не со
мной, помню), кинофильмов (Семе-ен Семенович!
Счастье это когда тебя понимают; Павлины, говоришь!?), мультфильмов (Чебурашка; А баба-яга
против!).
Привлекательность КВ для СМИ, думается, содержится в специфичности их структуры и прежде
всего семантики этих единиц. Благодаря своему
культурологическому семантическому потенциалу
и способности хранить часть культурной информации источника, из которого они вышли, крылатые
слова могут выполнять кумулятивную функцию,
которая реализуется благодаря кумулятивной СДдоле значения КВ, где хранится огромный объем
информации об окружающей действительности,
который передается на ее «потребителя». [3, с.685]
Думается, что именно в этой «передаче» и сосредоточены столь эффективные воздействующие
возможности этих выражений, к которым в первую
очередь нужно отнести общеизвестность автора
или источника, что и массово используется прессой, а сами крылатые выражения выполняют манипулятивную или воздействующую функцию. [6, с.
146].
Наблюдения показали, что чаще всего с этой
целью используются библеизмы и литературные
цитаты (особенно поэтические). Подобная публицистическая востребованность бывает зачастую
чрезмерной, что наводит на мысль о манипулятивной сущности таких использований.
Однако мысль о подобном использовании КВ
основывается не только на излишне частотном их
употреблении. Она подтверждается, на наш взгляд,
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и фактом неуместного употребления этих выражений и прежде всего опять же библеизмов и литературных цитат. Так, использование библейского выражения Время собирать камни в качестве рекламного слогана производства шуруповерта или
употребление пушкинского отрывка Зима… Крестьянин, торжествуя.. для рекламы майонеза
«Макеев» очевидно оказывают воздействующую
функцию на покупателя, привлекая его внимание к
рекламируемому продукту.
Одним из самых интересных и широко используемым направлением как в художественной литературе, так и в языке СМИ, на наш взгляд, является
использование КВ в качестве средств организации
контекста (шире – текста), при котором реализуется
композиционная функция КВ.
Под композиционной функцией, вслед за
С.Г.Шулежковой, мы понимаем использование КВ
для композиционного объединения текста, когда
эта языковая единица становится и композиционным стержнем литературного произведения [9,
с.145]. В этих случаях с КВ может начинаться рассуждение или описание (в данном случае композиционная функция может совпадать с функцией заголовка); КВ могут замыкать главу, являясь выводом приводимого рассуждения. а также на основе
включения КВ в контекст может организовываться
«кольцевое построение» произведения. Очень часто такая организация текста основывается на каламбурном обыгрывании КВ, которое является
композиционно связующим звеном и употребляется как в узуальном, так и в окказиональном виде.
Таким случаем функционирования КВ является каламбурное обыгрывание стихотворения В.В.
Маяковского «Стихи о советском паспорте», которое мы можем наблюдать в одной из глав романа
В.Н. Войновича «Антисоветский Советский Союз»,
где писатель добивается своей цели - критики социалистической идеологии, деятельности советского
государства, обыгрывая не только КВ, но и все стихотворение, проникнутое гражданским пафосом и
ставшее гимном социалистическому строю и советскому гражданству.
Для создания такого эффекта автор использует
прием «кольцевого построения» в главке, посвященной проблемам советского гражданства и озаглавленной цитатой из стихотворения В.В. Маяковского - “Молоткастый-серпастый”, что сразу задает тон повествованию и определяет тематику
всей главы.
Эксплицитное введение в начале главы еще одного КВ Читайте, завидуйте, я - гражданин Советского Союза! позволяет соотнести это выражение с его источником и тем самым настроить читателя
на
определенное
“гражданственное”
восприятие: «Поговорим сначала о советском паспорте. Помните у Маяковского “Я достаю из широких штанин дубликатом бесценного груза. Читайте, завидуйте, я - гражданин Советского Союза!” Сказано, конечно, здорово. Сильно. Но
насчет того, чтобы завидовать, это, пожалуй,
слишком».
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Размышляя о советском гражданстве и о
“цене” советского паспорта в наши дни, В.Н. Войнович использует не только КВ, но и все стихотворение-источник, как бы расчленяя его на цитаты.
Им заимствуется сам сюжет стихотворения Маяковского - проверка документов на границе и отношение клерков пограничного контроля к различным иностранным паспортам - и обыгрывается в
контексте почти каждая фраза этого стихотворения.
Резкая обличительность строк Маяковского
также используется В.Войновичем для сатирического осмеяния бюрократизма. Но только теперь,
полвека спустя, это мощное “оружие” направлено в
противоположную сторону, в сторону той политической системы, к которой принадлежал сам Маяковский и которую он славил в своем гимне советском паспорту. И одним из самых действенных способов создания комического эффекта, средством
сатирического осмеяния у В.Войновича являются
фразеологические каламбуры, построенные прежде
всего на индивидуально-авторских преобразованиях КВ из стихотворения В.Маяковского. Для
этого В.Войнович использует свой излюбленный
прием депатетизации. В результате «выворачивания» КВ краснокожая паспортина получается индивидуально-авторское
выражение-перевертыш
синекожая паспортина, которое, получив новое
содержание, полностью контрастирует со значением исходного выражения и тем самым полностью его дискредитирует, что снижает высокий пафос строк Маяковского: «Рабинович, само собой,
руки дрожат, достает из не очень широких штанин, но не красно-, а синекожую паспортину. А на
ней никаких тебе молотков, никаких таких сельскохозяйственных орудий, а такая, знаете ли, золотом тисненая птица, вроде орла».
И в финале повествования, подводя итог своим
раздумьям, В.Н. Войнович включает КВ, с которого
он начал свое размышление, но только в трансформированном виде: «И приходящим к нему гостям
говорит: - Читайте, завидуйте, я - НЕ гражданин Советского Союза». В этой трансформе отражена позиция писателя по вопросу о советском
гражданстве, скрыта глубокая ирония автора, который с болью вспоминает о лишении его самого
гражданских прав. Этим окказиональным КВ заканчивается главка и размышления писателя [5,
с.12].
Описанное «кольцевое» построение придает
малым литературным формам известное изящество, а композиционная функция, которую выполняет в этом литературном произведении КВ (о чем

Znanstvena misel journal №19/2018
говорилось ранее), является одной из главных особенностей их стилистического использования.
Таким образом, наблюдения над многочисленным материалом употребления КВ в публицистическом и художественном текстах позволяют сделать
вывод о сведении сферы употребления КВ к трем
основным направлениям: КВ как средство создания
каламбура, КВ как средство языковой манипуляции
и КВ как средство композиционной организации
контекста.
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Анотація
Проблеми становлення особистості та її розвитку стали ключовими проблемами сучасної філософії.
З.Фройд розглядає існування особистості як взаємодію психічних механізмів, що стосуються пласту, в
якому репрезентована складна й загадкова царина несвідомого. Необхідним фактором становлення особистості за К. Юнгом є те, що несвідомі процеси знаходяться у компенсаторному зв’язку із свідомістю і
взаємно доповнюються до самості. Е.Фромм трактує особистість як сукупність успадкованих та придбаних
психічних якостей, які є характерними для окремо взятого індивіда. В основі структури особистості, згідно
З А.Маслоу лежить теорія мотивації, яка має величезну цінність для аналізу особистості, її потенційних,
креативних можливостей та характеристик.
Abstract
Problems of formation of personality and his development became the key problems of modern philosophy.
Z. Freud has considered the existence of the individual as the interaction of mental mechanisms that relate to the
layer in which a complex and mysterious region of the unconscious is represented. Necessary factor in the formation of personality according to K. Jung is that unconscious processes are in compensatory connection with
consciousness and mutually complementary to sameness. E.Fromm has define personality as a complex of inherited and acquired mental qualities that are characteristic for a single individual. At the heart of the structure of the
person, in accordance with A. Maslow, is the theory of motivation, which has a tremendous value for the analysis
of personality, his potential, creative possibilities and characteristics.
Ключові слова: особистість, свідомість, несвідоме, архетипи, самість, мотивація, самореалізація,
само актуалізація.
Keywords: personality, consciousness, unconscious, archetypes, sameness, motivation, self-fulfillment, selfactualization.
Проблеми становлення особистості, її психічного здоров’я та розвитку стали ключовими проблемами сучасної філософії. Причинами цього є
соціальні та екологічні катаклізми, високий темп
життя, стреси, дедалі більша агресивність у суспільстві та пов’язане з цим відчуження людей один
від одного, самотність, а також відсутність чітких
життєвих орієнтирів та почуття незахищеності. У
зв’язку з цим виникає необхідність у дослідженні
шляхів досягнення людиною гармонійного розвитку, самоактуалізації за складних умов сучасного світу.
Вагомий внесок у розвиток вчення про особистість зробили представники психоаналітичної
філософії З.Фройд, А.Адлер, К.Юнг, Е.Фромм,
К.Хорні, Б.Гольдштейн, А.Маслоу та ін.
Кожна з цих концепцій робить свій вклад в розуміння особистості, її природи, розвитку та становлення. Самі підходи дуже відрізняються, акценти ставляться на різні боки багатогранної
психічної діяльності людини.

Мета У зв’язку з цим виникає необхідність у
дослідженні шляхів досягнення людиною гармонійного розвитку, самоактуалізації за складних
умов сучасного світу.
У зв’язку з цим, ми вважаємо необхідним проаналізувати основні положення представників психоаналітичної філософії і визначити, які саме ідеї
стали ключовими в сучасних теоріях розвитку особистості.
Засновником психоаналізу і першим, хто звернувся до несвідомої психічної діяльності людини
був З.Фройд. Заслугою З.Фройда є те, що він уперше чітко сформулював і порушив питання про
роль несвідомого у життєдіяльності людини, а також підкреслив неправомірність зведення меж психіки тільки до свідомості. Він відкрив психічні механізми, феномени, факти, що стосуються того обсягового пласту регуляції людської поведінки, в
якому репрезентована складна й загадкова царина
несвідомого. Головною дослідницькою метою
З.Фройда стала проблема співвідношення несвідомого та свідомості. У розкритті та ретельному ви-
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вченні різноманітних аспектів цієї проблеми, у формулюванні та обгрунтуванні різних гіпотез, моделей та понять, що охоплюють величезну та непізнану царину людського життя, й полягає величезна історична заслуга З.Фройда.
Не дивлячись на те, що К.Юнг був учнем та послідовником З.Фройда, у нього сформувалася власна точка зору на природу та становлення особистості та ролі несвідомого у її розвитку. : “Для
З.Фройда несвідоме є головним чином вмістищем
витіснених змістів. Для мене несвідоме є неосяжною історичною скарбницею” [433, с.146].
Центральною ідеєю вчення К. Юнга про особистість є процес її індивідуації. Стратегічне завдання індивідуації – здобуття “самості”, сенсу
життя. Сенс життя людина здобуває у тому випадку, коли їй удається сформувати свою самість, відмінну як від раціонального “Его”, так і від “Над-Я”.
Самість у концепції К.Юнга є найважливішим архетипом. Процес, який веде до здобуття Самості, –
процес індивідуації. Цей процес здатний примирити та узгодити різноспрямовані психічні сили, а
також стати точкою дотикання до трансцендентного начала, перед лицем якого індивідуальна доля
тільки й набуває сенсу. Процес індивідуації нерозривно пов’язаний з новим тлумаченням несвідомого в концепції К.Юнга. Дослідник доходить до
висновку, що несвідоме містить у собі не тільки
особистісне, але й неособистісне, колективне у формі спадкоємних категорій, або архетипів. Несвідоме в розумінні К.Юнга набуло зовсім іншого змісту: з чогось темного, витісненого, недоступного
для свідомості, що знаходиться за порогом осмислення, як його розумів З.Фройд, а слідом за ним і
його учні та послідовники, несвідоме у К.Юнга
співвідноситься з прошарками історичного та духовного досвіду всього людства.
К.Юнг аналізує співвідношення особистої та
колективної психіки і підкреслює, що наша свідома
та особиста психіка спочиває на широкому фундаменті успадкованої та широкої диспозиції, яка є несвідомою, і що наша особиста психіка відноситься
до колективної психіки приблизно так, як індивідуум до суспільства. Проте так само, як індивідуум
є не тільки унікальною та відособленою, а ще й соціальною істотою, так само психіка людини є не
тільки індивідуальним, а й колективним феноменом. І так само, як певні соціальні функції та потреби суперечать інтересам окремих індивідів, так і
в людському дусі є певні функції або тенденції, які
через свою колективну природу суперечать індивідуальним потребам.
Ця функція і є колективною психікою. К.Юнг
умовно розділяє психічні рівні на дві частини: до
нижньої частини належить колективна психіка,
стала, автоматично діюча, успадкована та повсюдно присутня. Свідомість та особисте несвідоме
охоплюють верхні частини психічних функцій,
тобто ту частину, яка придбана та розвинена онтогенетично. Таким чином, той індивідуум, який
включає колективну психіку до складу свого онтогенетично придбаного активу, тим самим розширює обсяг особистості з відповідними наслідками.
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Але оскільки колективна психіка – це базис, який є
засадовим для кожної особистості, вона обтяжує та
знецінює цю особистість, що виявляється в інфляції, тобто в придушенні самовідчуття та хворобливої волі до влади.
Під впливом яких чинників змінюється особистість? Безумовно, впливають зовнішні чинники,
проте ми радше повинні визнати той факт, що зміна
особистості може виникати із суб’єктивних внутрішніх причин, думок і переконань, причому зовнішні спонукання або не відіграють ніякої ролі, або є
дуже несуттєвими.
Необхідним компонентом формування особистості за К. Юнгом є те, що несвідомі процеси знаходяться у компенсаторному зв’язку із свідомістю,
оскільки свідомість і несвідоме зовсім не протилежні одне одному, але взаємно доповнюються до самості. Відповідно до цієї дефініції самість є вищою
стосовно свідомості величиною. Самість містить у
собі свідомість та несвідоме. К.Юнг відзначає, що
ми без зусиль можемо уявити себе як персону, але
ясно усвідомити, що ми – самість, вище нашої уяви,
оскільки тоді частина повинна була б зрозуміти
ціле. Таким чином, згідно з К.Юнгом, самість завжди залишиться вищою стосовно нас величиною.
Отже, процес індивідуації є центральним пунктом формування особистості в концепції К.Юнга.
Цей процес являє собою реалізацію самості і є не
просто проблемою психологічною, а проблемою
самого життя. Це централізуючий процес, у ході
якого виникає новий центр особистості.
Новий етап у розробці вчення про особистості
пов’язаний з теорією видатного гуманіста
Е.Фромма. Дослідник сформулював нову теорію,
що досліджує типи соціальних характерів, які неможливо зрозуміти без з’ясування функцій та впливу
суспільства. Найразючішою рисою людського поводження, на думку Е.Фромма, є неймовірна глибина пристрасті і прояв людських сил. Е.Фромм
віддає пріоритет дослідженню цих проявів людської натури. Він вважає, що саме З.Фройд більше,
ніж хто-небудь інший, усвідомив цей факт і намагався пояснити його за допомоги головних положень своєї теорії. Він припустив, що ті емоції, які
не є очевидним вираженням інстинкту самозбереження або сексуального інстинкту, є тільки більш
схованими та складними проявами цих інстинктивних біологічних спонукань. Проте найбільш
істотні, життєво важливі проблеми у людини із задоволенням інстинкту не закінчуються, а тільки починаються. Вона прагне то до влади, то до любові,
то до руйнування, вона ризикує життям за релігійні,
політичні, гуманістичні ідеали.
Всі люди схожі один на одного через спільність їхнього існування і властивих їм дихотомій
екзистенційного плану. Але кожна людина є унікальною, оскільки проблеми, які виникають перед
нею, вона розв’язує по-своєму, властивим тільки їй
шляхом. Тому головною характеристикою людського існування є наявність розмаїтості особистостей.
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Під особистістю Е.Фромм розуміє “сукупність
як успадкованих, так і придбаних психічних якостей, які є характерними для окремо взятого індивіда
і які роблять цього окремо взятого індивіда неповторним, унікальним” [361, с.269]. Соціалізація
особистості, те, яким чином вона взаємодіє з навколишнім світом, згідно з Е.Фроммом, залежить від
таких якостей, як темперамент і характер. І якщо
розходження в темпераменті не мають етичного
значення, то розходження в характері складають
реальну проблему пристосування індивіда до громадського життя, є показником того, наскільки індивід процвітає у мистецтві жити.
Вагомий внесок у розвиток гуманістичної філософії і вчення про людину зробив видатний американський філософ і психолог А.Маслоу. Він формулює теорію мотивації, яка являє собою спробу
інтегрувати в рамках єдиної теоретичної структури
ті положення, які були засадовими для теорій особистості З.Фройда, К.Юнга, Е.Фромма, Б.Гольдштейна. Засадовим для теорії мотивації А.Маслоу є
холістичний підхід, який передбачає, що мотивованою є радше особистість як ціле, ніж окрема її частина, тобто особистість являє собою інтегроване
організоване ціле.
Теорія мотивації А.Маслоу має величезну цінність для розгляду структури особистості, аналізу її
потенційних, креативних можливостей та характеристик. Фактично А.Маслоу, як і З.Фройд, визнає
пріоритет фізіологічних потреб у людини. Проте
підхід А.Маслоу принципово відрізняється від класичного фройдизму, оскільки задоволення базових
потреб він розглядає як підгрунтя для задоволення
вищих людських потреб – в любові, повазі та самоактуалізації.
Відповідно до головних положень нової концепції А.Маслоу відповідає на найнагальніші питання, що стосуються проблем розвитку особистості та її нормального функціонування. Благо, згідно з А.Маслоу, – це все, що сприяє розвитку на
шляху до актуалізації властивої людині природи.
Зло – це все, що придушує, заперечує та блокує цю
природу. Психопатологія – це все, що перешкоджає, порушує або викривлює перебіг самоактуалізації. Психотерапія – це ті засоби, які сприяють поверненню особистості на шлях самоактуалізації та
розвитку у напрямку, визначеному її внутрішньою
природою.
Таким чином, А.Маслоу здійснює новий підхід
до дослідження проблем психічного здоров’я та норми. Головна відмінність нового підходу від старого полягає в тому, що тепер ми можемо побачити
не тільки те, чим є людина, але й те, чим вона може
стати.
Наступним кроком у розвитку вчення про особистість є те, що самореалізація не може бути досягнута зусиллями самого тільки інтелекту або раціонального первня. Наприклад, у Аристотеля в ієрархії здатностей людини інтелект посідає найвище
місце. Разом з тим склалася усталена думка, що розум суперечить емоційній та інстинктивній природі
людини, бореться з нею. Проте дані філософії та
психотерапії вказують на те, що нам слід значною
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мірою змінити свої уявлення про психологічний
складник організму й рівною мірою віддавати належне як раціональному первню, так і емоційному, а
також конативному (або пов’язаному з бажаннями
та потягами) боку нашої натури. Понад те, емпіричні дослідження здорової особистості дали змогу
дійти висновку про те, що ці складники не знаходяться упротиріччі один з одним, не існує антагонізму між цими гранями людської натури, оскільки
вони можуть існувати в єдності та згоді.
Здорова особистість живе у мирі із собою, про
неї можна сказати, що вона єдина. У конфлікті із
собою перебуває та людина, яка страждає на невроз, розум якої справді бореться з емоціями. Логічним наслідком такого розділення є те, що не тільки
емоційні та конативні прояви особистості визначали неправильно, але й саме розуміння раціональності так само було неправильним. Це протиріччя
відзначив Е.Фромм: “Розум, ставши на сторожі,
щоб спостерігати за своїм в’язнем, людською природою, сам перетворився на в’язня, таким чином,
обидва боки людської природи, розум та почуття,
виявилися скаліченими” [2, с.124]. Не можна не погодитися з Е.Фроммом у тому, що усвідомлення
свого Я відбувається не тільки за допомоги акту мислення, але й за допомоги усвідомлення, яке здійснює особистість загалом, з використанням не
тільки інтелектуальних, але й емоційних та подібних до інстинктів можливостей.
Загальновідомо, якими можуть бути люди за
певних умов, які є сприятливими: вони можуть
бути щасливими, безтурботними, задоволеними собою, вільними від почуття провини й перебувати у
мирі із самими собою. Тільки за таких умов вони
можуть реалізувати себе й стати тими, ким вони хочуть стати.
Величезною є роль несвідомого у потенційному розвитку особистості, оскільки структура особистості передбачає наявність певних рівнів. Рівень
свідомого та рівень несвідомого співіснують, хоча
при цьому можуть перебувати у протиріччі один з
одним. Один рівень існує в одному розумінні; інший також існує в іншому, глибшому розумінні й
може одного разу вийти на поверхню, стати свідомим.
В реалізації особистості важливу роль відіграють прояви інстинктів. Відмінність людини від інших живих істот полягає в тому, що її потреби, вподобання та прояви інстинктів є слабкими, а не сильними, вони суперечливі та неоднозначні, вони
залишають місце для сумнівів, невизначеності, конфлікту й легко перекриваються та ігноруються культурою, навчанням, вподобаннями інших людей.
Склалася усталена думка про сталі та потужні інстинкти (як у тварин), і ніхто навіть уявити собі не
міг можливість існування слабких інстинктів (у людей). У зв’язку з цим А.Маслоу ставить завдання,
яке необхідно розв’язати кожній людині, – пізнання
у самій собі схильностей та здатностей. Тому бути
природним і спонтанним, знати, що ми являємо собою насправді, чого ми хочемо – це найвище досягнення кожної людини, яке вимагає багатьох років
мужності та наполегливої праці.
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Таким чином, А.Маслоу сформулював нову
антропологічну концепцію психічного здоров’я, а
також гуманістичну теорію людських цінностей.
Його підхід принципово відмінний від існуючих філософських, антропологічних та психологічних
концепцій. Головні положення цієї теорії полягають у такому: притаманна кожній людині внутрішня біологічна природа певною мірою є вродженою, “природною”, вихідною, у вузькому розумінні
незмінною. Внутрішня природа кожного індивіда
почасти є унікальною, почасти тотожною природі
всього виду. Цю природу можна вивчати науковими методами.
Центральне положення концепції А.Маслоу
принципово відрізняє його теорію від усієї попередньої психоаналітичної філософії. “Виходячи з тих
відомостей, які ми маємо, ця наша природа вихідним чином не є ні переважно, ні обов’язково злою”
[1, с.23]. Головні людські потреби – у збереженні
життя, безпеці, любові, повазі, самоповазі, самоактуалізації, а також головні людські емоції та якості
є або нейтральними, або моральнісними. Прагнення ж руйнування, садизм, жорстокість, лють –
усе це не вроджені якості, а радше жорстка реакція
на незадоволеність вроджених потреб. Людська
природа набагато краща, ніж про неї заведено думати, – радше її можливості постійно недооцінюють.
Найвищою точкою розвитку кожної людини є
прояв її творчих можливостей. Сучасна гуманістична філософія схарактеризувала такий процес як
само актуалізацію, яка є вищим проявом людської
природи. Люди, які самоактуалізуються, як правило, займаються наукою: це – вчені, дослідники,
тому можна стверджувати, що головна їхня перевага – це інтелектуальна потужність. Їхня точка
зору радше є філософською: вони беззастережно
приймають свою людську природу з усіма її недоліками, недосконалостями та невідповідністю ідеалам. З прийняттям себе та оточення пов’язані, поперше, відсутність схильності до захисної реакції,
позування, по-друге, неприйняття цих штучних
прийомів у інших людей. Тому лицемірство, бравада, нахабність, хитрість, удаваність практично не
властиві таким людям.
У результаті проведених досліджень А.Маслоу
доходить висновку, що між людьми, які самоактуалізуються, та рештою індивідів існують принципові
відмінності. Наприклад, мотиваційна сфера людей,
які самоактуалізуються, має не тільки кількісні, але
й якісні особливості. Не виключено, що для них
необхідно створити нову теорію мотивації, а саме
теорію метамотивації, в якій йдеться про мотивацію особистісного зростання, а не про подолання
яких-небудь недоліків. Відповідно, загальноприйнята теорія мотивації застосовна лише до тих, хто
не досяг самоактуалізації. Особистості, які самоактуалізуються, не борються у звичайному розумінні
цього слова, вони розвиваються, прагнуть досягти
досконалості, повніше реалізувати себе. Мотивація
пересічних людей – прагнення до задоволення
своїх незадоволених базових потреб; люди, які са-
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моактуалізуються, не мають незадоволених базових потреб, проте внутрішні імпульси їм усе ж таки
властиві – вони працюють, борються, виявляють
ініціативу. Проте мотивацією для них є особистісне
зростання, самовираження та розвиток.
Для людей, які самоактуалізуються, доволі часто характерна наявність пікових або містичних переживань. Слабкі містичні переживання бувають у
багатьох, навіть у більшості індивідів, але тільки
обрані відчувають їх часто, практично щодня. Можливо, гострі містичні та пікові переживання являють собою будь-які значно підсилені переживання,
в яких наявні втрата або трансцендентність свого Я,
наприклад, зосередження на розв’язанні будь-якої
проблеми, сильна концентрація уваги, інтенсивні
чуттєві переживання. Людей, які не зазнають пікових переживань, відрізняє практичність, вони ефективно функціонують у реальному світі. Ті ж, хто
зазнає пікових переживань, існують у світі буття:
їхня доля – поезія, естетика, символи.
Креативність є однією з найважливіших характеристик самоактуалізації. Креативність не
обов’язково виявляється у формі написання книг,
створення музичних або художніх творів. Креативності як самовираження здорової особистості проектується на весь світ загалом. У цьому розумінні
можна говорити про креативність у власне повсякденній діяльності. Тобто хоч би що робив індивід,
він усе робить з відповідним настроєм, закладеним
в його характері. Крім цього, люди, які самоактуалізуються, менш обмежені, менш скуті, більш вільні. Якщо використати позитивні терміни, то вони
більш спонтанні, природні, людяні.
Говорячи про людську природу, можна дійти
висновку, що досконалих людей не існує. Люди, які
самоактуалізуються, аж ніяк не вільні від почуття
тривоги, суму, самозвинувачень та внутрішньої боротьби. У системі життєвих цінностей людей, які
самоактуалізуються, пріоритетним є філософське
прийняття себе, людської природи, соціального
життя загалом, а також природи та фізичної реальності.
Одна з найважливіших проблем, яку поставив
А.Маслоу, – це питання про те, що таке талант, геніальність та продуктивність і яким чином вони
співвіднесені з поняттям “психічне здоров’я”.
А.Маслоу доходить висновку, що здоров’я та специфічна обдарованість – це речі, які не залежать
одна від одної, можливо, навіть узагалі не взаємопов’язані. На сучасному рівні розвитку знання також майже нічого не відомо про специфічні таланти, які сягають рівня геніальності. Проте А.Маслоу розглянув креативність іншого роду, яка
розповсюджена значно ширше і притаманна кожній
людині. Якщо раніше це поняття було прерогативою таких фахів, як винахідник, митець, письменник, то тепер креативність можна спостерігати у повсякденній життєдіяльності людини як прояв її творчого первня – у приготуванні їжі, вмінні вести
господарство, вихованні дітей. Таким чином, можна розмежувати ці два поняття – “креативність таланту” та “креативність самоактуалізації”, причому
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остання розповсюджена значно ширше й має значно тісніший зв’язок з особистістю, виявляючи себе
не тільки у продуктах творчості, але й у повсякденному житті.
Таким чином, креативну, творчу діяльність можна визначити як вищий прояв само актуалізації, як
перехід до вищих проявів людяності, або як буття
особистості. Тому креативність самоактуалізації є
найважливішим аспектом справжньої людяності.
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Анотація
Стереотипи суспільної свідомості здебільшого наділяють метафору сумнівним когнітивним статусом,
часто пов’язуючи її не з генеруванням, а з розмиванням масиву знань загалом і смислових меж зокрема.
Насправді метафора віддзеркалює когнітивний процес отримання нового знання. Цей процес в абсолютній
більшості випадків є творчим і навіть евристичним. Більше того: метафора сприяє формуванню концептуальної картини світу.
Будучи включеною в понятійну систему, концептуальна метафора засобом своєрідних аналогій
сприяє переходу свідомості людини від відомого до невідомого. Такою є, зокрема, метафора струни, на
фундаменті якої збудовано амбітну теорію струн сучасної фізики. Такими є ж метафори коду і спіралі,
котрі утворюють основу новітньої генетики. Це лише верхівка айсбергу прикладів, які насправді обчислюються сотнями.
Abstract
The stereotypes of the public consciousness frequently give the metaphor a debatable cognitive status by
relating it not to the generation of new knowledge in general and rational limits in particular, but their erosion. In
fact, the metaphor reflects the cognitive process of obtaining new knowledge. In most cases this process is creative
and even heuristic. Furthermore: the metaphor contributes to creating a conceptual world view.
As a part of the conceptual system, the conceptual metaphor facilitates the transition of human mind from the
known to the unknown with its specific analogies. In particular, this is a metaphor of string that is the basis for the
ambitious string theory of modern physics. The metaphor of code and metaphor of spiral are the same; they form
the basis for new genetics. It is just the tip of the iceberg of examples which, in fact, are numerous.
Ключові слова: стереотипи суспільної свідомості, когнітивний статус метафори, концептуальна картина світу, принципи дії, генезис, причинно-наслідкові зв’язки.
Keywords: stereotypes of public consciousness, cognitive status of metaphor, conceptual world view, principals of action, genesis, casual relations.
Кожна природна мова відображає певний інструментальний ресурс, потенціал, спосіб концептуалізації світу. При цьому значення, які виражаються в мові, формують єдину систему поглядів,
істотною мірою характерну для всіх носіїв цієї
мови. Вивчення метафоричних переносів дозволяє
проникнути в структури людського мислення і зрозуміти, як ми сприймаємо навколишній світ і визначаємо своє місце в ньому. По суті, метафори
віддзеркалюють предметно-логічні зв’язки, котрі
відображають досвід мовців. Існує декілька сотень
універсальних метафор, які ми засвоюємо і якими
перманентно оперуємо. Ці метафори пізнаються в
процесі проектування концептуалістики зі сфериджерела на сферу-мішені.

Дослідження метафори відкриває доступ до
концептуальних систем, які генеруються і відображають у свідомості людини навколишню дійсність
у вигляді концептуальних картин світу, що мають
конвенційно-консенсусне значення для носіїв однієї культури, завдяки чому досягається достатній
рівень взаєморозуміння, смислової прозорості й аргументаційної переконливості.
Концептуальна метафора виокремлюється на
основі наявності набору систематичних концептуальних проекцій, які її структурують. Актуальність
цієї сфери знань зумовлена потребою розгляду метафори як механізму мислення, котрий дає змогу
уявити сферу мети в термінах іншої концептуальної
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сфери – джерела метафоричної екстраполяції. Розробка когнітивної теорії метафори була здійснена
у працях М. Арутюнова, Ю. Караулова, В. Телії,
Дж. Лакоффа, М. Джонсона, М. Тернера, Е. Маккормака та інших дослідників.
Теорія концептуальної (когнітивної) метафори
Дж. Лакоффа і М. Джонсона під концептуальною
метафорою має на увазі розуміння однією концептуальної сфери (сфери-мішені) за допомогою іншої
– сфери-джерела. Р. Гіббс на основі експериментальних досліджень стверджує, що концептуальні
метафори складаються з набору концептуальних
проекцій: концептуальні проекції – це такі систематичні відносини, які співвідносять конституєнтні
концептуальні елементи другого концепту з конституєнтними елементами першого концепту.
Досліджуючи роль концептуальних метафор,
Е. Лассан приймає як основу продукування тексту
аксіологічний характер людського мислення. Він
простежує, як в тексті відбувається розгортання від
простих структур до складніших, як бінарні понятійні опозиції на кшталт «колективізм-гуманізм»
експлікуються через концептуальні метафори.
Концептуальна метафора виокремлюється на
основі наявності набору систематичних концептуальних проекцій, які її структурують. Теорія концептуальної (когнітивної) метафори Дж. Лакоффа і
М. Джонсона під концептуальною метафорою має
на увазі розуміння однією концептуальної сфери
(сфери-мішені) за допомогою іншої – сфери-джерела. Р. Гіббс на основі експериментальних досліджень стверджує, що концептуальні метафори
складаються з набору концептуальних проекцій:
концептуальні проекції – це такі систематичні
відносини, які співвідносять конституєнтні концептуальні елементи другого концепту з конституєнтними елементами першого концепту.
Один із найбільш поширених закидів на адресу
функціонального потенціалу метафори полягає в
тому, що вона належить до так званого
ймовірнісного типу знання. Втім, не варто ігнорувати той факт, що саме у ймовірнісних формах
знання здебільшого містяться геніальні прозріння,
натомість формально точним і несуперечливим повідомленням притаманна змістовна бідність, обмеженість. Цілком коректним є концептуальне положення, згідно з яким методологічна ефективність
концептуальних метафор тим вища, чим більша
кількість референційних зв’язків, котрі їм вдається актуалізувати [6, с. 214-215].
Незважаючи на значущість результатів, досягнутих при з’ясуванні механізму утворення і ролі
метафори для формування концептуальної картин
світу, проблема сутності метафори залишається однією з найбільш актуальних. У межах сучасного когнітивного підходу метафора розглядається як когнітивний процес, без якого неможливе одержання
нового знання.
Наука включає в себе два виміри: «вертикальний» (інтуїтивний) та «горизонтальний», котрий
охоплює діяльність формально-логічного пізнання.
Метафора є засобом, що репрезентує вертикальний
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вимір. Його характерними ознаками є наявність голографічних образів і квантового стрибка.
В науці відкриття завжди пов’язане з проникненням у сферу свідомості імпульсу зі сфери
несвідомого – зокрема, метафор і символів. Таку евристичну роль можна проілюструвати на прикладі
метафори струни, яка значною мірою визначила
картину сучасної фізики (теорія великого об’єднання), а також метафори коду і символу спіралі, які
задають основу сучасної генетичної теорії.
Будучи включеною в понятійну систему, концептуальна метафора надає можливість структурування абстрактної або невідомої сфери в
термінах конкретної і знайомої сфери, забезпечуючи таким чином процес пізнання світу. Концептуальні метафори пов’язують абстрактні сфери буття
і фрагменти світу, які чуттєво сприймаються; мовні
метафори окреслюють діапазон можливого наповнення концептуальної метафори.
Аналіз і узагальнення мовного наповнення
концептуальних метафор увиразнює уявлення про
світоглядні, культурні та ціннісні складові життя
індивіда і соціуму, дозволяє реконструювати етнокультурний портрет мовної особистості, представлений такими фрагментами, як емоції, інтелект і
праця. Коди культури, в термінах яких відбувається
осмислення абстрактних сутностей, мають універсальний характер, що зумовлено принциповою когерентністю життєвої практики людей. Вони не є
ізольованими конструктами, оскільки перетинаються і виявляють загальні елементи, котрі використовуються для концептуалізації сутностей різних
абстрактних сфер. Зони перетину є сферою вияву
(концентрації) культурної специфіки.
Знаковим явищем стала поява книги Джорджа
Лакоффа і Марка Джонсона «Метафори, якими ми
живемо» [3]. В цій праці викладено основи когнітивного підходу до метафори як світоглядного,
когнітивного і культурного феномену, аналізуються як наукові аспекти вивчення цього феномена,
так і роль метафори в сучасному суспільстві, в повсякденному спілкуванні між людьми. Особлива
увага привертається до можливості використання
метафори як засобу пізнання, концептуалізації, категоризації і оцінки дійсності, породження нових
значень і створення художніх образів, як інструмента організації досвіду людини.
Розмежовують асоціативну, конотативну та
ситуативну компоненти метафори, які забарвлюють значення особистим ставленням людини до
відповідного явища чи тенденції. Згідно з Чарльзом
Осґудом, «на противагу денотативному значенню,
конотативне обов’язково виражає емоційне ставлення суб’єкта до об’єктів дійсності, свідчить про
прийнятність/неприйнятність відповідної життєвої
ситуації. Конотативний підхід є первинним, дораціональним. У його основі лежить переживання,
в яких емоційне ставлення, особистісний смисл і
чуттєва тканина ледь диференційовані. По суті, він
відображає дійсність на інтуїтивно-почуттєвому
рівні. Важливим атрибутом асоціативного значення
є низка асоціативних зв’язків відповідного поняття.
Ситуативний підхід акцентує увагу на тому, що для
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кожного індивіда значення слова реалізується через
включення його у взаємозв’язок певних подій, ситуацій» [2, с. 137].
Зазначені аспекти істотно актуалізують аспектну багатоманітність метафори – передовсім її
функціонально-інструментальні ресурси, потенціал
яких досі значною мірою нереалізований, задіяний
недостатньо ефективно для повноцінного буття комунікативного простору.
Все, що ми знаємо про світ, є результатом синтетичної діяльності нашого розуму. Наука – це метод, вкорінений у розумі. Завдання філософії – виявити можливості цього методу. Е. Гуссерль симптоматично зауважував, що у філософії дефініція у
вигляді математичної формули сумнівна. Наш досвід передує понятійній визначеності генетично,
натомість поняття визначає досвід логічно. Ми оперуємо поняттям причинності не тому, що досвід володіє явищами, які підтверджують причинність;
навпаки – ці явища дані нам тому, що на рівні нашої
свідомості існує поняття причинності.
Вимоги і виклики сьогодення потребують
вдосконалення артикуляційного апарату сучасної
науки. В цьому контексті особливої актуальності
набуває аспект конкретизації місця метафори в
структурі наукового пізнання, а також онтологічного і логіко-гносеологічного статусу наукової метафори, її когнітивних можливостей та ролі в процесах прирощення, накопичення і передачі наукового знання.
У гуманітарному пізнанні істина має не лише
фактуальний, а й ціннісний характер. Ціннісні
підстави істинності гуманітарного матеріалу можуть мати, прихований, неявний і раціонально необгрунтований характер. Символічний характер гуманітарного дослідження зумовлений тим, що інтерпретаторська діяльність суб’єкта не має
завершеного характеру. Метафори – це своєрідні
прожектори, які висвітлюють шлях, концентрують
у собі те, що можна відрекомендувати загостреним
почуттям свідомості. Вони перекидають місток між
двома світами – емпіричним та ідеальним. Рівновага ж цих двох світів віддзеркалює цілепокладаючу сутність людського життя.
Причинно-наслідковий зв’язок, каузальність
апріорної атрибутивності метафори для потреб світоглядної артикуляції доволі випукло розкривається в контексті природи гуманітарного пізнання.
Загалом пізнання – це не просто знання, а знання
про знання. На противагу пасивному механізму
споглядання пізнання передбачає активний процес
людської свідомості. Невід’ємним атрибутом і характерною ознакою пізнавальної діяльності є її
цілеусвідомленість та цілеспрямованість. Процес
пізнання має спіралевидний характер. Він заглиблюється у внутрішній і розширюється у зовнішній
сферах.
Питання про природу гуманітарного пізнання
в наш час усе ще залишається дискусійним, але
його найбільш значущі субстанційні особливості не
викликають сумнівів. Зокрема, гуманітарне знання
може бути визначене: 1) як світське, доступне ро-
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зуму й створене людиною; 2) у зв’язку з ідеалом наукового пізнання в Новий час на підставі протиставлення природознавству (наукам про природу),
3) у зв’язку з формуванням нового ідеалу науковості в другій половині XX століття, а також у контексті гуманізації і обґрунтування гуманітарних аспектів природничих наук.
З одного боку, в дослідженнях багатьох учених
(зокрема, Т. Гоббса та О. Конта) універсалізовані
критерії природних наук, яким був надано статус
взірцевих для гуманітарних наук, тоді як науковий
статус гуманітаристики заперечувався. З іншого
боку, деякі дослідники (Ф. Шлейєрмахер, Г. Ріккерт, В. Віндельбанд) гіпертрофували особливості
гуманітарного знання, протиставляючи їх усім іншим і наполягаючи на особливому ідеалі науковості. Завдяки формуванню нової, постнекласичної
наукової картини світу, гуманітарне і природничонаукове знання може рівноправно взаємодоповнювати один одного, використовуючи вже вироблену методологію отримання нового знання.
Це дещо курйозно, однак розгорнутої і консенсусно узгодженої теорії гуманітарного знання і
пізнання поки що не існує. На сучасну пору виразних ознак набули три методологічні моделі гуманітарного знання (герменевтика, феноменологічна, семіотична), аналіз яких дозволяє виокремити наступні положення:
1. Предмет гуманітарних наук – світ людини;
завдання – формування і розвиток людської особистості. Для цього необхідне пізнання складного
світу людської суб’єктивності. Тому гуманітарному знанню притаманний розуміючий і
діалогічний| характер (суб’єкт-суб’єктні відносини). Саме завдяки розумінню здійснюються наші
взаємини зі світом.
2. Об’єктом гуманітарного пізнання є сенс,
який утворюється в результаті декодування, інтерпретації тексту.
3. Гуманітарне пізнання апріорі й апостеріорі
ціннісне, аксіологічне.
4. Цілісність гуманітарних наук стає реальністю завдяки тому, що індивід робить внесок у деяке соціокультурне надбання, котре володіє
трансісторичним сенсом і значущістю.
Динамічно розвиваючись, сучасна постнекласична наука констатує випадки методологічного
згасання раніше ефективних метафор. Непоодинокими є випадки, коли метафора, яка зарекомендувала себе на попередніх етапах пізнання як ефективний засіб наукової рефлексії, згодом вичерпує
свій когнітивний потенціал. Відтак, усе більш актуальною стає проблема знаходження метафор, котрі
виявилися б ефективними в умовах постнекласичної раціональності. Виникає потреба в розробці
концептуальних основ метафори, які виявлятимуть
її когнітивну роль у науковому дискурсі, з’ясовуватимуть методологічну ефективність різних інтерпретаційних засобів.
Методологічний редукціонізм – це пошук категоріальних ізоморфізмів, пошук евристичних наукових метафор. З цього приводу К. Д. Максвелл
писав: «Звороти мови і мислення, за допомогою
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яких ми переносимо термінологію знайомої науки
в сферу науки, менш нам знайомої, можна назвати
«науковими метафорами». Характер наукової системи метафор такий, що кожен термін у його метафоричному вживанні містить всі ті формальні
співвідношення з іншими термінами системи, які
він мав при своєму первісному вживанні. Цей метод є достеменно науковим, тобто він не лише постає законним продуктом науки, а й, у свою чергу,
володіє ресурсом сприяння її розвитку» [4, с. 17].
Метафори розширюють і поглиблюють міждисциплінарні й трансдисциплінарні зв’язки. Вони
постають інтеграційними вузлами взаємодії різних
сфер і рівнів знання. Від того, наскільки вдало
підібрана метафора, залежить успішність комунікативної взаємодії. Так актуалізується гносеологічна
та методологічна потреба філософського дослідження феномена метафори.
Когнітивний образ метафори належить до різновиду «понять з розмитими межами» (Л. Вітгенштейн). Така незавершеність дозволяє вступати в
різноманітні смислові зв’язки і отримувати найнесподіваніші інтерпретації. Транслюючи позанаукові уявлення у формі міфу, філософської притчі
або поетичного образу в науку, метафоричне мислення продукує евристичні прозріння. Застосування будь-яких теорій, в тому числі й математичних, до дійсності з необхідністю має метафоричний
характер. Метафора постає допоміжною ланкою
між абстрактними структурами і чуттєво-конкретним світом, об’єднуючи їх своєю смисловий невизначеністю.
Наявність метафор простежуються вже в
ранній науці – без них немислимі переходи від
міфів і філософем до наукових понять. Одна з особливостей сучасних наукових метафор – їх істотний
вплив на стиль дослідницької селекції. Дана детермінація вписана в загальний контекст дії художніх образів. Художні засоби беруть на себе ті аспекти вибору методу, що не покриваються нормативними структурами науки. Їх символічність і
метафоричність надають належну свободу творчій
уяві вченого» [10].
Дж. Віко привертав увагу до crescendo – поступового посилення думки словом, коли слово не
лише механічно відтворює думку, а й у свою чергу
стимулює, потенціює її за спонукальним принципом евристичності. Що ж стосується Я. Бьоме та
Ф. Ґьольдерліна, то вони порівнювали слово з магічним кристалом і філософським каменем, яким під
силу перетворювати на золото реальності руду сумнівної потенційності. Все це свідчить на користь
максимально вибагливого відношення до вербального освоєння дійсності.
Між іншим, знаки ієрогліфічного китайського
письма більш адекватно й детально відображають
процес мислення, ніж письмо на основі літер.
Приміром, коли китаєць намагається виразити стан
туги і розпачу, то змушений застосувати знаковий
відповідник у вигляді двох ідеограм: перша означає
«осінь», друга – «серце». Таким чином, китайською
*поетична

вольність (лат.).
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мовою стан туги й розпачу позначають буквально
як «осінь серця».
Зрештою, це зовсім не означає, що ієрогліфи є
універсалістсько-оптимальним письмом: цілком
ймовірно, що в межах європейського типу ментальності ієрогліфи виявилися б надміру складним (а
значить – і малоефективним) символічним інструментом репрезентації. В будь-якому разі, слід погодитися з Кліффордом Ґірцем: не уявляючи, як
функціонує метафора, аналогія, іронія, двозначність, каламбур, парадокс, гіпербола, ритм та інші
елементи стилю, не усвідомлююючи, яку роль ці
прийоми відіграють у наданні особистим позиціям
суспільнозначущої форми, представники соціальних дисциплін позбавляють себе символічних ресурсів, котрі могли б допомогти істотно деталізувати соціологічні формули.
Світоглядно-концептуальним інструментом
для розв’язання багатьох проблемних вузлів є дослідження образності й символізму як способів смислового позиціонування, акцентування, ієрархізації. Мішель Малерб не випадково зазначав: «У
Євангеліях Ісус Христос проголошує, що Він
спілкується притчами, образами й порівняннями з
метою, щоб його мова сприймалася більше серцем,
аніж розумом. Цей метод висловлювання надзвичайно поширений на Сході. Зокрема, ним часто послуговується буддизм» [5, с. 334]. Цю тезу поглибив Микола Бердяєв, наполягаючи, що філософське
пізнання є більшою мірою осягненням сутності
об’єкта дослідження засобом образів, а не понять,
які мають вторинне, допоміжне, закріплююче значення.
З цим погоджувався навіть Імануїл Кант, який
одного разу не втримався й написав у жанрі філософської есеїстики «Спостереження за почуттям
прекрасного й піднесеного» (1764). Риторично-декламаційний стиль та естетична збудженість під
час викладення думки, власне, й зробили цю працю
бестселером. Афористичність, метафоричність та
іронічність забезпечили трактату вісім (!) прижиттєвих видань, а самому Канту – славу не лише класика, а й культового філософа. Цей приклад переконливо ілюструє тезу, згідно з якою вміле використання licentia poetica* у форматі есеїстки,
гіперболічного загострення, алегоричного тлумачення, гротескного трактування, дошкульної іронії,
саркастичного розвінчування і т.п. не лише йде на
користь філософському викладенню думки, а й робить його комплексним, евристичним, привабливим, креативним і комплексно переконливим.
Піднесене спочатку було осмислене не як естетична категорія, а як стилістична фігура риторики.
У І столітті грецький ритор Цецилій написав трактат «Про піднесене», в якому розглянув техніку
ораторської мови, правила й закономірності піднесеного стилю, а також класифікував стилістичні
фігури й тропи. Ще одна праця аналогічної назви
належить Псевдо-Лонгіну. В цілому зберігаючи цецилієве трактування піднесеного як стилістичного

Znanstvena misel journal №19/2018
поняття, автор розширює його зміст до рівня естетичної категорії. Найвидатніші зразки літератури
Псевдо-Лонгін зараховував якраз до сфери піднесеного. Він наполягав, що піднесене є далеким від
мирської суєти, дрібного марнославства, компліментарності тощо, оскільки воно генеалогічно
корелюється з божественними силами природи. Не
випадково завдяки піднесеному людина отримує
можливість піднятися на рівень величі ледве не божества, рельєфно закарбувавши себе у пам’яті нащадків.
Ґеорґ Гегель вбачав у піднесеному такий етап
руху абсолютного духу й історичного процесу,
якому відповідає романтична стадія розвитку мистецтва. На цій фазі дух і зміст превалюють над матерією і формою. На думку Гегеля, романтичній
стадії найбільш притаманний розвиток поезії і музики, тому цим напрямкам мистецтва особливо
близькі піднесені образи. Ніколай Гартман розглядав піднесене першочергово з позицій забезпечення
потреби людини у величному, особливому. Якщо
кожне непересічне явище впливає на сприйняття
людини як фобія, то піднесене допомагає чинити
гідний спротив зовнішнім загрозам, посилювати
відчуття власної значущості.
Образна мова – це первісна мова будь-якої
діяльності. Як слушно зазначав академік А. Мігдал,
«раціоналізм вченого закінчується на принципах
пізнання. Конкретна реалізація пошуків завжди
індивідуальна. Істину можна встановлювати різними способами. Форма здійснення ідеї, як і в мистецтві, відображає багатство духовного світу
творця, стиль і спосіб підходу, визначає характер
досліджуваних завдань. Індивідуальність вченого
проявляє себе аналогічним чином, як індивідуальність архітектора, який здійснює прагнення до гармонії в межах утилітарного завдання» [6, с. 88].
Слід враховувати важливу характерну особливість: надання проблемі образної форми істотно полегшує пошук очікуваного результату. Сутність
миттєво схоплюється мисленням і відкривається у
предметно-образній формі. «Структура поетичної
мови» Жана Коена приходить до висновку, що
порівняно зі звичайною, прозаїчною мовою, яка
слугує для передачі тих чи інших повідомлень,
мова поезії дозволяє собі значні відхилення. Ця
мова постійно використовує недоречні епітети
(«білі сутінки» у Малларме; «чорні аромати» у
Рембо). Вона не витримує перевірки очевидністю і
не боїться бути в чомусь непослідовною. Вона впивається надмірностями, які в прозі мають однозначний статус тавтології і жорстко табуюються.
Наприклад, в перших п’ятдесяти двох рядках поеми
Федеріко Гарсіа Лорки «Плач по Ігнасіо Санчесу
Мехіас» слова «п’ята година пополудні» повторюються тридцять разів. Між іншим, у романтиків
відступи від норми набагато значніші, ніж у класиків, а у символістів цей показник ще вищий. У поезії дійсно проглядаються деякі типові відхилення,
але до чого вони зводяться, яка їхня мета, якщо вона
у них є?
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Якщо іконічна мова репрезентує об’єкт свого
зображення, то «художня мова є носієм ідеї, духовного змісту. Якщо іконічний знак – засіб інформаційного заміщення предметів, то художній є способом вираження ідей, він принципово невичерпний, бо сфера його змісту знаходиться за межами
безпосереднього зображення. Між іконічними знаками та знаками образотворчого мистецтва існує
лише зовнішня подібність, яка полягає в тому, що
їх побудова припускає досягнення наочної моделі
об’єкта, який чуттєво сприймається» [1, c. 19].
На думку Жана Коена, поезія народжується не
в результаті додавання до прози деякої частки музикальності або дещицы прихованого (ніцшеанська, марксистська, фрейдистська інтерпретація)
сенсу. Поезія – це не проза плюс щось ще; і це не
більше, ніж проза, вона – це дещо інше. «Структура
поетичної мови» завершується констатацією: поезія чим далі, тим більше відступає від повсякденної мови. Тут напрошується висновок: мета поезії –
зруйнувати, зробити непридатними існуючі комунікативні коди. Але Жан Коен відкидає такий
концептуальний підхід вже хоча б з тієї причини,
що кожна мова мыстить функцію інтерсуб’єктності, а мова поезії не є винятком із загального правила. Згідно з Жаном Коеном, у поезії виражена реальність знаходить свою чарівну владу, свій
первісний пафос» [9, с. 37-38].
Деякі способи сприйняття світу самі по собі є
поезією. «Все, що допомагає стиранню граней, має
силу поезії. Деякі предмети, не будучи поетичними
самі по собі, можуть народжувати поезію, оскільки
вони, самою своєю присутністю змушують забути
про межі простору й часу, вселяють особливий психологічний стан. Поезія – це не просто інша мова,
це інший погляд, особливий спосіб бачити навколишній світ і всі речі в цьому світі. У 1927 році
Нільс Бор запропонував те, що згодом було названо
«копенгагенським тлумаченням». Після перших
відкриттів квантової теорії особливої популярності
набула теза, що колишні мова й логіка втратили
ефективність в якості інструментів відображення
квантового Всесвіту. Однак Бор не погоджувався з
цим: поезія, підкреслював він, – ось доказ того, що
майстерне, а часом і суперечливе використання
звичайного мови дозволяє розв’язати проблему
адекватного відображення.
Принцип додатковості – це спосіб управляти
протиріччям: нам пропонують два взаємодоповнюючих і синхронних погляди на світ, кожен з
яких, взятий окремо, може бути виражений ясною і
чіткою мовою, але, взятий окремо, виявиться невірним. Їх спів-буття створює нову ситуацію, яку розум сприймає «зі скрипом», але лише змирившись
із цією концептуальною незручністю, ми зможемо
отримати правильне уявлення про світ. На думку
Жана Коена, поезія постійно розриває причиннонаслідкові зв’язки і грає з вибухонебезпечною абсурдністю, але вона не зводиться до абсурду. Поезія
– абсурд, наділений творчою силою; вона творить
новий смисл, який рве душу» [9, с. 38-39].
Протягом останніх десятиліть ХХ століття метафора інтенсивно нарощувала свої позиції в науці
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(метафора як базис наукової теорії), теорії прийняття рішень (метафора як фактор, що регулює
процес прийняття рішень) та когнітивній теорії
(метафора як спосіб мислення). Не випадково доволі популярною є теза, що «метафора в науковому
та містичному сенсі значно сильніша механічної
логіки» [7].
К. Поппер піддавав сумніву доцільність надання історичному пізнанню статусу наукової теорії, відрекомендовуючи цю сферу артикуляції знань
сукупністю методів інтерпретації фактів. Приміром, «історію можна інтерпретувати як історію класової боротьби, як історію боротьби за стратегічні
переваги, як історію релігійних ідей, як боротьбу
між відкритим та закритим суспільством або ж як
історію наукового і промислового прогресу. Все це
– надзвичайно інтригуючі й інтерпретаційно перспективні підходи, а відтак вони безперечно мають
право на існування» [8, с. 52–53]
Система понять, що склалася в нашій свідомості, відіграє визначальну роль в упорядкуванні
уявлень про реальність. Вона формується в процесі
пізнання світу і відображає інформацію про світ у
вигляді концептів, які мають як неметафоричну
природу, так і метафоричну основу. Неметафоричні
концепти вкорінені безпосередньо в нашому досвіді. Вони визначаються в термінах тих концептуальних сфер, до яких належать. Формування неметафоричних понять є поетапним процесом становлення
концептуальної
системи
людини.
Неметафоричні концепти – це результат осмислення людиною досвіду взаємодії насамперед з
фізичними об’єктами навколишнього світу.
Системи метафор, які регулюють процеси мислення, утворюють когнітивну карту концептів, необхідну для співвіднесення абстрактних понять із
повсякденною практикою взаємодії суб’єкта пізнання із зовнішнім світом. Метафоричне структурування абстракцій здійснюється не з точки зору
об’єктивних, фізичних властивостей, а з міркувань
суб’єктивних, антропоцентричних якостей, які людина закріплює за дійсністю внаслідок накидання
на неї своєю когнітивної сітки.
Основною тезою сучасної інформаційно-комунікативної теорії є концептуальний характер метафори, парадигмальність метафори як когнітивного
механізму. Метафора є інструментом когнітивного
моделювання сутностей абстрактного світу, засобом пізнання навколишнього світу й інструментом
для створення образів, що відображають індивідуальний та надіндивідуальний світогляд. Інтерес до
метафори зумовлений насамперед неоднозначністю її природи і поліфункціональністю.
Метафора доволі вичерпно досліджена як
лінгвістичний феномен. Цей розгляд, з одного боку,
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створює базу, а з іншого, – має бути доповнений
вивченням метафори з точки зору функціонування
самої філософії, природи і спрямованості філософського висловлювання, яке користується метафорою як одним зі своїх засобів. Необхідно з’ясувати,
наскільки дієвим є таке використання, які можливості воно створює для філософії, як проявляються
в процесі використання метафори інтенції філософського знання.
Попри чимало досліджень означеної сфери,
доволі актуальним і перспективним продовжує залишатись осмислення метафори як смислової еквівалентності, пропорційності, відповідності, синхронності, симетричності, некаузального об’єднуючого принципа. Вкрай необхідним є дослідження
метафори не стільки в якості засобу генерування
образності в сфері мови, як вона традиційно сприймалася в межах риторики, поетики, стилістики та
теорії літератури, скільки у вивченні метафори в
контексті парадигми когнітивної лінгвістики, де
вона розглядається як один з основних механізмів
пізнання світу, відображення позамовної дійсності
і особливостей людського інтелекту в сфері мислення і мови. Актуальність також полягає у розгляді метафори як механізму мислення, котрий дає
змогу уявити сферу мети в термінах іншої концептуальної сфери – джерела метафоричної екстраполяції.
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Аннотация
В данной статье мы попытались проанализировать, насколько национальное законодательство о гражданстве РФ является гармоничным, а его нормы не противоречат друг другу. Исследуются в основном
вопросы приобретения и утраты гражданства, предупреждения безгражданства, а также защиты прав человека.
Abstract
We analyzed whether the national legislation is consistent internally with other laws and whether there are
any contradiction. The analysis was mainly devoted to issues of granting and loss of nationality, prevention of
statelessness, protection from rights violations.
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Законодательство о гражданстве стало фундаментом строящейся независимой российской государственности.
Важнейшей
гуманистической
идеей, вмонтированной в саму структуру Закона,
стала максимально безболезненная адаптация населения бывшего Советского Союза к новым историческим условиям, к необходимости осознанно быть
гражданином того или иного государства. Для России правопреемство влекло за собой груз не только
юридических, но и моральных обязательств перед
народом еще совсем недавно непобедимой сверхдержавы. Закон о гражданстве 1991 года [2] называют одним из самых «мягких» и демократичных,
его положения не столько выдвигали требования,
сколько создавали условия для приобретения гражданства Российской Федерации. Стать гражданином можно было в порядке признания, в порядке
регистрации, по рождению, в результате приобретения или восстановления гражданства. Порядок
регистрации (статья 18) был рассчитан на максимально широкий охват населения, в основном находившегося за пределами России, и осуществлялся
путем подачи заявления в консульское учреждение
по месту жительства в бывших союзных республиках, либо в органы внутренних дел на территории
РФ. Действие статьи распространялось на самые
разные социальные группы. Общим условием для
различных категорий граждан являлось наличие
хотя бы одного из их родственников по прямой восходящей линии, когда-либо состоявших в россий-

ском гражданстве (подданстве), и собственно желание приобрести гражданство Российской Федерации.
Учитывая, что в бывших советских республиках остались миллионы людей, не только этнически
русских, но и представителей других титульных
народов России, обеспечить безболезненную оптацию этой категории представлялось крайне важным. Необходимо было найти максимально точную
и объемную формулировку, исключающую двусмысленность, а, следовательно, возможность
субъективного подхода к толкованию положения
статьи. Видимо поэтому именно пункт «г» статьи
18 вызвал множество дискуссий и претерпел в
итоге три редакции. В первоначальном варианте на
стадии проекта 1991 года он звучал следующим образом: «граждане СССР, постоянно проживающие
на территории других республик, непосредственно
входивших в состав бывшего СССР по состоянию
на 1 сентября 1991 года, если они не являются гражданами этих республик и в течение трех лет со дня
вступления в силу настоящего Закона заявят о
своем желании приобрести гражданство РСФСР».
Как нетрудно заметить, в одном предложении Союз
уже «бывший», но граждане все еще СССР и предлагается им приобрести гражданство РСФСР. Закон
от 17 июня 1993 года «О внесении изменений и дополнений в Закон РСФСР «О гражданстве
РСФСР»» излагал п. «г» ст.18 уже следующим образом: «граждане бывшего СССР, проживающие на
территориях государств, входивших в состав бывшего СССР, а также прибывшие для проживания на
территории Российской Федерации после 6 февраля

60
1992 года, если они в течение трех лет со дня вступления в силу настоящего Закона заявят о своем желании приобрести гражданство Российской Федерации».
Массовое сознание крайне консервативно, поэтому не удивительно, что глобальность произошедших перемен не сразу была понята и принята
большинством населения на всем постсоветском
пространстве. По данным социологов, значительная часть общества верила в возможность восстановления Союза и возврата к привычной жизни, как
следствие – люди не спешили расставаться с советскими паспортами. Стало очевидно, что в указанные Законом три года принять в гражданство и документировать большую часть населения, в особенности тех, кто по разным причинам продолжал
находиться за пределами России, не удастся. Требовалась коррекция законодательства с целью расширения круга лиц, имеющих возможность получить российское гражданство в порядке регистрации.
Казалось, законодатели сделали все возможное, чтобы не допустить маргинализации населения, и не превратить граждан великой страны в
апатридов. Однако правоприменительная практика
Закона выявила проблемы его толкования, сопряженные с большими трудностями для простых людей в получении российского гражданства.
Так, задачей все того же п. «г» ст. 18 являлось,
как мы отметили, предоставить возможность получения российского гражданства в порядке регистрации максимальному количеству населения в
максимально широкие сроки. Однако Указ Президента Российской Федерации от 10.04.1992 (в ред.
от 27.12.1993г), утвердивший Положение о порядке
рассмотрения вопросов гражданства Российской
Федерации, фактически аннулировал упомянутый
пункт. Согласно п.5 Положения «употребляемый в
п. «г» ст.18 Закона термин «граждане бывшего
СССР» применяется в отношении лиц, не являющихся гражданами государств, входивших в состав
бывшего СССР. После прекращения срока действия этого пункта указанная категория лиц на территории РФ переходит в категорию лиц без гражданства».
Таким образом, практически все граждане
бывшего Союза, проживавшие в новообразовавшихся постсоветских государствах, оказались лишены возможности получить гражданство России.
Дело в том, что бывшие республики и Российская
Федерация приняли, как нами отмечалось, «нулевой» вариант гражданства, т.е. все лица, проживавшие на их территориях, признались гражданами автоматически. Следовательно, претендовать на получение российского гражданства в порядке
регистрации можно было только в соответствии с п.
«а» ст.18, доказав проживание на территории РФ
или наличие родственных связей. Все остальные,
по сути, приравнивались к иностранцам из любого
другого уголка мира. Подобный подход вызвал
негодование общественности и спровоцировал массовые фальсификации сведений. Были случаи, когда люди выкупали обратно сданные или обмененные советские паспорта, переписывали место рождения в свидетельствах. Чаще всего, в заявлениях
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указывались несуществующие родственники - россияне. Положение (п.4) позволяло предоставлять
вместо документов надлежащим образом оформленные свидетельские показания, подтверждающие
принадлежность супруга или родственника по прямой восходящей линии к гражданству России, чем
многие и воспользовались. Одним из самых распространенных методов получения российского гражданства стало оформление фиктивных браков.
Еще одну многочисленную проблемную категорию составили люди, в особенности этнические
русские, которые родились и выросли в РСФСР, но
по разным причинам выехали в другие республики
Союза. Все помнят существовавшую систему «распределения» молодых специалистов, в результате
которой российская молодежь оказывалась в самых
отдаленных уголках страны, где и оставалась жить
и работать. С юридической точки зрения, эти люди
продолжали оставаться гражданами России по рождению, т.к. от гражданства они не отказывались, и
никто их в установленном Законом порядке гражданства не лишал. Вполне логично, что на эту категорию населения распространяется положение ч.2
ст.13: «лица, родившиеся 30.12.1922 г. и позднее и
утратившие гражданство бывшего СССР, считаются состоявшими в гражданстве РФ по рождению,
если родились на территории Российской Федерации или если хотя бы один из родителей на момент
рождения ребенка был гражданином СССР и постоянно проживал на территории РФ».
Однако Положение о рассмотрении вопросов
гражданства в разделе приобретение гражданства в
результате признания вообще не содержит указаний в отношении ч.2 ст.13. В п.1 Положения отражается содержание ч.1 ст.13, в п.2 – разъяснения о
порядке приема документов и оформления гражданства военнослужащих, проходивших службу на
6 февраля 1992 года. Но это еще не все. Раздел Положения о приобретении гражданства в результате
приема содержит следующую формулировку:
«Лица, имеющие паспорт гражданина СССР, постоянно проживающие за пределами бывшего
СССР и не состоявшие в гражданстве РСФСР, приобретают гражданство Российской Федерации в результате приема в соответствии со ст.19 Закона». К
несчастью для огромного количества людей, сотрудники консульских учреждений взяли на вооружение именно эту формулировку. В результате русские и русскоязычные люди, родившиеся, а многие
и долгие годы проживавшие в России, фактически
приравнивались к иностранцам из дальнего зарубежья, т.е. должны были проходить такую же процедуру получения гражданства, как, скажем, гражданин США или Зимбабве.
Но в большинстве случаев получить гражданство в порядке признания, регистрации или восстановления тем, кто оказался в бывших союзных республиках и не имел штампа о прописке в России,
было практически невозможно. Оформление гражданство без особых проблем (если не считать, конечно, многотысячные очереди) получалось по родителям или супругу – гражданам России. Фактически Положение о рассмотрении вопросов
гражданства лишило смысла ч.2 ст. 13, п. «г», ст.
18, ч.2 ст.20. Исполнение Закона о гражданстве за
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пределами Российской Федерации было сведено в
основном к реализации п. «а» ст.18; ст.14 и 27 .
Таким образом, факт нахождения гражданина
бывшего СССР за пределами Российской Федерации в момент вступления в силу Закона Российской
Федерации "О гражданстве Российской Федерации" может рассматриваться как одно из условий
для приобретения гражданства Российской Федерации в порядке регистрации только в отношении
лиц, которые не считаются состоявшими в гражданстве Российской Федерации по рождению. Иное
понимание не соответствует статье 27 Конституции
Российской Федерации, согласно которой гражданин Российской Федерации имеет право свободно
выезжать за пределы Российской Федерации, не
утрачивая гражданства, и беспрепятственно возвращаться в Российскую Федерацию. [5].
В положении людей, невольно оказавшихся
без гражданства, остались все, кто по разным причинам не мог подтвердить документально свое проживание на территории России: военнослужащие,
студенты, выехавшие на учебу в другие регионы,
лица, находившиеся в местах лишения свободы, беженцы и переселенцы, просто бездомные. Известно, что в Союзе действовал разрешительный
принцип фиксации места жительства по прописке,
т.е. отметка в паспорте была, по сути, единственным свидетельством постоянного проживания. При
этом существовала практика, когда осужденных автоматически выписывали с места жительства. Такая же ситуация была и с военнослужащими: солдат срочной службы перед отправкой выписывали
(выяснить, для чего это делалось, так и не удалось).
Профессиональные военные и члены их семей в основном имели регистрацию при части. Иногородним студентам, как правило, на время обучения
оформлялась временная регистрация при соответствующем учебном заведении. В дальнейшем, ни
справки об освобождении, ни временные регистрации при оформлении гражданства во внимание сотрудниками компетентных органов не принимались. И людям, безусловно имеющим право на признание гражданства Российской Федерации, из-за
отсутствия прописки предлагалось оформлять его в
лучшем случае в порядке регистрации, а то и приема. Мало изменил ситуацию и Указ Президента,
заменивший требование «постоянного проживания» на проживание «на законных основаниях», поскольку критерием законности в понимании большинства чиновников на местах является все та же
прописка в паспорте.
Таким образом, несмотря на всю прогрессивность и беспрецедентную лояльность Закона о
гражданстве 1991 года, уже первые месяцы правоприменительной практики выявили много пробелов. И хотя Закон выдержал несколько редакций, и
многие положения претерпели существенную коррекцию, получение российского гражданства для
огромного количества людей было сопряжено с
многочисленными трудностями. Сразу обратила на
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себя неконституционная по сути «привязка» процедуры оформления гражданства к месту проживания
человека. Выявилось несоответствие внутренних
инструкций и распоряжений министерств и ведомств Закону Российской Федерации «О праве
граждан на свободу передвижения, выбор места
пребывания и жительства на территории Российской Федерации». Необходимо было срочно урегулировать правовое положение лиц, не имевших в
силу разных причин постоянного места жительства. Буквальное понимание смысла многих статей
Закона сотрудниками МВД и консульских учреждений фактически заставило россиян, проживавших в других регионах, оформлять и получать уже
имеющееся по рождению гражданство [1, 18-20].
Совершенно новой проблемой стало нахождение за пределами РФ миллионов этнических русских и представителей других коренных народов
России. Оказавшиеся в новых независимых государствах в положении национального меньшинства, а в странах Балтии – вообще в положении неграждан или иностранцев, эта категория населения
требовала особого подхода, поскольку нуждалась в
сохранении связей с родиной, в том числе юридически оформленных посредством гражданства
[3,44-45]. Обратила на себя внимание и плохая соотнесенность законодательства о гражданстве с
нормами, регулирующими положение вынужденных переселенцев и беженцев. Вполне логичной и
общественно ожидаемой была дальнейшая коррекция законодательства с целью устранения выявленных проблем и облегчения реализации основного
права – права на гражданство. Однако ситуация
стала меняться совершенно в иную сторону.
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Анотація
В статті досліджується роль і значення обумовленості в політиці ЄС щодо розширення в 2018 р., основні напрями якої визначені в щорічному повідомленні Європейської Комісії. На основі аналізу цього
повідомлення виділено декілька його ключових положень, зокрема про те, що політика розширення ЄС й
надалі будуватиметься на основі встановлених критеріїв та з урахуванням виконання країнами-вступниками справедливих і жорстких вимог обумовленості ЄС. Авторка дійшла висновку, що розбудова стійкої
до всіх видів незаконного впливу демократичної системи й надалі відіграватиме центральну роль в обумовленості ЄС, а посилення моніторингу і контролю впливу реформ в рамках верховенства права буде невід’ємною складовою політики розширення Союзу. Завдяки обумовленості політика розширення ЄС продовжує бути ключовою рушійною силою реформ в країнах-вступниках.
Abstract
The paper examines the role and value of conditionality in the EU enlargement policy in 2018, which main
directions are set out in the annual Communication of the European Commission. Based on the analysis of the
Communication it is highlighted several of its key provisions, in particular that the EU enlargement policy continues to be built on on established criteria and taking into account implementation fair and rigorous EU conditionality
by the enlargement countries. The author concluded that building a democratic system that is resistant to all kinds
of illicit influence will continue to play a central role in the EU conditionality, and increased monitoring and
checking the impact of the reforms within the rule of law will be an integral part of the EU enlargement policy.
Thanks to the conditionality, EU enlargement policy continues to be a key driving force for reforms in the enlargement countries.
Ключові слова: міжнародні відносини, європейська інтеграція, політика розширення ЄС, обумовленість
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Постановка проблеми. Щороку Європейська
Комісія приймає «пакет розширення» – набір документів, які пояснюють її політику щодо розширення ЄС. Найважливішим документом цього пакету є повідомлення про розширення, в якому окреслюються шляхи просування вперед і робиться
огляд ситуації в країнах-вступниках. На додаток до
цього повідомлення, пакет містить доповіді, в яких
служби Комісії надають детальну оцінку стану
справ у кожній з країн-вступників, який було досягнуто за останній рік, а також настанови та рекомендації щодо пріоритетів реформ. Аналіз щорічного
«пакету розширення» дозволяє науковцям та експертам прослідкувати еволюцію обумовленості ЄС,
виділити нові підходи Комісії до оцінки поступу
країн-кандидатів та потенційних кандидатів, зокрема посткомуністичних, в проведенні реформ і у
виконанні ними критеріїв вступу, а також акцентувати увагу на актуальних проблемах і перспективах
реформ в цих країнах. Особливої актуальності такий аналіз набуває в світлі так званої «втоми ЄС від
розширення» та неодноразових заяв голови Європейської Комісії Ж.-К. Юнкера, щодо неможливості
подальшого розширення Союзу у межах мандату
нинішньої Комісії та Європейського Парламенту
2014 р. скликання, тобто щонайменше до 2020 р.
[6, p. 12; 7].

Аналіз останніх досліджень та публікацій.
Запропоновані Комісією основні напрями та положення політики розширення ЄС в 2018 р. ще чекають на наукове осмислення. Одним з найперших
відгуків на цей документ зробив ірландський науковець Е. Фуре, який виділив в повідомленні Комісії три важливих висновки. На «пакет розширення»
Комісії очікувано відреагували експерти та політики з країн-кандидатів та потенційних кандидатів,
які прокоментували його в частині результатів
огляду Комісією стану реформ в цих країнах. Під
час роботи над статтею використовувались також
підготовлені Комісією прес-релізи, присвячені
ключовим висновкам та рекомендаціям, що містяться в її доповідях стосовно кожної з країн-кандидатів та потенційних кандидатів.
Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. Дослідження обумовленості ЄС є
частиною проблематики європейських студій,
пов’язаної з політикою розширення ЄС та її практичним втіленням в процесі європейської інтеграції
країн-кандидатів та потенційних кандидатів на
вступ. Хоча обумовленість ЄС досліджується практично від самого початку розширення ЄС на посткомуністичний простір, і дотепер на науковому порядку денному учених залишаються питання обсягу і змісту вимог Союзу, проблема недотримання
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їх не лише країнами-вступниками, а й новими державами-членами, а також вплив обумовленості на
стан та напрями реформ в країнах, які проголосили
своїм зовнішньополітичним пріоритетом курс на
європейську інтеграцію, але ще не отримали від ЄС
чіткої перспективи вступу.
Метою статті є з’ясування ролі і значення обумовленості в політиці розширення ЄС в 2018 р. на
основі аналізу останнього за часом щорічного «пакету розширення» Європейської Комісії.
Викладення основного матеріалу. В листопаді 2015 р. Європейська Комісія визначила середньострокову стратегію політики розширення ЄС
[4], яка залишається чинною і слугує основою для
розроблення щорічних «пакетів розширення». Чергове повідомлення Європейської Комісії щодо політики розширення ЄС від 17 квітня 2018 р. [1] надає критичну оцінку результатів імплементації політики розширення ЄС станом на кінець січня
2018 р. і закликає зацікавлені країни-кандидати та
потенційні кандидати продовжувати власну модернізацію за допомогою політичних і економічних реформ відповідно до критеріїв вступу. В попередньому повідомленні від 9 листопада 2016 р., наприклад, Комісія запропонувала ряд нових підходів до
оцінки поступу країн-кандидатів та потенційних
кандидатів в проведенні реформ та виконанні критеріїв вступу, зокрема щодо запровадження уточненої методології звітності в нових сферах політики
та перегляду звітності за економічними критеріями
[2].
У цьогорічному повідомленні Комісії можна
виділити ряд важливих тез:
1. Процес розширення й надалі будуватиметься на основі встановлених критеріїв та справедливих і жорстких вимогах обумовленості ЄС.
Кожна країна оцінюватиметься на основі власних
заслуг. Оцінка досягнутого прогресу та виявлення
недоліків спрямована на надання стимулів та керівних настанов країнам-кандидатам та потенційним
кандидатам для проведення ними необхідних далекосяжних реформ. Для того, щоб перспектива розширення могла стати реальністю, конче необхідною є тверда прихильність цих країн принципу
«найперше основоположні засади». Структурні
недоліки залишаються, насамперед, в ключових
сферах верховенства права та економіки. Кандидати та потенційні кандидати на вступ мають дотримуватися принципів верховенства права, продовжувати реформу у сферах судочинства, боротьби з
корупцією та організованою злочинністю, безпеки,
основоположних прав, демократичних інститутів і
державного управління, а також економічного розвитку та конкурентоспроможності. Через комплексний характер необхідних реформ, їх втілення
у життя є довготривалим процесом. Як і в повідомленні 2016 р., Комісія наголошує, що переговори
про вступ не є, і ніколи не були, самоціллю, а
завжди є частиною ширшого процесу модернізації
та реформ.
2. Туреччині не варто сподіватись на відновлення переговорів поки буде продовжуватись згортання демократії в політичному житті країни. Через
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серйозний відступ від принципів верховенства
права та основоположних свобод, переговори про
вступ Туреччини в ЄС залишаються заблокованими. Туреччина є країною-кандидатом та ключовим партнером ЄС, з яким ведеться діалог на високому рівні та співпраця в спільних інтересах,
включаючи підтримку сирійських біженців. Свого
часу Комісія визнала законну потребу Туреччини
вдатися до швидких та пропорційних дій в умовах
невдалої спроби державного перевороту в липні
2016 р. Проте, Туреччина почала суттєво віддалятися від ЄС, зокрема в сфері верховенства права
та основоположних прав, а також через ослаблення
системи ефективних стримувань і противаг у своїй
політичній системі. Європейська Комісія неодноразово закликала Туреччину терміново подолати цю
негативну тенденцію [1, p. 1 – 2; 5].
3. Комісія рекомендувала Раді ЄС встановити
дату відкриття переговорів про вступ з Македонією
та Албанією. Так, Албанія продовжує демонструвати стабільний прогрес в реалізації п’яти ключових пріоритетів для відкриття переговорів про
вступ. З метою зміцнення професіоналізму та
утвердження принципу деполітизації в країні була
проведена реформа державного управління. Подальші заходи були спрямовані на посилення незалежності, ефективності та підзвітності судових інститутів, зокрема шляхом сприяння здійсненню
комплексної реформи у сфері юстиції. У цій сфері
вдалось досягти перших відчутних результатів: переатестація всіх суддів та прокурорів привела до
відставки 15-ти високопоставлених суддів та прокурорів, а завдяки проведенню перших слухань одного суддю Конституційного суду було звільнено,
а повноваження іншого судді – підтверджено. Подальші рішучі зусилля були зроблені у боротьбі з
корупцією та організованою злочинністю, у тому
числі в боротьбі з незаконним обігом та культивуванням наркотиків, що сприяло значному
поліпшенню показників у розслідуванні злочинів,
переслідуванні злочинців та їх покаранні. Були
вжиті додаткові заходи для посилення ефективного
захисту прав людини, в тому числі осіб, що належать до меншин та ромів, політики боротьби з дискримінацією, а також реалізації прав власності. З
урахуванням досягнутого прогресу Комісія рекомендувала Раді ЄС прийняти рішення про відкриття
переговорів про вступ з Албанією. Для підтримки
та поглиблення нинішньої реформи у ключових
сферах верховенства права, зокрема стосовно всіх
п’яти ключових пріоритетів, Комісія планує застосувати посилений підхід до переговорів у межах
розділів acquis, які стосуються судової системи, основоположних прав і правосуддя, свободи та безпеки [1, p. 12 – 13].
Щодо Македонії, то після складного періоду
ця колишня Югославська Республіка за підтримки
ЄС та міжнародної спільноти нарешті подолала політичну кризу. В країні знову наявна політична воля
до руху вперед і в суспільстві спостерігається позитивна зміна політичного настрою, відсутність якого
була основною перешкодою для проведення ре-
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форм останніми роками. Імплементація цих необхідних структурних реформ є довгостроковим процесом. Комісія висловила задоволення процесом
імплементації Пржиньскої угоди (укладена між основними політичними партіями за посередництва
ЄС з метою подолання політичної та інституційної
кризи в країні в першій половині 2015 р.), хоча вона
й відбувалась у складному політичному контексті.
З літа 2017 р. чимало було зроблено на виконання
вимог, розробленого Європейською Комісією документа «Пріоритети невідкладних реформ для Колишньої Югославської Республіки Македонія» (червень 2015 р.) [8], завдяки щирому бажанню до реформування, ретельній підготовці давно назрілих
стратегій та законопроектів, проведенню широких
та прозорих консультації з усіма зацікавленими
сторонами, включаючи опозицію. В період з листопада 2017 р. по лютий 2018 р. парламентом та урядом країни було прийнято низку стратегій та законів, зокрема, у сфері верховенства права. Упродовж
найближчих місяців готується прийняття багатьох
інших актів. Проте структурні проблеми залишаються помітними в сфері правосуддя та судовій системі. У світлі досягнутого прогресу, Комісія рекомендувала Раді ЄС прийняти рішення про відкриття
переговорів про вступ з Македонією. Для підтримки та поглиблення динаміки реформ, Комісія, як і
у випадку з Албанією, планує застосувати посилений підхід до переговорів у межах розділів acquis,
які стосуються судової системи, основоположних
прав і правосуддя, свободи та безпеки [1, p. 12].
4. Європейська Комісія відверто повідомила
про стан демократії та верховенства права в регіоні,
де все ще є серйозні недоліки в функціонуванні державних інституцій та зберігається високий рівень
корупції. Все це є серйозним викликом як для країн
регіону, які зацікавлені у подоланні цих слабких
сторін, так і для ЄС, який має забезпечити більш
ефективні механізми правозастосування. Належне
функціонування демократичних інститутів включає в себе забезпечення конструктивного діалогу у
межах всього політичного спектру, зокрема в стінах
національних парламентів. Незважаючи на певний
прогрес, деякі принципові аспекти проведення демократичних виборів все ще залишаються серйозними викликами для країн регіону. З огляду на це,
рекомендації місій спостереження за виборами мають бути належним чином імплементовані. Парламентська відповідальність, як важливий елемент
сучасної демократії, що ефективно функціонує, має
стати невід’ємною складовою політичної культури.
В Чорногорії, наприклад, опозиція бойкотувала законодавчу діяльність після скликання парламенту в
листопаді 2016 р. В Сербії ефективність роботи
парламенту та якість законодавства страждають через відсутність належної парламентської перевірки
законопроектів. У Косові, як при попередній, так і
при нинішній правлячій коаліції, робота парламенту ознаменувалася політичною поляризацією та
паралічем, хоча нещодавно йому вдалось ратифікувати Угоду про демаркацію кордонів з Чорногорією. У Боснії та Герцеговині напружені відносини між партіями правлячої коаліції негативно
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впливають на прийняття законодавства, яке випливає з Порядку денного реформ, що призвело до
уповільнення процесу реформ. В Туреччині
стрімко звужується простір для діалогу між
політичними партіями. Надзвичайний стан, що триває з 20 липня 2016 р., серйозно обмежує ключову
законодавчу функцію національного парламенту.
На конституційному референдумі, проведеному 16
квітня 2017 р. в умовах надзвичайного стану, були
затверджені далекоглядні конституційні зміни,
яким за оцінкою Ради Європи бракує належного балансу стримувань та противаг, що загрожує демократичному розподілу влад в країні [1, p. 4 – 5; 5].
Комісія вимагає від країн регіону безкомпромісного викорінення корупції, а також ліквідації
будь-якого елементу системи політичної корупції,
яка неминуче призводить до «захоплення держави»
у полон приватних корисливих інтересів. Корупція
залишається широко поширеною, незважаючи на
постійні зусилля, спрямовані на дотримання законодавчих та інституційних рамок відповідно до
acquis ЄС та європейських стандартів. Комісія переконана, що сильні та незалежні інститути мають
вирішальне значення для запобігання та протидії
корупції, зокрема на високому рівні, а також для
більш ефективного розслідування, кримінального
переслідування та справедливого покарання корупціонерів. Більша прозорість потрібна й в управлінні
державними коштами, особливо на всіх стадіях
державних закупівель, що є особливо схильними до
корупції [1, p. 2]. Попри наявні спеціалізовані органи боротьби з корупцією, випадки незрозумілого
багатства серед політично значущих осіб розслідуються дуже рідко. Скромні успіхи у боротьбі з корупцією свідчать про відсутність справжньої політичної волі у поєднанні з все ще обмеженою адміністративною спроможністю. Як і раніше,
залишаються актуальними досягнення більшої прозорості та підзвітності, розподіл влад та розбудова
сильних незалежних наглядових органів. Започатковані в Трієсті в 2017 р. зусилля стосовно створення регіонального інструменту обміну даними
щодо розкриття інформації про активи та наявні
конфлікти інтересів [3], могли б сприяти поліпшенню показників боротьби з корупцією в регіоні
Західних Балкан.
Висновки і пропозиції. Таким чином, розбудова стійкої до всіх видів незаконного впливу демократичної системи й надалі відіграватиме центральну роль у забезпеченні ключових умов вступу в
ЄС. Посилення моніторингу і контролю впливу реформ в рамках верховенства права буде невід’ємною складовою політики розширення ЄС, яка й надалі розроблятиметься на основі чітких критеріїв та
справедливій і жорсткій обумовленості. Поступ кожної країни-вступника оцінюватиметься на основі
її власних заслуг. ЄС продовжить наполягати на важливості забезпечення країнами-вступниками незалежності та неупередженості судової влади, боротьби з корупцією та організованою злочинністю,
повазі до основоположних прав і свобод та прав
меншин, гарантуванні свободи вираження погля-
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дів, забезпеченні незалежності засобів масової інформації, посилення ролі парламенту, побудові стабільних демократичних інститутів, деполітизації та
професіоналізації публічного управління.
Україна, на жаль, довгий час переважно імітувала реформи та процес наближення до ЄС. Тепер,
коли курс на європейську інтеграцію набув виразних рис, особливо в умовах виконання Угоди про
асоціацію між Україною і ЄС, європейська обумовленість стала дієвим інструментом спонукання керівництва країни до реформ. У цьому контексті дослідження обумовленості ЄС набуває неабиякої
практичної значущості, оскільки надає можливість
чітко показати механізм зовнішнього впливу Союзу, його рушійні сили та ключові напрями, а також межі гнучкості ЄС в його індивідуальному підході до країн-вступників. Врешті-решт, розуміння
природи обумовленості ЄС, процесу становлення
та еволюції цього феномену в відносинах Союзу з
посткомуністичними країнами, дозволяє розглядати політику розширення ЄС не як диктат сильного, а як дію, спрямовану на розширення в Європі
зони безпеки, стабільності та свободи.
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Анотація
У статті порушено проблему української ідентичності в контексті викликів та ризиків інформаційного
суспільства в сучасному глобалізованому світі. Розглянуто взаємозв’язок та взаємовпливи національної і
мережевої ідентичностей. У дослідженні наголошується на особливостях соціальних медіа як середовища
формування та трансляції шаблонів індивідуальної та колективної поведінки, дискурсивних стратегій та
інтерпретаційних моделей. Зроблено висновок про те, що вироблення певних моделей інтерпретації та реінтерпретації смислів у повторюваних дискурсивних актах закріплює виявлену в них ідентифікацію, впливаючи на динаміку та зміст суспільної свідомості, а відтак – на процеси формування колективної ідентичності.
Abstract
The article deals with the problem of Ukrainian identity within the contest of calls and risks of informational
society in modern globalizing world. The peculiarities of social media as the environment of formation and broadcasting patterns of individual and collective behavior, development of the discursive strategies and interpretative
models are highlighted in the research. Development of the certain models of interpretation and reinterpretation of
meanings in the discursive acts fixes the identification which was revealed, at the same time influencing dynamics
and the content of public consciousness, therefore influencing the process of formation of collective identity.
Ключові слова: мережеве суспільство, інформаційні технології, мережева ідентичність, національна
ідентичність.
Keywords: network society, network identity, national identity, Ukrainian identity
Виклики, що сьогодні постали перед Україною, значним чином мають світоглядний характер.
Зрозуміло, що Революція гідності та військова агресія проти України лише інтенсифікували ті складні, часто контроверсійні процеси, що мали місце в
українському соціумі навколо трансформації уявлень індивідів і груп про себе як про членів певної
нації – національних ідентичностей. Відповідно,
ідентичність не розглядається іманентно заданою, а
навпаки, такою, що змінюється, реагуючи на зміну
соціальних умов, тобто зазнає трансформацій. Такий підхід дозволяє говорити про націю як складне
динамічне утворення, досліджувати його не лише
як соціальну систему, а і через переживання спільнотою власної ідентичності. Важливою тут здається артикуляція на тому, що явище ідентичності
за своєю природою – швидше «процес, а не стан» –
процес відбору, інтеграції і диференціації різних
ідентифікацій. Це, по суті, проект, що нескінченно
продовжується, здійснюється за допомогою різних
засобів формування національної ідентичності [1,
с.7-8].
Загалом означена тема має достатньо високий
рівень наукової розробки, проблемним є швидше
те, що використання самого терміну стало насті-

льки різноманітним та його концептуальний контекст настільки широким, що поняття соціальної
ідентичності залишається розмитим завдяки перетворенню з другої половини ХХ століття на "універсальний інструмент аналізу свідомісних конструктів" [2, с.47]. Сьогодні важливим видається завдання вписування досліджень ідентичностей в
світоглядний контекст нинішньої української кризи
та, водночас, у нові медійні реалії становлення сучасного інформаційного суспільства.
Оскільки ідентичність конструюється в соціокультурних процесах і є самоінтерпретацією національної спільноти в культурі, в продукованих та організованих смислах та ідеях, надзвичайно важливим для її існування є повноцінне функціонування
інформаційно-комунікаційного простору, в якому
ключовими поняттями осмислення групою себе повинні стати наратив як спосіб буття розповідного
тексту та пам'ять (соціальна, культурна – колективна, що принципово у даному випадку) як «рамки»
(Моріс Хальбвакс), наявність у соціальної групи певних критеріїв, згідно з якими відбирається та чи
інша подія, оцінюється її значимість, визначається
колективний спосіб її тлумачення і емоційне насичення [3]. Сукупність людей, які поділяють цю

Znanstvena misel journal №19/2018
розповідь та практики, Б. Андерсон називає «уявленою спільнотою» (imagined community) – спільнота
конституюється завдяки уяві: кожен її член здатен
уявити діяльність і основні установки, пріоритети
інших членів спільноти, не будучи з ними в безпосередньому спілкуванні. Йдеться про спільноту не
вигадану, а побудовану на спільних цінностях, для
усвідомлення належності до якої не порібна безпосередня комунікація, достатньо опосередкованої,
через цінності, світогляд.
Тобто, національний наратив може розглядатись як «…впорядкування, надання смислу досвідам… як конденсований ряд правил, який включає в себе те, що є узгодженим та успішно діє в
межах даної культури” [4, с. 36]. Наратив постає як
позначення набору інструкцій та норм, що дає
змогу інтегрувати той чи інший випадок у деякий
узагальнений та культурно встановлений припис:
“… мінливі форми посередництва між особистими
та загальними діями» [4, с. 38].
Н. Яковенко, говорячи про систему сенсів, знакових для певної спільноти, що сприймається її членами за обов’язковий набір цінностей, що забезпечує «адекватність» повсякденної поведінки як комунікативну пам’ять, або комунікативний код
культури, з щоразу новою, на виклик часу, інтерпретацією/сприйняттяя «нашого» минулого, наголошує, що формують цей комунікативний код література, мистецтво, ЗМІ [5]. Про такі приоритети говорить і дослідник українських медій В. Кулик:
більшість авторитетних в сенсі приписування ідентичностей інституційних дискурсів – науковий,
освітній, релігійний, політичний, досягають своїх
споживачів за посередництвом медій, тобто зазвичай у тому вигляді, який вибирають медії [6].
Отже, колективна пам'ять створює такі моделі
поведінки, які відповідають оточуючого нас світу,
а інформаційні потоки стають головними постачальниками таких моделей світу і поведінки. Відзначимо, що сьогодні важливою рисою, яка істотно
впливає на процеси творення медіаконтенту та відповідного середовища, а також на особливості його
сприйняття, є зростання залученості аудиторії в
процес виробництва інформації та розвитку нових
видів масових комунікацій – соціальних медіа.
Принципово, що у соціальних медіа зростає рівень
впливу користувача на вибір потоків інформації, відбувається зрощення і змішування ролей – читача,
автора, співавтора, перекладача, критика, видавця,
коректора тощо. Інтерактивні форми зв'язку дають
користувачеві можливість брати участь у виробництві інформаційного продукту на різних його
етапах – від створення до фінансування через
краудфандингові проекти, формування нового
рівня художньої чи медіактитики, тим самим розмиваючи межу не лише між читачем і автором, а
навіть між читачем і медіа: користувач має можливість обирати, який саме контент він повинен отримувати, виходячи в мережу, налаштовуючись на
читання обраних блогів, спільнот, стрічок або вікіпроектів, перебираючи на себе, таким чином, одну
із функцій медіа: формування порядку денного,
відбір і трансляцію значимого для своєї аудиторії.
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Стрічка оновлення сторінки в соціальній мережі,
яку може бути сформовано таким чином, щоб вона
виконувала роль агрегатора новин; спеціальні застосунки, призначені для синдикації контенту; рекомендаційні спільноти, побудовані на принципі
колабораційної фільтрації – інтегрованість конвергованих медіа спрямована на конкретного користувача, що дозволяє йому поєднувати різні ролі та
функції: одночасно виробника, редактора і споживача медійного продукту.
При цьому можна говорити про нові тенденції
не лише у виробленні і споживанні контенту, а і в
його дистрибуції, що набуває виразно інтерактивного характеру – вподобання і перепублікація (репост)
виступають
не
лише
найнижчим
(мінімалістичним) рівнем соціальної активності у
інформаційному просторі, а і інструментами вірусного редактора. Як суб’єктивно (фільтрування інформації за принципами домедійної епохи: «всі про
це говорять»: «я читаю те, що подобається більшості»), так і об’єктивно (пошукові системи при індексуванні враховують популярність контенту; алгоритм предсталення дописів у стрічці в соціальній
мережі враховує популярність та реакції самого користувача) рекомендаційний принцип інтерактивного простору більше або менше впливає на доставку інформації, (очевидно, що про «чистий», не
скорегований маркетинговими стратегіями користувацький відбір все ж не йдеться).
Ці тенденції варто розглядати ширше ніж власне зміну специфіки медіаспоживання – як процеси
створення нового дискурсивного простору із своїми особливостями: відбувається поєднання масової та індивідуальної комунікації, причому в першому випадку йдеться про один із найпотужніших
та ефективних засобів масової комунікації, до якої
елемент індивідуальної комунікації привносить високий рівень суб’єктивності та атомізації спільнот
(не закриті, але світоглядно гомогенні спільноти).
Важливим аспектом в даному випадку є відмінність
репрезентації в різних медіа: різний рівень лінійності (нелінійності) сюжету, інтерактивних можливостей взаємодіяти з контентом. У цій складно структурованій і самоорганізовуваній системі діють нові
закони пред'явлення сенсів і репрезентації цінностей.
Тож визначальними для сучасного інформаційного простору як середовища сенсоутворення є
декілька факторів: по-перше, зростання ролі медійного чинника в житті суспільства, а, отже, і зростання впливу медій та інформації; по-друге – формування так званої мережевої ідентичності, що відбувається не лише в індивідуальному (віртуальна
самопрезентація), а й колективному (ототожнення
себе з тією чи іншою групою, що існує в Мережі)
аспектах.
Досить нове явище мережевої ідентичності, таким чином, є однією із форм ідентифікації особою
себе з певним колективним утворенням і водночас
вказує на віртуальний простір як середовище самоідентифікації. Така самоідентифікація в орієнтирах
інформаційно-комунікаційного простору, з одного
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боку, здатна підважувати інші ідентичності – етнічну чи національну, приводячи, наприклад, до формування ідентичностей наднаціональних. Вільний
рух інформації, фактично будучи одним із найважливіших досягнень епохи Інтернету, водночас створив можливості для інформаційної експансії потужних регіональних чи глобальних гравців у національні інформаційні поля, що стають для них
«ринками збуту» як буквально – для продажу виробленого контенту і програм, так і метафорично –
для поширення власних смислів, цінностей, ідеологем, що врешті-решт дає як бізнесові, так і цивілізаційні переваги носіям такого інформаційного імперіалізму.
З іншого боку, оскільки однією із засад ідентичності є самовіднесення людини до певної спільноти, такий спільний вимір буття реалізується через культурні практики переживання і творення
(спів-творення) традицій, звичаїв, норм поведінки,
способів думання і розуміння навколишнього світу
і себе в ньому. Систематичне виявляння певної поведінки в повторюваних дискурсивних актах закріплює виявлювану в них ідентифікацію, впливаючи
на динаміку та зміст суспільної свідомості, відповідно – процеси формування колективної ідентичності соціуму. Інтернет-комунікація інтенсифікує
міжособистісні відносини, що проявляється у соціалізації та консолідації як окремих індивідів, так
груп і співтовариств в цілому, і сприяє реалізації інтеграційної функції соціальних медіа – формування
колективної ідентичності через об'єднання авторів
за життєвими позиціями й інтересами, цим самим
перетворюючи соціальні медіа у «простір соціальної взаємодії» [7, с. 98], що сприяє формуванню ідентичності.
Мультимедійність мережевих інформаційних
ресурсів дозволяє об’єднати у веб-документі графіку, текст, відео, аудіо, фотографію, анімацію, звукові ефекти, звуковий супровід і т.д., що розширює
параметри тексту, змінює співвідношення статики і
динаміки – від перегляду «усім світом» масових заходів – спортивних, культурних, політичних подій,
до бойових дій, що їх сьогодні можна спостерігати
у, по суті, прямому ефірі. Таким чином формується
досвід спільного переживання, сильні емоційні
зв’язки – зазначимо, що поняття типу «Укрнет» чи
«Рунет» означає не лише суму українських або російських технічних і інформаційних ресурсів, а і
спільноту користувачів – вписану в глобальний інформаційний простір, але із власними зв’язками і
особливостями.
Поряд з цим специфіку вітчизняного інтерактивного інформаційного простору значним чином
визначає його альтернативність як незалежного (відносно) джерела інформації в умовах неподоланої,
і навіть поглибленої недовіри до традиційних ЗМІ
політично активної частини суспільства. Ця тенденція є цілком суголосною із світовими процесами:
для посттоталітарних суспільств є особливо важливим зникнення монополії професійних журналістів
на отримання, обробку і поширення інформації,
коли, за висловом Е. Тофлера, «розвиток інформа-
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ційної технології непомітно і швидко демонополізувати інформацію без єдиного пострілу» [8, с. 38].
Тому, власне, значна кількість «розгорнутих» – великих за розміром, складних як за тематикою, так і
за аргументацією текстів у соціальній мережі Фейсбук та розвинена суспільно-політична блогосфера
є характерною особливістю українського медіаполя. Окрім суспільно-політичної тематики, соціальні медіа представляють тексти, що стосуються
культури, історії, дорожніх нотаток, літописів чи
хронік (наприклад, сучасних воєнних подій в Україні).
Поява масиву інтелектуального контенту в соціальній мережі обумовлена як згаданими вище
компенсаційними механізмами, так і, з високою вірогідністю, радянською традицією протидії інтелектуалів пропаганді, коли офіційним ЗМІ протиставлявся «самвидав». Тож інтерактивний інформаційний
простір,
особливо
його
суспільнозаангажований сегмент, відіграє роль електронного «самвидаву» і попри його не домінуючий за охопленням аудиторії статус, є досить впливовим чинником українського суспільного життя
(телебачення все ще є головним джерелом новин
для українців, проте зниження його популярності
триває на тлі зростання числа українців, спілкуються та отримують новини онлайн).
Фактично інтернет-простір через електронні
бібліотеки, файлообмінні колекції, віртуальні музеї, комунікацію в соціальних мережах включає в
себе всі площини формування і транслювання національного наративу – літературу, мистецтво, кінематограф як смислоутворювальні і утверджувальні
проекти; результати гуманітарних досліджень, що є
механізмами соціокультурного синтезу; систему інституцій пам’яті – як офіційних (музеїв, архівів, бібліотек), так і неформальних (історичних чи ностальгічних інтернет-спільнот), що сприяють укоріненню нації в історії; спортивне вболівання як засіб
згуртування спільноти і потужний чинник ідентифікації з нею; символізацію національного буття
через наповнення інформаційного простору національною символікою. Ці традиційні практики в інтернет-просторі або інтенсифікуються, або набувають нових рис, або ж додатково продукуються нові,
нехарактерні для оф-лайнових дискурсів.
Отже, активне впровадження новітніх технологій змінює стандарти спілкування і обміну інформацією, сприяє залученню до створення контенту
користувачів, розширюючи можливості співпраці і
співтворчості, трансформуючи тим самим практики та дискурси, пов’язані із ідентичностями. В
результаті, формування мережевих ідентичностей
може набувати як форм ескапізму чи формування
наднаціональних ідентичностей, розмиваючи цим
самим національні, так і створювати додаткові можливості, що інтенсифікують їх формування.
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