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ВІД АВТОРІВ
СОЦІАЛЬНА БЕЗПЕКА І СТАЛИЙ РОЗВИТОК СУСПІЛЬСТВА
Національна безпека разом з такими складовими як економічна безпека,
обороноздатність країни, захист від техногенних та екологічних катастроф, також
включає і соціальну безпеку. Розглядаючи поняття безпеки країни у вузькому сенсі,
тобто тільки як економічну, не можна забувати, що соціальна стабільність відіграє
ключову роль і у всій системі національної безпеки. Безумовно, вся система
взаємопов'язана і кожна складова не може розглядатися ізольовано від інших. Так,
наприклад, не може бути ефективної реформи економіки без розвитку системи
соціального захисту населення.
Соціальна безпека має складну систему зовнішніх і внутрішніх зв'язків, серед
яких виділяється основна.
Класичне визначення соціальної безпеки – це сукупність заходів, спрямованих
на захист інтересів країни й народу в соціальній сфері, на розвиток соціальної
структури й відносин в суспільстві, системи життєзабезпечення і соціалізації людей,
способу життя відповідно до потреб прогресу, теперішніх і майбутніх поколінь.
Доповнюючи це енциклопедичне визначення можна уточнити, що соціальна
безпека – це, передусім, частина більш загальної категорії – національної безпеки,
адже соціальна безпека – це стан захищеності особистості, соціальної групи,
спільноти від загроз порушення їх життєво важливих інтересів, прав, свобод.
Таким чином, соціальна безпека – це, зрештою, дбайливе відношення держави
до головного свого багатства – людини.
Підхід до вирішення соціально-економічних проблем з точки зору розвитку
людини передбачає зміну пріоритетів. Не людина – заради досягнення економічних
цілей, а економіка – в інтересах розвитку людини. Не людина – заради охорони
державних кордонів, а держава – для охорони інтересів людини, створення і
використання тих переваг розвитку, які досягаються завдяки суспільній
солідарності, і т.д.
Людина має бути вільною від страху й нужди
Організація Об'єднаних Націй визнає два основних компоненти безпеки
особистості: «захист від несподіваних і згубних порушень нашого повсякденного
способу життя», (відомий як «свобода від страху») і «захист від постійних загроз
голоду, хвороб, злочинів і придушення» (відомий як «свобода від злиднів»).
Не можна захистити світ від воєн, якщо люди не будуть в безпеці у себе вдома,
на своїх робочих місцях, в повсякденному житті. ООН (ПРООН) розробила
всеосяжну Концепцію безпеки людини, яка складається із семи основних категорій
(компонентів):
економічна безпека трактується як забезпеченість доходом, достатнім для
задоволення насущних потреб (гарантований мінімальний дохід). При оцінці загроз
економічній безпеці першорядне значення мають показники безробіття – один з
головних індикаторів економічної безпеки людини. Можливість заняття
оплачуваною працею – умова запобігання загрозі убогості та її наслідків для
людини. Збільшення в структурі зайнятості «ризикованої зайнятості», переважно
контрактної форми найму працівників означає тимчасову чи часткову зайнятість і
надає менші гарантії щодо збереження робочого місця і доходів. Зниження
надійності доходів – показник нестабільності зайнятості, а також інфляційного
знецінення номінальних заробітків;

Див. доповідь «Програма розвитку ООН (ПРООН) про розвиток людського потенціалу 1994 року».
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продовольча безпека – це доступність основних продуктів харчування, що
припускає їх наявність в достатній кількості і вільного доступу до них, достатню
купівельну спроможність населення (фізична і економічна доступність продуктів
харчування). Загрози продовольчій безпеці оцінюється на основі аналізу наступних
показників: добове споживання калорій у відсотках до мінімальної потреби; індекс
виробництва продуктів харчування на душу населення; коефіцієнт залежності від
імпорту продукції;
• екологічна безпека – це свобода і захист від загроз екологічного забруднення,
насамперед, наявність чистого повітря і незабрудненої води; можливість придбання
екологічно безпечної їжі; можливість проживання в умовах, що не становлять
небезпеки для здоров'я з точки зору екології (житло, умови праці та т.п.);
захищеність від екологічних катастроф (доступність чистої води й чистого повітря,
система землекористування, яка зберігає родючість ґрунту). Загрози екологічній
безпеці визначається радіаційним забрудненням, хімічним забрудненням навколишнього
середовища, геомагнітними й електромагнітними випромінюваннями.
Крім того, розвиток і впровадження нових біотехнологій пов'язане не тільки з
вигодою, але й з ризиком для навколишнього середовища і здоров'я людини. В
інтересах отримання комерційної вигоди транснаціональні компанії, які
контролюють ринок нових біотехнологій, сприяють їх прискореному впровадженню
без достатнього врахування наслідків. Розробка проблем біобезпеки та прийняття
відповідних заходів захисту в інтересах людей значно відстають від темпів і
масштабів впровадження нових біотехнологій;
• безпека для здоров'я – захищеність людини від ризиків захворюваності, тобто
можливість жити в безпечному для здоров'я середовищі проживання; доступність
ефективного медичного обслуговування (відносна свобода від захворювань і
заражень). Загрози безпеці здоров'я включають несприятливі умови життя:
неповноцінне харчування, небезпечні для здоров'я умови праці, малі і нестабільні
доходи, бідність і убогість, зниження доступу до ефективного медичного
обслуговування.
Забруднення середовища проживання (ґрунту, питної води, атмосферного повітря,
хімічне й радіаційне забруднення харчової продукції) – один з основних ризиків
для здоров'я. Екологічні ризики стають всеосяжними й визначальними. Наприклад,
у структурі таких ризиків, як погане харчування або житло, починає переважати
екологічна компонента неблагополуччя.
Нерегульовані екологічні параметри житлово-побутових умов населення
створюють додатковий і істотний ризик для здоров'я. Це стосується, насамперед,
якості будівельних матеріалів і розташування житла. Не враховуються такі фактори,
як геліомагнітні лінії, електромагнітне і радіоактивне випромінювання,
загазованість, шум і т.д. Нерідко в безпосередній близькості або навіть в самих
житлових приміщеннях розміщуються лабораторії і різні установки, що негативно
впливає на здоров'я людини. Екологічні характеристики житла в сучасному
вітчизняному містобудуванні не враховуються.
Ризики нових біотехнологій можуть бути особливо небезпечними для здоров'я
людини і довготривалих перспектив розвитку суспільства. Проблема посилюється в
країнах з нерозвиненою демократією, недостатнім рівнем освіти та монополізацією
засобів масової інформації. Крім того, прискорення ритму життя призводить до
впровадження технологій з непередбачуваними наслідками.
Особливий ризик становить материнська смертність як один з наслідків
збільшення сукупності ризиків: несприятливі умови життя, відсутність ефективної
медичної допомоги, екологічне неблагополуччя;
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особиста безпека – свобода і захист людини від фізичного насильства і
погроз. Загрози особистій безпеці включають природні й техногенні аварії та
катастрофи; ризик нещасних випадків на виробництві, на транспорті, в побуті;
смертність від дорожніх пригод і т.д.
Зростання злочинності – один з головних чинників і характерних ознак
збільшення загрози особистій безпеці. Наявність численних передумов зростання
злочинності (в тому числі економічних умов) створює вкрай несприятливу
криміногенну обстановку. Висока частка особливо небезпечної насильно–
корисливої злочинності. Збільшуються масштаби діяльності організованих
злочинних груп. Різко зростає кількість злочинів у стані сп'яніння та пов'язаних з
прийомом наркотиків. Збільшується число злочинів, скоєних із застосуванням
вогнепальної зброї і вибухових пристроїв, вбивства по найму, рекет, захоплення
заручників, шантаж, тероризм. Безпосередню небезпеку становить також
інтенсивне зростання економічних злочинів – помилкова реклама, продаж
недоброякісної продукції, фальшивомонетництво і т.п.
Насильство держави (фізичні тортури, примусові роботи в зонах підвищеної
небезпеки для здоров'я і життя і т.д.), насильство над дітьми та жінками,
насильство на роботі, зростання психічного насильства – характерні риси сучасного
розвитку, які становлять загрозу для здоров'я і життя людини;
• громадська і культурна безпека – захищеність культурного різноманіття
меншин і захист суспільного розвитку від деструктивних тенденцій (збереження
культурної своєрідності). Загрози культурній і громадській безпеці викликають
руйнування традиційних спільнот – родини, громади, організації, етнічної групи,
деструктивні тенденції в розвитку суспільства, які не піддаються точному
кількісному вимірюванню, але по силі руйнівного впливу вони можуть мати
катастрофічні наслідки.
Культурне різноманіття визнається цінністю і неринковим ресурсом розвитку
суспільства. Його зменшення має безліч негативних наслідків для прогресу
розвитку людини і суспільства.
Монополізація засобів масової інформації створює в суспільстві стереотипи
поведінки і ціннісні установки, що відповідають інтересам компаній, які
контролюють ці кошти, і може становити небезпеку для розвитку суспільства.
У формуванні суспільної свідомості значне місце займають засоби масової
інформації. Переваги розвитку сучасних інформаційних і комунікаційних
технологій використовуються не тільки в благих цілях: створюються сприятливі
умови для маніпулювання суспільною свідомістю. Монополія на засоби масової
інформації сприяє впровадженню в масову свідомість ідей, цінностей, установок,
що відповідають інтересам контролюючих осіб.
Поглиблення нерівності можливостей між соціальними, етнічними, релігійними
групами, сільським та міським населенням, між населенням різних територій при
досягненні певної (критичної) позначки призводить до соціальної напруженості і
конфліктів і може перерости в кризу. Наприклад, етнічні та релігійні конфлікти
переростають у військові.
Культурне, етнічне, релігійне різноманіття, яке створює міграція, – не тільки
цінність суспільного розвитку, але й джерело соціальної напруженості і конфліктів.
Економічна, політична і соціальна нерівність між мігрантами і основним
населенням при підвищеній міграції сприяє виникненню конфліктів. Надмірний
міграційний тиск також викликає руйнування окремих етносів.
Зниження народжуваності, високий ріст смертності, в тому числі осіб
працездатного віку, скорочення приросту населення, висока захворюваність
немовлят та дітей створюють загрозу депопуляції.
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Загроза широкого розповсюдження псевдокультурних знань і цінностей сприяє
створенню фіктивного людського і соціального капіталу, який не піддається
точному кількісному вимірюванню, але може зіграти «доленосну» роль у розвитку
(деградації) суспільства. Виражається в низькому професіоналізмі, зниженні
значимості моральних норм, створенні культу помилкових цінностей і т.д.
Торгівля наркотиками і поширення наркоманії – одна з найбільш руйнівних
загроз людському суспільству;
• політична безпека – можливість жити в суспільстві, яке визнає основні права
людини (захист основних прав людини і свобод). Загрози політичній безпеці
характеризуються політичними переслідуваннями, систематичними тортурами,
жорстоким поводженням; репресіями з боку держави по відношенню до окремих
осіб і груп; контролем сфери ідеології та інформації.
Розрізняють й інші компоненти безпеки, серед яких на першому місці стоїть
«державна безпека», потім – «соціальна безпека», «енергетична безпека», «науково–
технічна безпека», «інформаційна безпека», «духовна безпека», «безпека праці»,
«пожежна безпека» та ін.
У реальному житті всі ці категорії тісно взаємопов'язані і доповнюють одна
одну. Боротьба з бідністю, злочинністю, захист робочих місць, доходів, безпека
здоров'я, навколишнього середовища – такі найгостріші проблеми людства, і в
першу чергу жінки. Все це включає інтегроване поняття «соціальної безпеки».
Цей термін порівняно недавно увійшов у наше життя. Тим не менш, він
швидко вписався в міжнародну та національну лексику, знайшов свій конкретний
розвиток в ряді міжнародних документів. Перш за все, у Всесвітній соціальній
декларації, прийнятій в 1995 році на Всесвітній конференції з соціального розвитку.
У ній, зокрема, говориться: «Ми пропонуємо побудувати таке суспільство, де право
на їжу настільки ж священне, як і право голосу, де право на початкову освіту
настільки ж шановане, як і право на свободу друку, і де право на розвиток
розглядається, як одне з фундаментальних прав людини».
У Декларації сформульовані мінімальні завдання забезпечення соціальної
безпеки:
загальну початкову освіту як для дівчаток, так і для хлопчиків;
скорочення удвічі рівня неписьменності серед дорослого населення, причому
жіноча неграмотність не повинна перевищувати чоловічу;
елементарна медична допомога для всіх з пріоритетною вакцинацією дітей;
ліквідація випадків гострого недоїдання;
надання послуг з планування сім'ї для всіх бажаючих;
безпечна питна вода та санітарія для всіх;
кредит для всіх в цілях забезпечення можливостей самозайнятості.
Загрози безпеці людини мають безліч форм прояву. При цьому одні загрози
можуть бути однаковими для всіх людей, такі, наприклад, як тероризм, екологічні
катастрофи, злочинність, хвороби. Інші загрози можуть становити небезпеку для
певної групи людей – насильство жінок і дітей; дискримінація за етнічною
приналежністю, віком і т.п.
Залежно від ознаки, покладеної в основу класифікації, загрози можуть
розрізнятися: за ступенем універсальності – загальні й специфічні; за часом дії –
постійні, довготривалі, короткострокові; за територіальною поширеністю –
глобальні, регіональні, національні (у рамках певних національних кордонів),
місцеві; за способом дії – відкриті (явні) і приховані (латентні); за джерелами
виникнення – природні (природна стихія), штучні (результат людської діяльності),
змішані (людська діяльність, що сприяє виникненню стихійного лиха); за
характером виникнення – навмисні і ненавмисні(як закономірний або
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непередбачений побічний результат певних дій або явищ); за характером дії –
виявляються поступово або раптово; що заподіюють збитки прямо (безпосередньо)
чи непрямо; за ступенем небезпеки – з наслідками усувними, неусувними, усувними
частково; за можливістю запобігання – загрози, які можна попередити повністю,
частково і яким неможливо запобігти зовсім.
Загрози безпеці людини, створювані глобалізацією
У сучасних умовах особливого значення набувають ризики, породжувані
глобалізацією. Концепція розвитку людини визначає глобалізацію як зростання
глобальних ринків і взаємозалежності між людьми. Глобалізація розширює
можливості для підвищення якості життя і розвитку людини. Але в той же час вона
створює нові загрози безпеці людини і посилює вже існуючі.
Зміни, що відбуваються в умовах життєдіяльності людей під впливом
глобалізації, мають багатосторонній характер і по суті стосуються всіх аспектів умов
життя людей. У кожному конкретному випадку різний тільки ступінь впливу і
характер змін, що відбуваються.
При цьому можна виділити ті зміни, які визначають формування решти
характеристик життєдіяльності людини:
– різке збільшення залежності життя людей від інтересів транснаціональних
компаній;
– зниження значущості чинника територіальної обумовленості («зменшення
простору»), тобто зміни в житті людини все частіше і сильніше залежать від
процесів, що відбуваються далеко від місця її проживання (доходи, робота, здоров'я
і т.п.); багато процесів, у тому числі ринкові відносини, набувають все більш
опосередкованого характеру;
– зміна (зниження) ролі національних кордонів, які втрачають своє значення
не лише для торгівлі, капіталів та інформації, але і для ідей, норм, культури,
цінностей;
– зростання значущості фактору часу («зменшення часу»), тобто збільшення
темпів зміни ринків і технологій сприяє різкому прискоренню ритму життя і
водночас зростанню нестабільності в суспільстві та вразливості людини;
багаторазове збільшення швидкості процесів, що відбуваються, прагнення
відповідати темпам глобальної конкуренції кардинально змінюють умови
життєдіяльності людини.
Стосовно загроз безпеки людини такі зміни в умовах життя людей означають:
зростання ризиків, які є наслідком змін, що відбуваються далеко від місця її
проживання; зростання ризиків, яким не можна запобігти відособлено на
національному рівні; розширення сфери, збільшення раптовості і посилення
руйнівного характеру дії ризиків.
Сучасні глобальні фінансові ринки характеризуються нестабільністю. Особливо
негативне значення можуть мати при цьому короткострокові капітали, часто
спекулятивні. Фінансова нестабільність та економічні кризи призводять до
скорочення робочих місць і збільшення безробіття, зростання бідності, скорочення
витрат на соціальні програми, а також прояву інших загроз безпеці людини.
Мобільність населення і зростання міграції сприяють поширенню ВІЛ / СНІД.
Нові технології впроваджуються швидше, ніж прораховуються їх можливі наслідки
для навколишнього середовища та здоров'я людини. Отримання комерційного
прибутку корпораціями, які контролюють окремі ринки, не завжди збігається з
інтересами збереження навколишнього середовища і здоров'я населення. Тому
впровадження нових біотехнологій (наприклад, генетично змінених культур)
означає зростання потенційної небезпеки.
Глобальні загрози безпеці людини пов'язані з дією міжнародної організованої
злочинності (виробництво і продаж наркотиків, тероризм, торгівля жінками та
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дітьми і т.д.), зростанням міжнародної міграції, збільшенням кількості біженців,
деградацією навколишнього середовища.
Новим загрозам піддається громадська і культурна безпека. Конкуренція
скорочує можливості людей надавати піклувальні послуги з догляду за членам сім'ї і
близьким. Це сприяє руйнуванню сім'ї та суспільної солідарності. Крім того,
необхідно врахувати, що піклувальні послуги – неринковий ресурс суспільного
розвитку та економічного зростання. Глобальні інформаційні та комунікаційні
технології створюють умови для формування нового інформаційного простору, що
охоплює весь світ. Поряд з позитивним ефектом це створює ризики для культурної
безпеки, створюються передумови уніфікації культури, громадської думки,
ціннісних орієнтацій, політичної поведінки. Системи цінностей традиційних
спільнот (сім'ї, громади, етнічної групи, трудового колективу тощо) руйнуються під
дією ризиків, створюваних сучасними засобами масової інформації. При цьому, як
відзначають автори Доповіді про розвиток людини за 1999 рік, індустрія розваг і
засоби масової інформації, які сприяють формуванню громадської думки, культури
і політики, на глобальному рівні повністю монополізовані невеликою групою
великих компаній.
Глобалізація не тільки розширює можливості прогресу, але й поглиблює і
створює нові загрози безпеці людини – збільшує масштаби і темпи маргіналізації.
Таким чином, безпека людини – найважливіший аспект якості життя. У той же
час сучасні тенденції розвитку різко підвищують ризики та загрози безпеці людини
і розширюють масштаби їх можливих наслідків. За припущенням деяких західних
філософів і соціологів, XXI століття буде суспільством ризику. Відповідно
ускладнюється завдання забезпечення безпеки людини, стає актуальною проблема
виявлення та попередження ризиків і загроз.
У монографії автори узагальнили і систематизували міжнародний досвід за
темою видання, викладений авторитетними фахівцями в їх численних працях і
адаптував (відредагував, істотно чи несуттєво переробив) в контексті загального
змісту. У ряді випадків зроблені посилання на першоджерела, які не зазнали
істотних змін. У більшості випадків посилання не наведені через значну переробку
матеріалу, який втратив первинний вигляд, щоб не образити його автора.
Тому викладений у книзі матеріал – це узагальнена праця великої кількості
згаданих і безіменних авторів, наукових та громадських організацій, з усіма
подальшими наслідками.
Автори узагальнили і систематизували актуальний матеріал з соціальної
проблеми, розкиданий по численних виданнях, під одним «дахом», для того, щоб
полегшити зацікавленим фахівцям і широкому колу читачів більш глибоко
розібратися з проблемою, усвідомити і сформувати до неї своє ставлення.
Наявність чітко вираженого власного ставлення кожного громадянина до
проблеми соціальної безпеки – це важливий політичний захід у його житті, бо воно
допоможе йому уточнити свій соціальний статус, правильно визначитися, скажімо,
на виборах численних кандидатів в якісь депутати, оцінити доцільність своєї участі
в суспільному життя, подбати про свою особисту безпеку в повсякденних умовах –
там, де держава цього зробити не може, значно розширити свій кругозір з багатьох
життєвих питань.
Бажаємо вам щастя, здоров'я, успіхів у роботі, нових ідей і досягнень в
особистому
житті,
особливо
слабкій
половині
нашого
пригнобленого
несправедливістю суспільства – жінкам.
З повагою,
автори
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ВСТУП
СТАЛИЙ РОЗВИТОК – модель розвитку цивілізації, яка виходить з
необхідності забезпечити світовий баланс між вирішенням соціально-економічних
проблем і збереженням навколишнього середовища. Вперше термін «сталий
розвиток» був введений в доповіді «Наше спільне майбутнє», представленій в 1987
р. Всесвітньою комісією ООН з навколишнього середовища і розвитку під
керівництвом Гру Харлем Брунтланд. Терміном позначалася така модель розвитку
суспільства, при якій задоволення життєвих потреб нинішнього покоління людей
досягається не за рахунок позбавлення такої можливості майбутніх поколінь.
По-іншому – це така модель існування суспільства, у якій розвиток і
задоволення потреб існуючого покоління не ставить під загрозу життя і розвиток
майбутніх поколінь.
В даний час існує безліч визначень і трактувань концепції сталого розвитку.
Це пов'язано з тим, що термін «сталий розвиток» застосовується в різних галузях
науки. У зв'язку з цим, термін має і різні відтінки і трактування. Так розрізняють
«сталий розвиток суспільства», «сталий розвиток економіки» і т.д.
Сам термін «сталий розвиток» є найбільш загальноприйнятим перекладом
англійського словосполучення «sustainable development». Слово «sustainable»
перекладається,
як
підтримуваний,
тривалий,
безперервний,
стабільний,
збалансований, рівноважний, життєздатний. Слово «development» має більше 20
варіантів перекладів українською мовою такі як: розвиток, розробка, створення,
зростання, розширення, удосконалення, розгортання, проектування, еволюція,
поліпшення і т. д. Враховуючи дані особливості перекладу, в українській мові не
існує точного перекладу даного словосполучення, власне так, як і однозначного
трактування самого поняття. Тим не менш, якщо розглядати дослівно, то термін
«сталий розвиток» має на увазі динамічний процес, який постійно розвивається під
дією внутрішніх і зовнішніх факторів. Офіційне визначення наступне: Сталий
розвиток – це «модель поступального розвитку суспільства, при якій досягається
задоволення життєвих потреб нинішнього покоління без позбавлення такої
можливості майбутніх поколінь людей».
За своєю суттю, з філософської точки зору, концепція сталого розвитку є ні
чим іншим, як ідеальним варіантом розвитку суспільства.
Відправною точкою для прийняття нової концепції розвитку можна вважати
1992 рік, коли на міжнародній конференції в Ріо–де–Жанейро, було прийнято
рішення про перехід людства до розвитку в рамках концепції сталого розвитку.
Наведене вище визначення є основоположним і найбільш авторитетним.
Проте, існує безліч інших. Нижче наведені деякі з них:
1. Формулювання Світового банку:
Сталий розвиток – це управління сукупним капіталом товариства в інтересах
збереження та примноження людських можливостей.
2. Формулювання по законодавству РФ:
Сталий розвиток – гармонійний розвиток виробництва, соціальної сфери,
населення і навколишнього природного середовища.
Безумовно, чільним факторами, що впливають на просування сталого
розвитку суспільства, є культура і рівень освіченості соціуму. У зв'язку з цим,
особлива роль відводиться екоосвіті для сталого розвитку.
Необхідність
прийняття
концепції
сталого
розвитку
обумовлена
загальнопланетарною загрозою деградації навколишнього середовища. Ця загроза
викликана
негативними
наслідками
науково-технічного
прогресу.
Вона
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посилюється вибухонебезпечним приростом населення в країнах, що розвиваються.
Усе це поглиблює дисбаланси між природою, людиною і суспільством. Можливість
переходу на рейки сталого розвитку пов'язана з розв'язанням або принаймні з
пом'якшенням ряду корінних протиріч між національно–державними інтересами та
інтересами світової спільноти, інтересами окремих країн і регіонів, вимогами
сталого розвитку і інтересами транснаціональних корпорацій (ТНК) та ін. Тому
такий перехід вимагає формування ефективних механізмів природоохоронного
регулювання. Він припускає розвиток нових ресурсозберігаючих та екологічно
чистих технологій.
На Конференції ООН з навколишнього середовища і розвитку (КНСР) в
червні 1992р. в Ріо-де-Жанейро була прийнята Декларація, в якій проголошені
зобов'язання держав з основних принципів досягнення нашою цивілізацією сталого
розвитку.
В цілому, сталий розвиток – це тісно переплетені між собою три описаних
вище компоненти. Так як сталий розвиток має триєдину основу, то у зв'язку з цим
виникають труднощі виділення чітких економічних, екологічних і соціальних його
складових. Так, справедливий розподіл ресурсів лежить на перетині соціальної та
екологічної компоненти сталого розвитку, створення екологічних чистих
виробництв лежить на перетині економічної та екологічної складових, а створення
соціальної справедливості не можливе без економічної стійкості. Якщо більш
детально розглядати питання сталого розвитку, то в кожному окремому випадку
завжди фігурують усі (екологічна, соціальна, економічна) компоненти сталого
розвитку. У зв'язку з цим, досягнення сталого розвитку вимагає досягнення балансу
між його складовими, що є дуже складним завданням.
Необхідність переходу до нового типу розвитку стала очевидною після того, як
виразно проявилися результати праць цивілізації. Проблема виснаження озонового
шару, глобальна зміна клімату, кислотні атмосферні опади, забруднення світового
океану, катастрофічне скорочення лісів і опустелювання, ось лише деякі з
глобальних екологічних проблем, з якими зіткнулося людство. Концепція сталого
розвитку має на увазі необмежено довге існування і розвиток людства.
Створення стратегії сталого розвитку є надзвичайно трудомістким завданням,
оскільки для цього необхідним є вироблення нових наукових і світоглядних
підходів і кардинальна зміна традиційних загальнолюдських поглядів, цінностей і
стереотипів мислення.
Побудова сталого розвитку це створення балансу між двома протилежними
точками зору, (двома підходами) – антропоцентричною та біоцентричною. В основі
антропоцентричного підходу лежать інтереси людини, як головної цінності, а в
основі біоцентричного підходу лежать інтереси природи, як основної цінності.
Часто концепція сталого розвитку піддається критиці, особливо її визначення.
Дійсно, фраза «сталий розвиток – це розвиток, який задовольняє потреби
теперішнього часу, але не ставить під загрозу здатність майбутніх поколінь
задовольняти свої власні потреби» має яскраво виражений антропоцентричний
відтінок. Однак, за своєю суттю сталий розвиток є уособленням коеволюції людини
і природи, так як «стратегія сталого розвитку спрямована на досягнення гармонії
між людьми і між суспільством і природою».
Перехід до сталого розвитку передбачає збереження природних екосистем на
рівні, що забезпечує реалізацію потреб теперішніх і майбутніх поколінь людей, при
одночасному збереженні стійкості самих екосистем (всієї екосфери в цілому). У
зв'язку зі сказаним вище, сталий розвиток можна визначити як спільне виживання
людини і біосфери.
Одним з центральних питань побудови сталого розвитку суспільства є
організація господарської діяльності людини в рамках екологічної ємності
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біосфери. Біосфера повинна розглядатися як фундаментальна основа життя, а не як
джерело ресурсів, так як без біосфери функціонування соціально–економічної
системи неможливе.
Сталий економічний розвиток
В основі сталого економічного розвитку лежить екозбалансована економіка.
Перехід до екологічно збалансованого економічного розвитку є необхідною умовою
для побудови сталого розвитку. Сталий розвиток на основі традиційної економіки
не можливий, бо в його основі лежить концепція необмеженого зростання. Що ж
має на увазі економіка, яка розвивається в рамках концепції сталого розвитку?
Основна відмінність такої економіки – це побудова взаємин між екологічними
та економічними системами різного рівня, з урахуванням довгострокових наслідків
таких взаємин. В основі традиційної економіки лежать інтереси споживачів, їх
смаки та уподобання, реалізація яких є домінуючим чинником розвитку.
Екозбалансована економіка розглядає людину як один з важливих компонентів
еколого–економічної системи, однак припускає що розвиток поглядів, інтересів,
потреб людей повинен відбуватися разом з еволюцією природи, у рамках
природних можливостей навколишнього середовища.
Екозбалансована економіка базується на раціональному використанні
природних ресурсів. Її функціонування можливе на основі екологічно чистих,
енергозберігаючих та ресурсозберігаючих технологій, що враховують мінімізацію та
рециклінг відходів.
Екозбалансована економіка базується на одному з наступних типів механізмів
природокористування:
Типи економічних механізмів природокористування
1) Компенсуючий (м'який, «наздоганяючий») – ліберальний в екологічному
відношенні. Компенсуючий механізм спрямований на усунення негативних
екологічних наслідків, а не на причини виникнення екологічних деформацій.
Відповідає техногенному типу розвитку економіки.
2) Стимулюючий механізм – розвиток екозбалансованих виробництв і видів
діяльності (енерго- та матеріалозбереження, рециклінг відходів і т.д.).
Стимулюючий механізм сприяє збільшенню виробництва на базі нових технологій,
дозволяє покращити використання та охорону природних ресурсів.
3) Жорсткий («переважний») механізм використовує адміністративні і ринкові
інструменти. За допомогою жорсткої податкової, кредитної та штрафної політики
пригнічує розвиток певних галузей і напрямків, сприяючи економії використання
природних ресурсів.
Сталий екологічний розвиток
В основі екологічної складової сталого розвитку лежить збереження стійкого
функціонування всієї екосфери в цілому, на рівні необхідному для реалізації потреб
людства. Так як від цілісності екосистем Землі залежить сама можливість життя, то
тут особливу роль відіграє збереження їх здатності до самовідновлення. У зв'язку з
цим, особливу увагу необхідно приділяти врахуванню граничних навантажень на
екосистеми, оскільки при надмірних навантаженнях екосистеми втрачають свою
можливість до відновлення і руйнуються.
Екологічно сталий розвиток передбачає організацію життєдіяльності, при якій
викиди забруднюючих речовин не повинні перевищувати асиміляційну здатність
екосистем. Особливе місце в рамках екологічно сталого розвитку займає
збереження біорізноманіття та якості компонентів навколишнього середовища
(води, повітря, ґрунтів та ін.) на рівні, що забезпечує збереження життя і здоров'я
людини.
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Сталий соціальний розвиток
Основна мета сталого соціального розвитку – підвищення рівня та якості
життя людства. Особлива роль відводиться збереженню соціальної та культурної
стабільності, зокрема скороченню кількості військових конфліктів, а також
справедливому розподілу між людьми ресурсів, які є спільною спадщиною людства.
Основними завданнями сталого соціального розвитку є створення
рівноправного суспільства, ліквідація бідності, зниження безробіття, розширення
продуктивної зайнятості та сприяння соціальній інтеграції. Особлива роль
відводиться вільній участі людини в суспільних справах, що впливають на сферу її
життєдіяльності, що вкрай важливо для демократії і соціального розвитку. Як
свідчить десятий принцип Ріо-де-Жанейрської декларації з навколишнього
середовища та розвитку: «На національному рівні кожна людина повинна мати
відповідний доступ до інформації, що стосується довкілля, яка є в розпорядженні
державних органів, включаючи інформацію про небезпечні матеріали та їх
діяльності в громадах, і можливість брати участь у процесах прийняття рішень».
Цілком очевидно, що життєдіяльність цивілізації пов'язана зі споживанням
вихідних енергетичних і матеріальних природних або раніше зроблених ресурсів, їх
переробкою та випуском продукції. Процеси переробки вихідних матеріальних
ресурсів супроводжуються їх частковими втратами у вигляді відходів і викидів в
навколишнє середовище. В останнє надходить також і частина невикористаних
енергетичних ресурсів. Все це в комплексі – так чи інакше в залежності від
масштабів – впливає на навколишнє середовище. Масштаби цього впливу залежать
від концентрації виробництва, його обсягів. В одних випадках цей вплив не
перевищує компенсаційних можливостей навколишнього природного середовища.
У промислово ж розвинених районах, при великій концентрації виробництва, цей
вплив перевершує компенсаційні можливості навколишнього природного
середовища, що може призвести (або вже призвело) до екологічних катастроф.
З розширенням масштабів виробництва, при сучасних підходах до його
реалізації і технологіях, шкідливий вплив техногенної діяльності людини на
навколишнє середовище буде зростати і в недалекому майбутньому може призвести
до незворотних екологічних наслідків.
Однією з основних причин такої ситуації на сьогоднішній день є те, що при
реалізації технологічних процесів і виробництва на перше місце ставиться
економічна доцільність, отримання прибутку. Питанням охорони навколишнього
середовища або зовсім не приділяється увага, або вони вирішуються формально, не
на належному науково–технічному рівні і без достатнього обґрунтування. Такий
підхід сформувався на зорі промислового виробництва і не тільки зберігся до
теперішнього часу, але і зміцнився. Тому, на наш погляд, питанням охорони
навколишнього середовища, науковим розробкам і технічним засобам у цій області
не приділяється достатня увага.
Для докорінної зміни взаємин людини (і в першу чергу її техногенної
діяльності) з природою є доцільним комплексний підхід.
Перш за все необхідно змінити психологію підходу людини до вирішення
питань взаємин її з природою. Не брати все можливе від природи, не піклуючись
про її збереження, а при вирішенні усіх виробничих завдань розглядати питання
екології як пріоритетні. Така зміна психології людини в стосунках з природою,
перевиховання цієї психології за допомогою підвищення рівня екологічної освіти
створюють основу для розробки ефективної правової бази охорони довкілля та
безсумнівно сприятиме оздоровленню екологічної обстановки і призведе в підсумку
до її нормалізації.
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Наступний напрямок комплексного підходу до вирішення проблеми охорони
навколишнього середовища – розширення наукових досліджень і виконання
розробок з очищення викидів в навколишнє середовище, їх утилізації, з
вдосконалення технологій з метою скорочення відходів і викидів і більш
раціонального використання природних ресурсів.
Не менш значним напрямком комплексного підходу до проблеми охорони
навколишнього середовища є створення спеціалізованої виробничої бази по
забезпеченню технічними засобами існуючих і знову розроблювальних технологій
очищення й утилізації виробничих відходів та викидів.
Реалізація викладеного комплексного підходу до проблеми охорони
навколишнього середовища, безсумнівно, сприятиме оздоровленню екологічних
умов та збереженню природного середовища для майбутніх поколінь.
Це видання – одна з книг циклу наукових робіт зі сталого розвитку людського
потенціалу в контексті категорій безпеки Програми розвитку ООН. У цілому
монографія відображає стан проблеми сталого розвитку на початок ХХІ століття.
Вона сприятиме розширенню кругозору, правильному розумінню сутності явищ,
що відбуваються в життєдіяльності кожної людини та суспільства, пов'язаних з
підвищенням якості життя. Як і інші книги циклу наукових робіт автора на тему
безпеки життєдіяльності, вона дозволить нашим нащадкам оцінити діяльність своїх
попередників щодо збереження їх життя на Землі.
Бажаю Вам щастя, здоров'я, успіхів у роботі, нових ідей і досягнень у творчій
діяльності, розумінні проблем сучасності зґвалтованої, замордованої і розбещеної
«вільним» капіталом більшої частини населення земної кулі.
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1. ЗАГАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА
1.1. СТАЛИЙ РОЗВИТОК СУСПІЛЬСТВА – ГОЛОВНА ПРОБЛЕМА СУЧАСНОСТІ
Сталий розвиток (англ. sustainable development) – правильний, гармонічний
(рівномірний, збалансований) розвиток. Гармонійний розвиток – це процес змін, в
якому експлуатація природних ресурсів, напрямок інвестицій, орієнтація науково–
технічного розвитку, розвиток особистості та інституційні зміни погоджені між
собою і зміцнюють нинішній і майбутній потенціал для задоволення людських
потреб і прагнень. Багато в чому йдеться про забезпечення якості життя людей.
Особливості перекладу
Різні автори вже не раз відзначали неточність російського перекладу
зарубіжного виразу (англ. sustainable development, фр. Dйveloppement durable, нім.
Nachhaltige Entwicklung). Дійсно, визначення терміна «сталий розвиток» означає
просто стійкий, постійний ріст. У той же час у європейських мовах переклад
наступних слів дається так: sustainable – підтримуваний; development – розвиток,
розробка, створення, освоєння, формування, будівництво, подія, вдосконалення,
зростання, розширення, розгортання, забудова, удосконалення, проектування,
еволюція, поліпшення, прояв, обставина, доведення, підприємство, підготовчі
роботи, нове будівництво, підготовка родовища,
оброблювана ділянка землі,
висновок, будова і оборот родовища; Нім. – nachhaltige – стійкий;
Entwicklung – розвиток, прояв, розробка, створення, конструкція, розгортання,
конструювання, модернізація, проект, проектування;
Development – Розвиток; Durable (прикметник) – міцний, довготерміновий,
тривалий, тривалого користування, довговічний, надійний.
Але в даному контексті цей переклад повинен мати більш вузьке значення. Це
– розвиток «тривалий» («самодостатній»), тобто такий, що не суперечить
подальшому існуванню людства і розвитку його в дотеперішньому напрямі.
На думку Л. Г. Мельника, є деяка суперечливість, алогічність
російськомовного варіанту перекладу терміна «sustainable development». «Стійкість»
припускає рівновагу, а «розвиток» можливо тільки за умови постійного виходу
системи з рівноважного стану.
Сталий розвиток моделі використання ресурсів, спрямованої на задоволення
потреб людини при збереженні навколишнього середовища, при чому ці потреби
можуть бути задоволені не тільки для сьогодення, але й для майбутніх поколінь.
Комісія Брундтланд придумала цей термін, який став найчастіше цитованим
визначенням сталого розвитку як розвитку, під час якого відбувається «задоволення
потреб нинішнього покоління без шкоди для можливості майбутніх поколінь
задовольняти свої власні потреби». Комісія Брундтланд, офіційно – Всесвітня
комісія з навколишнього середовища і розвитку (WCED), відома за іменем голови
Гру Харлем Брундтланд, була скликана ООН у 1983 році. «Комісія була створена в
результаті зростаючої заклопотаності «з приводу швидкого погіршення стану
навколишнього середовища, людини і природних ресурсів, і наслідків погіршення
економічного та соціального розвитку». При створенні комісії Генеральна Асамблея
ООН визнала, що екологічні проблеми мають глобальний характер і визначають,
що це відповідає спільним інтересам усіх країн з розробки політики для сталого
розвитку.
Посилання на використану основну літературу та Інтернет-ресурси, наведені в кінці монографії,
були опущені. Це видання підготовлено на підставі циклу наукових робіт автора по сталому
розвитку людського потенціалу в контексті категорій безпеки Програми розвитку ООН. (Режим
доступу вільний: http://www.zerkalov.kiev.ua / http://www.zerkalov.kiev.ua/node/18).
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Ще в 1970–ті роки «стійкість» використовується для опису економіки «в
рівновазі з основними екологічними системами підтримки». Екологи вказують на
«Межі зростання», і представляють в якості альтернативи «стійкий стан економіки»
з метою вирішення екологічних проблем.
«Межі зростання» – книга моделювання наслідків швидкого зростання
населення земної кулі і кінцевої поставки ресурсів, видана на замовлення
Римського клубу. Її автори:Денніс Л.Медоуз (Dennis L. Meadows), Донелла
Х. Медоуз (Donella H. Meadows), Йорген Рандерс (Jørgen Randers) та Уільям
Беренс (William W. Behrens III). У книзі була зроблена спроба моделювання
наслідків взаємодії Землі і людини, представлені деякі проблеми і передбачення
превелебного Томаса Роберта Мальтуса в «Есе про закон народонаселення» (1798).
У первісній моделі були розглянуті п'ять змінних в припущенні, що експонентний
ріст точно описав свої моделі зростання, і що здатність технологій для підвищення
доступності ресурсів зростає тільки лінійно. Ці змінні: світове населення,
індустріалізація,
забруднення
навколишнього
середовища,
виробництво
продовольства і виснаження ресурсів. Автори планували розглянути можливість
стійкого зворотного шаблону, який може бути досягнутий шляхом зміни тенденції
зростання серед п'яти змінних. Останній оновлений варіант був опублікований 1
червня 2004 під назвою «Межі зростання – 30 років потому». Донелла Медоуз,
Йорген Рандерс і Денніс Медоуз відновили і розширили первинну версію. У 2008
році Грем Тернер на рівні Співдружності з наукових і промислових досліджень
(CSIRO) в Австралії опублікував статтю під назвою «Порівняння «Меж зростання» з
тридцятирічною реальністю». У ньому розглядаються останні 30 років реальності і
передбачень, зроблених в 1972, і виявлено, що зміни в галузі промислового
виробництва, виробництва продуктів харчування і забруднення навколишнього
середовища відповідають прогнозам книги економічного і соціального краху в
двадцять першому столітті. Стійка економіка держави: економіка відносно
стабільних розмірів.
У моделі зростання Солоу (названа на честь Роберта Солоу), стаціонарний
стан є в довгостроковій перспективі результатом моделі. Якщо в економіці
починаючи від стаціонарного стану, він поступово переходить до нього. Термін
зазвичай відноситься до національної економіки, але може застосовуватися для
економіки міста, регіону або всієї планети.
Початок – 1970-ті роки
Концепція сталого розвитку стала логічним переходом від екологізації
наукових знань і соціально–економічного розвитку,який бурхливо почався в 1970-і
роки. Питанням обмеженості природних ресурсів (ПР), а також забрудненню
природного середовища, яке є основою життя, економічної і будь-якої діяльності
людини, в 1970-і роки було присвячено ряд наукових робіт. Реакцією на цю
заклопотаність було створення міжнародних неурядових наукових організацій по
вивченню глобальних процесів на Землі, таких як Міжнародна федерація інститутів
перспективних досліджень ( International Federation of Institutes for Advanced Study),
Римський клуб (із його знаменитою доповіддю «Межі зростання»), Міжнародний
інститут системного аналізу, а в СРСР – Всесоюзний інститут системних
досліджень.
Конференція в Стокгольмі
Проведення в 1972 році в Стокгольмі Конференції ООН з навколишнього
середовища і створення Програми ООН з навколишнього середовища(United
Nations Environment Programme (UNEP)) ознаменувало включення міжнародного
співтовариства на державному рівні у вирішення екологічних проблем, які стали
стримувати соціально-економічний розвиток. Стала розвиватися екологічна
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політика і дипломатія, право навколишнього середовища, з'явилася нова
інституційна складова – міністерства і відомства з навколишнього середовища.
1980-і роки
У 1980-х роках стали говорити про екорозвиток, розвиток без руйнування,
необхідність сталого розвитку екосистем. Всесвітня стратегія охорони природи,
прийнята в 1980, вперше в міжнародному документі містила згадку про сталий
розвиток. Друга редакція ВСОП отримала назву «Турбота про планету Земля –
Стратегія стійкої життя» і була опублікована в жовтні 1991. У ній
підкреслюється, що розвиток повинен базуватися на збереженні живої
природи, захисті структури, функцій та різноманітності природних
систем Землі, від яких залежать біологічні види. Для цього необхідно: зберігати
системи підтримки життя (життєзабезпечення), зберігати біорізноманіття та
забезпечити стале використання відновлюваних ресурсів. З'явилися дослідження з
екологічної безпеки як частини національної і глобальної безпеки.
У 1980–ті роки Програма ООН з навколишнього середовища (ЮНЕП)
закликала до необхідності переходу до «розвитку без руйнування». У 1980 році
вперше набула широкого розголосу концепція сталого розвитку у Всесвітній
стратегії збереження природи, розробленої з ініціативи ЮНЕП, Міжнародного
союзу охорони природи (МСОП) і Всесвітнього фонду дикої природи. У 1987 році
в доповіді «Наше спільне майбутнє» Міжнародна комісія з навколишнього
середовища і розвитку (МКНСР) приділила основну увагу необхідності «сталого
розвитку», при якому «задоволення потреб теперішнього часу не підриває здатність
майбутніх поколінь задовольняти свої власні потреби». Це формулювання поняття
«сталий розвиток» зараз широко використовується в якості базового в багатьох
країнах.
Теорія і практика показали, що екологічна складова є невід'ємною частиною
людського розвитку. В основі діяльності Міжнародної комісії з навколишнього
середовища і розвитку і її заключної доповіді «Наше спільне майбутнє» була
покладена нова триєдина концепція сталого (еколого-соціально-економічного)
розвитку. Всесвітній саміт ООН зі сталого розвитку (міжурядовий, неурядовий і
науковий форум) у 2002 році підтвердив прихильність всього світового
співтовариства ідеям сталого розвитку для довгострокового задоволення основних
людських потреб при збереженні систем життєзабезпечення планети Земля.
Концепція сталого розвитку багато в чому перегукується з концепцією ноосфери,
висунутої академіком В. І. Вернадським ще в середині XX століття.
2000-і роки
У квітні 2011 року міністр закордонних справ РФ заявив, що «глобальна
фінансово–економічна криза переконливо продемонструвала неможливість виходу на
шлях сталого розвитку при опорі на ідеї ліберального капіталізму».
Поняття і визначення сталого розвитку
Фактично мова може йти не про негайне припинення економічного зростання
взагалі, а про припинення, на першому етапі, нераціонального зростання використання
ресурсів навколишнього середовища. Останнє важко здійснити зважаючи на зростаючу
конкуренцію, зростання таких нинішніх показників успішної економічної діяльності як
продуктивність і прибуток. У той же час перехід до «інформаційного суспільства» –
економіки нематеріальних потоків фінансів, інформації, зображень, повідомлень,
інтелектуальної власності – призводить до так званої «дематеріалізації» господарської
діяльності: вже зараз обсяги фінансових угод перевищують обсяги торгівлі матеріальними
товарами в 7 разів. Нову економіку рухають не тільки дефіцит матеріальних (і природних)
ресурсів, але й у все більшій мірі надлишок ресурсів інформації і знань. Питома
енергоємність господарської діяльності продовжує знижуватися, хоча загальне
енергоспоживання поки росте.
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Значна більшість міжнародних організацій системи ООН включила у свою
діяльність істотну екологічну складову, орієнтовану на перехід до сталого розвитку.
Експерти Світового банку визначили сталий розвиток як процес управління
сукупністю (портфелем) активів, спрямований на збереження і розширення
можливостей, наявних у людей. Активи в даному визначенні включають не тільки
традиційно підраховуваний фізичний капітал, але також природний і людський
капітал. Щоб бути стійким, розвиток повинен забезпечити зростання – або
принаймні незменшення – в часі всіх цих активів (і не тільки економічне
зростання!). Для раціонального управління економікою країни застосовується та ж
логіка, що використовується для раціонального управління особистою власністю.
Відповідно до наведеного визначення сталого розвитку головним показником
стійкості, розробленим Світовим банком, є «справжні темпи (норми) заощадження»
або «справжні норми інвестицій» в країні. Прийняті зараз підходи до вимірювання
накопичення багатства не враховують виснаження і деградацію природних ресурсів,
таких як ліси і нафтові родовища, з одного боку, а, з іншого – інвестиції в людей –
один з найцінніших активів будь–якої країни. При переході на обчислення дійсних
темпів заощаджень (інвестицій) цей недолік виправляється коригуванням
розраховуваних традиційними методами темпів заощаджень: у бік зменшення –
шляхом оцінки виснаження природних ресурсів і збитків від забруднення
навколишнього середовища (втрата природного капіталу), і у бік збільшення –
шляхом обліку зростання людського капіталу (насамперед через інвестиції в освіту
та базове медичне обслуговування).
Документ Хартія Землі з'явився на світ в результаті шестирічного
міжнародного діалогу з метою вироблення загальнолюдських цілей та спільних
цінностей. Він був підготовлений за ініціативою громадянського співтовариства і
був офіційно прийнятий на зборах Комісії Хартії Землі в штабі ЮНЕСКО в
Парижі, у березні 2000 року. Місією Хартії Землі є пропаганда переходу до стійкого
способу життя і формування глобального співтовариства, заснованого на загальних
етичних підвалинах, що включають в себе повагу і турботу про все співтовариство
живого, принципи екологічної цілісності, загальні права людини, повагу до
культурної різноманітності, економічну справедливість, демократію і культуру світу.
Триєдина концепція сталого розвитку
Концепція сталого розвитку з'явилася в результаті об'єднання трьох основних
точок зору: економічної, соціальної та екологічної.
Економічна складова
Економічний підхід до концепції сталості розвитку заснований на теорії
максимального потоку сукупного доходу Хікса–Ліндаля, який може бути
проведений за умови, принаймні, збереження сукупного капіталу, за допомогою
якого і утворюється цей дохід. Ця концепція передбачає оптимальне використання
обмежених ресурсів і використання екологічних – природо-, енерго-, і матеріалозберігаючих технологій, включаючи видобуток і переробку сировини, створення
екологічно прийнятної продукції, мінімізацію, переробку та знищення відходів.
Однак при вирішенні питань про те, який капітал повинен зберігатися (наприклад,
фізичний або природний, або людський капітал) і в якій мірі різні види капіталу
взаємозамінні, а також при вартісній оцінці цих активів, особливо екологічних
ресурсів, виникають проблеми правильної інтерпретації і рахунку. З'явилися два
види стійкості – слабка, коли мова йде про незменшуваний в часі природний і
вироблений капітал, і сильна – коли повинен не зменшуватися природний капітал
(причому частина прибутку від продажу невідновлюваних ресурсів повинна
спрямовуватися на збільшення цінності відновлюваних природних капіталу).
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Соціальна складова
Соціальна складова стійкості розвитку орієнтована на людину і спрямована на
збереження стабільності соціальних і культурних систем, в тому числі, на
скорочення числа руйнівних конфліктів між людьми. Важливим аспектом цього
підходу є справедливий розподіл благ. Бажаним є також збереження культурного
капіталу і різноманіття в глобальних масштабах, а також більш повне використання
практики сталого розвитку, наявної в не домінуючих культурах. Для досягнення
стійкості розвитку, сучасному суспільству доведеться створити більш ефективну
систему прийняття рішень, яка враховуватиме історичний досвід і заохочуватиме
плюралізм. Важливим є досягнення справедливості не тільки всередині,а й між
поколіннями. В рамках концепції людського розвитку людина є не об'єктом, а
суб'єктом розвитку. Спираючись на розширення варіантів вибору людини як
головної цінності, концепція сталого розвитку передбачає, що людина повинна
брати участь у процесах, які формують сферу її життєдіяльності, сприяти
прийняттю і реалізації рішень, контролювати їх виконання.
Екологічна складова
З екологічної точки зору, сталий розвиток має забезпечувати цілісність
біологічних і фізичних природних систем. Особливе значення має життєздатність
екосистем, від яких залежить глобальна стабільність усієї біосфери. Більш того,
поняття «природних» систем і ареалів проживання можна розуміти широко,
включаючи в них створене людиною середовище, таке як, наприклад, міста.
Основна увага приділяється збереженню здібностей до самовідновлення і
динамічної адаптації таких систем до змін, а не збереження їх у деякому
«ідеальному» статичному стані. Деградація природних ресурсів, забруднення
навколишнього середовища і втрата біологічного різноманіття скорочують здатність
екологічних систем до самовідновлення.
Єдність концепцій
Узгодження цих різних точок зору і їх переклад на мову конкретних заходів,
що є засобами досягнення сталого розвитку – завдання надзвичайної складності,
оскільки всі три елементи сталого розвитку повинні розглядатися збалансовано.
Важливі також і механізми взаємодії цих трьох концепцій. Економічний і
соціальний елементи, взаємодіючи один з одним, породжують такі нові завдання,
як досягнення справедливості всередині одного покоління (наприклад, щодо
розподілу доходів) та надання цілеспрямованої допомоги бідним верствам
населення. Механізм взаємодії економічного й екологічного елементів породив нові
ідеї щодо вартісної оцінки та інтерналізації (обліку в економічній звітності
підприємств) зовнішніх впливів на навколишнє середовище. Нарешті, зв'язок
соціального та екологічного елементів викликав інтерес до таких питань як рівність
всередині поколінь та між ними, включаючи дотримання прав майбутніх поколінь,
і участі населення в процесі прийняття рішень.
Індикатори
Важливим питанням в реалізації концепції сталого розвитку – особливо у
зв'язку з тим, що вона часто розглядається як здатна до еволюції – стало виявлення
його практичних і вимірюваних індикаторів. У цьому напрямі зараз працюють як
міжнародні організації, так і наукові кола. Виходячи з вищевказаної тріади, такі
індикатори можуть пов'язувати всі ці три компоненти і відображати екологічні,
економічні та соціальні (включаючи психологічні, наприклад, сприйняття сталого
розвитку) аспекти.
Сталий розвиток і традиційна економіка
Поява концепції СР підірвала фундаментальну основу традиційної економіки
– необмежене економічне зростання. В одному з основних документів Конференції
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ООН з навколишнього середовища і розвитку (Ріо–де–Жанейро, 1992 р.) «Порядку
денному на XXI століття», в главі 4 (частина 1), присвяченій змінам у характері
виробництва і споживання, простежується думка, що треба йти далі концепції
сталого розвитку, коли говориться, що деякі економісти «ставлять під сумнів
традиційні поняття економічного зростання», і пропонуються пошуки «схем
споживання і виробництва, які відповідають суттєвим потребам людства».
Традиційна економіка стверджує, що максимізація прибутку і задоволення
споживачів в ринковій системі сумісно з максимізацією добробуту людей і що
недоліки ринку можна виправити державною політикою. Друга вважає, що
короткострокова максимізація прибутку і задоволення індивідуумів–споживачів в
остаточному підсумку приведе до виснаження природних і соціальних ресурсів, на
яких ґрунтується добробут людей і виживання біологічних видів.
Економіка сталого розвитку
Прогрес економічної науки привів до все більшого врахування природного
фактора. З одного боку, більшість традиційних природних ресурсів стали
дефіцитними. Причому це відноситься не тільки до невідновлюваних ресурсів, але
також і до так званих відновлюваних ресурсів – перш за все ресурсів екосистем
(екосистемних «товарів» і «послуг») і біорізноманіттю. Одне з визначень сталого
розвитку – це невиснажливий розвиток в довгостроковому, міжпоколінному плані.
Так як природа є основою життєдіяльності людини, її виснаження і деградація при
існуючих економічних відносинах негативно позначається на соціальних
відносинах, зростанні убогості і структурах виробництва та споживання. З іншого
боку, виявилося, що багато відновлюваних природних благ не мають належної
цінності, що є джерелом їх виснаження та деградації. Тому відбувся перехід до
екологічної економіки та економіки сталого розвитку. В той же час взаємодія
соціальних і екологічних чинників призвела до розгляду ще одного фактора
виробництва – соціального капіталу.
Сталий розвиток територій
XX століття, що стало періодом безпрецедентного зростання міст і систем
розселення, виявило також потребу людства в розробці та впровадженні принципів
СР в галузі містобудування та територіального планування. Відповідна концепція
отримала назву «сталий розвиток територій» і має на увазі забезпечення при
здійсненні містобудівної діяльності безпеки і сприятливих умов життєдіяльності
людини, обмеження негативного впливу господарської та іншої діяльності на
навколишнє середовище та забезпечення охорони і раціонального використання
природних ресурсів в інтересах нинішнього і майбутнього поколінь. У такому
вигляді термін потрапив в Містобудівний кодекс Росії 2004 року.
Принципи сталого розвитку територій
У нових населених пунктах або кварталах міст створюється гуманна
поверховість житлових об'єктів (не вище 5 поверхів), планувальні рішення
враховують створення зручної транспортної інфраструктури, легку доступність
адміністративних, ділових і торгових центрів, соціальних установ;
Забудова ведеться за принципом комірок, тобто створюються зелені двори,
дитячі майданчики; ділові квартали з висотним будівництвом відокремлюються від
житлових зелених районів.
При створенні транспортної інфраструктури перевага надається найбільш
прийнятному з екологічної точки зору транспорту (тролейбуси, трамваї,
фунікулери, надземні і наземні електропоїзди і т. д.); серйозна увага приділяється
розвитку громадського транспорту; стимулюється і підтримується користування
велосипедами.
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Виконується достовірний розрахунок паркувальних місць поблизу житлових
масивів і адміністративно–ділових центрів в прив'язці до демографічного і
економічного розвитку регіону;
Велика увага приділяється упорядженню територій, тобто створюються штучні
водойми (де є можливість), парки, алеї, облаштовуються набережні і т. п.;
Розраховується функціональне призначення кожного кварталу, з урахуванням
демографічних перспектив, регіональної економічної специфіки (наприклад,
промислові підприємства створюються з урахуванням рози вітрів та інших
факторів) і навіть реалій макроекономіки;
При створенні
інженерної інфраструктури враховується
можливість
використання локальних джерел відновлюваної енергії в кожному кварталі;
Закладається можливість використання внутрішньобудинкових енергозберігаючих технологій (пристрої для забезпечення природної вентиляції та освітлення)
у прив'язці до можливостей регіональної енергосистеми;
Створюється ефективна система водопостачання і водовідведення (каналізація
з максимальним первинним очищенням перед скиданням у водойми) в комплексі з
локальними системами рециркуляції використаної води, очищення так званих
«сірих» вод, тобто використаних в господарських цілях;
Створюється система роздільного збору твердих побутових відходів,
максимальної рециркуляції вторинних матеріалів, опрацьовуються зручні для
населення схеми з компостування нетвердих побутових відходів;
Архітектурний вигляд будівель узгоджується з особливостями місцевого
ландшафту, з наявними національними архітектурними традиціями.
Створення об'єктів соціальної інфраструктури, необхідної для освітньо–
культурного і духовного розвитку здорового, творчо активного суспільства, причому
з урахуванням відмінності вікових груп і стимуляцією суспільства до активної
взаємодії;
Комплексне вирішення проблеми з раціоналізацією сортування та переробки
сміття;
Стимуляція відносин, що приводять у рух життя спільноти:
ділові відносини в рамках спільноти, місцевий ринок для своїх, бартерні
відносини;
спільні заходи: спорудження нових будинків для членів спільноти, збори
фондів в рамках розвитку проектів членів спільноти, збори в рамках медичної
допомоги окремим членам, спільне прибирання територій (суботники), посадка
дерев, фестивалі, ярмарки, свята;
постійні збори членів комуни для вироблення загальної стратегії, рішення з
питань поточного життя приймаються спільно;
місцева самоврядна демократія.
Розвиток повноцінної місцевої економіки в рамках невеликих співтовариств і
малого бізнесу, що забезпечує різноманітність, самоокупність і самодостатність.
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1.2. КОНЦЕПЦІЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ
Концепція сталого розвитку стала логічним переходом від екологізації наукових
знань і соціально-економічного розвитку, який бурхливо почався в 1970-тих роках.
Питанням обмеженості природних ресурсів, а також забрудненню природного
середовища, яке є основою життя, економічної і будь-якої діяльності людини, в
1970-тих роках було присвячено ряд наукових робіт. Реакцією на цю заклопотаність
було створення міжнародних неурядових наукових організацій по вивченню
глобальних процесів на Землі, таких як Міжнародна федерація інститутів
перспективних досліджень (ІФІАС), Римський клуб (з його знаменитою доповіддю
«Межі зростання»), Міжнародний інститут системного аналізу, а в СРСР –
Всесоюзний інститут системних досліджень.
Проведення в 1972 році в Стокгольмі Конференції ООН з навколишнього
середовища і створення Програми ООН з навколишнього середовища (ЮНЕП)
ознаменувало включення міжнародного співтовариства на державному рівні у
вирішення екологічних проблем, які стали стримувати соціально–економічний
розвиток. Стала розвиватися екологічна політика і дипломатія, право
навколишнього середовища, з'явилася нова інституційна складова – міністерства і
відомства з навколишнього середовища.
У 1980-х роках стали говорити про екорозвиток, розвиток без руйнування, про
необхідність сталого розвитку екосистем. Всесвітня стратегія охорони природи,
прийнята в 1980, вперше в міжнародному документі містила згадку про сталий
розвиток. Друга редакція ВСОП отримала назву «Турбота про планету Земля –
Стратегія стійкої життя» і була опублікована в жовтні 1991. У ній підкреслюється
те, що розвиток повинен базуватися на збереженні живої природи, захисті
структури, функцій та різноманітності природних систем Землі, від яких залежать
біологічні види. Для цього необхідно: зберігати системи підтримки життя
(життєзабезпечення), зберігати біорізноманіття та забезпечити стале використання

Римський клуб (РК) — міжнародна громадська організація, створена Ауреліо Печчеї в 1968 році, яка
зробила значний внесок у вивчення перспектив розвитку біосфери та пропаганду ідеї гармонізації відносин
людини і природи.
Дослідження. Римський клуб організовує великомасштабні дослідження з широкого кола питань, але в
основному в соціально–економічній сфері.
Членство в клубі. Членство в римському клубі обмежене (100 осіб). Членами РК можуть стати тільки ті
люди, які не займають офіційні урядові пости і не представляють інтереси будь-яких країн.
Історія. Римський клуб поклав початок дослідницьким роботам з проблем, названих «Глобальною
проблематикою». Для відповіді на поставлені клубом питання ряд видатних учених створив серію «Доповідей
Римському клубу» під загальною назвою «Труднощі людства». Прогнози перспектив розвитку світу
прогнозувалися комп'ютерними моделями, а отримані результати були опубліковані і обговорювалися у всьому
світі. Першою у 1972 р. була доповідь групи Д. Медоуза «Межі зростання». З 1973 по 1980 рр.. (Період розквіту
діяльності та міжнародного впливу Римського клубу) були підготовлені ще кілька доповідей, в тому числі Я.
Тінбергеном (1977) Е. Ласло (1977). У 1978–1980 рр.. були заявлені і широко обговорювалися такі проблеми, як
переробка відходів, використання енергії, організація суспільства, досягнення достатку і добробуту. Важливу роль
відіграла доповідь Боткіна зі співавторами «Немає меж навчанню» (1980). Основні шляхи вирішення проблем
енергопостачання були намічені в 1994 р. Е. Вайцзеккером і співавторами в підготовленій детільній доповіді
«Фактор чотири».
Сучасність. Римський клуб і в даний час продовжує дослідження сучасного стану світу, в якому відбулися
фундаментальні зміни, особливо в геополітиці, варто також пам'ятати про те, що екологічна ситуація на планеті
продовжує погіршуватися.
Співвітчизники. У роботі Римського клубу брали і беруть участь наші співвітчизники. У різний час дійсними
членами клубу були академіки Д. М. Гвішіані, Е. К. Федоров, Є. М. Примаков, А. А. Логунов, Ч. Айтматов,
почесними членами – М. С. Горбачов і Б. Є. Патон.
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відновлюваних ресурсів . З'явилися дослідження з екологічної безпеки як частини
національної і глобальної безпеки.
Теорія і практика показали, що екологічна складова є невід'ємною частиною
людського розвитку. В основі діяльності Міжнародної комісії з навколишнього
середовища і розвитку і її заключної доповіді «Наше спільне майбутнє» була
покладена нова триєдина концепція сталого (еколого-соціально-економічного)
розвитку. Всесвітній саміт ООН зі сталого розвитку (міжурядовий, неурядовий і
науковий форум) у 2002 році підтвердив підтримку всім світовим співтовариством
ідей сталого розвитку для довгострокового задоволення основних людських потреб
при збереженні систем життєзабезпечення планети Земля. Концепція сталого
розвитку багато в чому перегукується з концепцією ноосфери, висунутої академіком
В. І. Вернадським ще в середині ХХ століття.
У 1980-ті роки Програма ООН з навколишнього середовища (ЮНЕП)
закликала до необхідності переходу до «розвитку без руйнування». У 1980 році
вперше набула широкого розголосу концепція сталого розвитку у Всесвітній
стратегії збереження природи, розробленої з ініціативи ЮНЕП, Міжнародного
союзу охорони природи (МСОП) і Всесвітнього фонду дикої природи . У 1987 році
Відновлювані ресурси — природні ресурси, запаси яких або відновлюються швидше, ніж
використовуються, або не залежать від того, використовуються вони чи ні. Це досить розпливчасте
визначення, і часто в поняття «відновлювані ресурси» включають не зовсім те, що це словосполучення
означає. Термін був введений в обіг як протиставлення поняттю «невідновлювані ресурси» (ресурси, запаси
яких можуть бути вичерпані вже найближчим часом при існуючих темпах використання).
Багато ресурсів, які відносять до відновлюваних, насправді не відновлюються і коли-небудь будуть
вичерпані. В якості прикладу можна навести сонячну енергію. З іншого боку, при достатньому розвитку
технології, багато ресурсів, які традиційно вважаються невідновлюваними, можуть бути відновлені. Наприклад,
метали можна використовувати повторно. Ведуться дослідження по переробці виробів з пластика.
Відновлювані джерела енергії – це, наприклад, енергія біомаси, вітру, сонця, морських хвиль і течій, тепло
землі і гідроенергія.
Існують різні думки про те, до якого типу ресурсів слід відносити ядерне паливо. Запаси ядерного палива з
урахуванням можливості його відтворення в реакторах, величезні, його може вистачити на тисячі років.
Незважаючи на це його зазвичай зараховують до невідновлюваних ресурсів. Основним аргументом для цього є
високий ризик для екології, пов'язаний з використанням ядерної енергії.
Невідновлювані ресурси – це викопне паливо: нафта, вугілля, природний газ, торф, гідрати метану, руди
металів.
Всесвітній союз охорони природи (англ. The World Conservation Union, the International
Union for Conservation of Nature, IUCN) – міжнародна некомерційна організація, що займається висвітленням
проблем збереження біорізноманіття планети, представляє новини, конгреси, що проходять в різних країнах,
списки видів, що потребують особливої охорони в різних регіонах планети. Організація має статус спостерігача
при Генеральній Асамблеї ООН.

Організація заснована в 1948 році, її штаб-квартира розташована у Швейцарії, місті
Гланд. Союз об'єднує 82 держави, 111 урядових установ, більше 800 неурядових організацій і
близько 10 000 вчених і експертів з 181 країни світу.
Завдання. Місія полягає в тому, щоб впливати, заохочувати та допомагати громадам у всьому світі
зберігати цілісність і різноманітність природи і гарантувати, що будь–яке використання природних ресурсів
рівноправне і екологічно життєздатне.
До складу союзу, крім його організацій–членів, входять 6 наукових комісій та професійний секретаріат.
Члени. До складу союзу входять як урядові, так і неурядові організації. Вони встановлюють політику
союзу, визначають його глобальну програму роботи і вибирають Раду на Всесвітньому Конгресі IUCN.
Організації-члени організовуються в національні та регіональні комітети.
Комісії: Комісія з виживання видів (SSC) дає поради Союзу щодо технічних аспектів збереження видів та
мобілізує дію для тих видів, які знаходяться під загрозою зникнення. Комісія складає Червоний Список видів, що
знаходяться під загрозою зникнення; Всесвітня комісія з охоронюваних територій (WCPA) займається
просуванням і управлінням міжнародною представницькою мережею земних і морських охоронюваних
территорий; Комісія з екологічного права (CEL) просуває екологічні закони, розвиваючи нові юридичні поняття і
механізми; Комісія з екологічної, економічної та соціальної політики (CEESP) надає експертизу і поради
політики щодо економічних та соціальних факторів для збереження та життєздатного використання біологічного
різноманіття; Комісія з освіти та комунікації (CEC) виступає на захист стратегічного використання комунікацій і
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в доповіді «Наше спільне майбутнє» Міжнародна комісія з навколишнього
середовища і розвитку (МКНСР) приділила основну увагу необхідності «сталого
розвитку», при якому «задоволення потреб теперішнього часу не підриває здатність
майбутніх поколінь задовольняти свої власні потреби». Це формулювання поняття
«сталого розвитку» зараз широко використовується в якості базової в багатьох
країнах.
Сталий розвиток (СР) — це процес змін, в якому експлуатація ресурсів,
напрямок інвестицій, орієнтація науково-технічного розвитку та інституційні зміни
погоджені між собою і зміцнюють нинішній і майбутній потенціал для задоволення
людських потреб і устремлінь. Багато в чому, йдеться про забезпечення якості
життя людей і природного капіталу, яка не знижується в часі – від покоління до
покоління.
Фактично мова може йти не про негайне припинення економічного зростання
взагалі, а про припинення, на першому етапі, нераціонального зростання
використання ресурсів навколишнього середовища. Останнє важко здійснити в
світлі зростаючої конкуренції, зростання таких нинішніх показників успішної
економічної діяльності як продуктивність і прибуток. У той же час перехід до
«інформаційного суспільства» – економіки нематеріальних потоків фінансів,
інформації, зображень, повідомлень, інтелектуальної власності – призводить до так
званої «дематеріалізації» господарської діяльності: вже зараз обсяги фінансових угод
перевищують обсяги торгівлі матеріальними товарами в 7 разів. Нову економіку
рухають не тільки дефіцити матеріальних (і природних) ресурсів, але у все більшій
мірі достатня кількість інформаційних ресурсів і знань. Питома енергоємність
господарської діяльності продовжує знижуватися, хоча загальне енергоспоживання
поки зростає.
Значна більшість міжнародних організацій системи ООН включила у свою
діяльність істотну екологічну складову, орієнтовану на перехід до сталого розвитку.
Експерти Світового банку визначили сталий розвиток як процес управління
сукупністю (портфелем) активів, спрямований на збереження і розширення
можливостей, наявних у людей. Активи в даному визначенні включають не тільки
традиційно підраховуваний фізичний капітал, але також природний і людський
капітал. Щоб бути сталим, розвиток повинен забезпечити зростання – або
принаймні незменшення – в часі всіх цих активів (і не тільки економічне
зростання!). Для раціонального управління економікою країни застосовується та ж
логіка, що використовується для раціонального управління особистою власністю.
Відповідно до наведеного визначення сталого розвитку головним показником
сталості, розробленим Світовим банком, є «справжні темпи (норми) заощадження»
або «справжні норми інвестицій» в країні. Прийняті зараз підходи до вимірювання
накопичення багатства не враховують виснаження і деградацію природних ресурсів,
таких як ліси і нафтові родовища, з одного боку, а, з іншого – інвестиції в людей –
один з найцінніших активів будь-якої країни. При переході на обчислення дійсних
темпів заощаджень (інвестицій) цей недолік виправляється коригуванням
розраховуваних традиційними методами темпів заощаджень: у бік зменшення –
освіти з метою уповноваження і навчання зацікавлених сторін для життєздатного використання природних
ресурсів; Комісія з управління екосистемами (CEM) дає експертну оцінку управління природними та зміненими
екосистемами.
Всесвітній фонд дикої природи (WWF) —одна з найбільших у світі громадських благодійних організацій,
яка більше 40 років працює для охорони природи на всій планеті. Щорічно WWF здійснює понад 1200 екологічних
проектів, привертаючи увагу мільйонів людей до проблем охорони навколишнього середовища та їх вирішення.
Місія WWF – полягає в запобіганні наростаючій деградації природного середовища планети і досягненні гармонії
людини і природи. Мета – збереження біологічної різноманітності Землі.
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шляхом оцінки виснаження природних ресурсів і збитків від забруднення
навколишнього середовища (втрата природного капіталу), і у бік збільшення –
шляхом обліку зростання людського капіталу (насамперед через інвестиції в освіту
та базове медичне обслуговування).
Концепція сталого розвитку з'явилася в результаті об'єднання трьох основних
точок зору: економічної, соціальної та екологічної.
Економічний підхід до концепції сталості розвитку заснований на теорії
максимального потоку сукупного доходу Хікса-Ліндаля, який може бути
проведений за умови, принаймні, збереження сукупного капіталу, за допомогою
якого і виробляється цей дохід. Ця концепція передбачає оптимальне використання
обмежених ресурсів і використання екологічних – природо-, енерго-, і
матеріалозберігаючих технологій, включаючи видобуток і переробку сировини,
створення екологічно прийнятної продукції, мінімізацію, переробку та знищення
відходів. Однак при вирішенні питань про те, який капітал повинен зберігатися
(наприклад, фізичний або природний, чи людський капітал) і в якій мірі різні види
капіталу взаємозамінні, а також при вартісній оцінці цих активів, особливо
екологічних ресурсів, виникають проблеми правильної інтерпретації і рахунку.
З'явилися два види сталості – слабка, коли мова йде про незменшуваний в часі
природний і вироблений капітал, і сильна – коли повинен не зменшуватися
природний капітал (причому частина прибутку від продажу невідновлюваних
ресурсів повинна спрямовуватися на збільшення цінності відновлюваного
природного капіталу).
Соціальна складова сталості розвитку орієнтована на людину і спрямована на
збереження стабільності соціальних і культурних систем, в тому числі, на
скорочення числа руйнівних конфліктів між людьми. Важливим аспектом цього
підходу є справедливий розподіл благ. Бажаним також є збереження культурного
капіталу і різноманіття в глобальних масштабах, а також більш повне використання
практики сталого розвитку, наявного в недомінуючих культурах. Для досягнення
сталості розвитку, сучасному суспільству доведеться створити більш ефективну
систему прийняття рішень, яка б враховувала історичний досвід і заохочувала
плюралізм. Важливим є досягнення не тільки внутрішньо-, але і міжпоколінної
справедливості. В рамках концепції людського розвитку людина є не об'єктом, а
суб'єктом розвитку. Спираючись на розширення варіантів вибору людини як
головної цінності, концепція сталого розвитку передбачає, що людина повинна
брати участь у процесах, які формують сферу її життєдіяльності, сприяти
прийняттю і реалізації рішень, контролювати їх виконання.
З екологічної точки зору, сталий розвиток має забезпечувати цілісність
біологічних і фізичних природних систем. Особливе значення має життєздатність
екосистем, від яких залежить глобальна стабільність усієї біосфери . Більше того,
поняття «природних» систем і ареалів проживання можна розуміти широко,
включаючи в них створене людиною середовище, таке як, наприклад, міста.
Основна увага приділяється збереженню здібностей до самовідновлення і
динамічної адаптації таких систем до змін, а не збереження їх у деякому
«ідеальному» статичному стані. Деградація природних ресурсів, забруднення

Біосфера — сукупність частин земної оболонки (літо, гідро і атмосфера), яка заселена живими
організмами, перебуває під їхнім впливом і зайнята продуктами їхньої життєдіяльності. Біосфера або
сфера життя Землі не займає відокремленого положення, а розташовується в межах інших оболонок,
охоплюючи гідросферу, тропосферу і верхню частину земної кори – її приповерхневий і ґрунтовий
шари. Живі організми зустрічаються і нижче ґрунтового шару – в глибоких тріщинах, печерах,
підземних водах і навіть в нафтоносних шарах на глибині в сотні і тисячі метрів.
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навколишнього середовища і втрата біологічного різноманіття скорочують здатність
екологічних систем до самовідновлення.
Узгодження цих різних точок зору і їх переклад на мову конкретних заходів,
що є засобами досягнення сталого розвитку – завдання величезної складності,
оскільки всі три елементи сталого розвитку повинні розглядатися збалансовано.
Важливі також і механізми взаємодії цих трьох концепцій. Економічний і
соціальний елементи, взаємодіючи один з одним, породжують такі нові завдання,
як досягнення справедливості всередині одного покоління (наприклад, щодо
розподілу доходів) та надання цілеспрямованої допомоги бідним верствам
населення. Механізм взаємодії економічного й екологічного елементів породив нові
ідеї щодо вартісної оцінки та інтерналізації (обліку в економічній звітності
підприємств) зовнішніх впливів на навколишнє середовище. Нарешті, зв'язок
соціального та екологічного елементів викликав інтерес до таких питань як
внутрішньопоколінна і міжпоколінна рівність, включаючи дотримання прав
майбутніх поколінь, і участі населення в процесі прийняття рішень.
Важливим питанням в реалізації концепції сталого розвитку – особливо у
зв'язку з тим, що вона часто розглядається як така, що еволюціонує – стало
виявлення його практичних і вимірюваних індикаторів. У цьому напрямі зараз
працюють як міжнародні організації, так і наукові кола. Виходячи з вищевказаної
тріади, такі індикатори можуть пов'язувати всі ці три компоненти і відображати
екологічні, економічні та соціальні (включаючи психологічні, як наприклад,
сприйняття сталого розвитку) аспекти.
Поява концепції СР підірвала фундаментальну основу традиційної економіки
– необмежене економічне зростання. В одному з основних документів Конференції
ООН з навколишнього середовища і розвитку (Ріо-де-Жанейро, 1992 р.) «Порядку
денному на XXI століття», в главі 4 (частина 1), присвяченій змінам у характері
виробництва і споживання, простежується думка, що треба йти далі концепції
сталого розвитку, коли говориться, що деякі економісти «ставлять під сумнів
традиційні поняття економічного зростання», і пропонуються пошуки «схем
споживання і виробництва, які відповідають суттєвим потребам людства».
Традиційна економіка стверджує, що максимізація прибутку і задоволення
споживачів в ринковій системі сумісні з максимізацією добробуту людей і що
недоліки ринку можна виправити державною політикою. Друга вважає, що
короткострокова максимізація прибутку і задоволення індивідумів–споживачів в
остаточному підсумку призведе до виснаження природних і соціальних ресурсів, на
яких ґрунтується добробут людей і виживання біологічних видів.
Прогрес економічної науки привів до все більшого врахування природного
фактора. З одного боку, більшість традиційних природних ресурсів стали
дефіцитними. Причому це відноситься не тільки до невідновлюваних ресурсів, але
також і до так званих відновлюваних ресурсів – перш за все ресурсів екосистем
(екосистемним «товарам» і «послугам») і біорізноманіттю. Одне з визначень сталого
розвитку – це невиснажливий розвиток в довгостроковому, міжпоколінному плані.
Так як природа є основою життєдіяльності людини, її виснаження і деградація при
існуючих економічних відносинах негативно позначається на соціальних
відносинах, зростанні убогості і структурах виробництва та споживання. З іншого
боку, виявилося, що багато відновлюваних природних благ не мають належної
цінності, що є джерелом їх виснаження та деградації. Тому відбувся перехід до
екологічної економіки та економіки сталого розвитку. У той же час взаємодія
соціальних і екологічних чинників призвела до розгляду ще одного фактора
виробництва – соціального капіталу.
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1.3. ІСТОРІЯ КОНЦЕПЦІЇ СТАЛОГО РОЗВИТКУ
Ідеї створення ідеальної моделі існування суспільства існували вже за часів
античних філософів. Так одна з основних тем вчення Платона (428/7 р. до н. е. –
347 р. до н. е.) – це ідея устрою «ідеальної» або «справедливої» держави (360 р. до
н.е.). Не менш відомі вислови учня Платона Аристотеля, автора праці «Політика»
(335 – 322 до н. е.). Аристотелівська «Політика» являє собою трактат, який містить
початки соціальної та політичної філософії, політології та теорії управління.
Не менш відомі роботи Томаса Мора, автора книги «Утопія» (1516 р.) і Томазо
Кампанелли, творця «Міста Сонця» (1602 р.). Ці роботи були присвячені опису
ідеальної держави, побудованої на принципах справедливості, які сприяють
стабільному розвитку суспільства.
Друга половина 18 століття ознаменувалася промисловою революцією в Англії.
Головна особливість цього часу – поява машин. Використання машин у праці
призвело до багаторазового примноження можливостей людини і, як наслідок, до
багаторазового посилення впливу людини на навколишнє середовище. Збільшення
можливостей людини призвело до поява ідеї про необмежене економічне
зростання. Першим, хто засумнівався в ідеї безмежного людського розвитку, був
англійський учений, священик, Томас Роберт Мальтус, автор праці «Есе про
принципи народонаселення» (1798 р.). У своїй праці Т. Мальтус поставив під
сумнів безмежність людського розвитку. Він вважав, що чисельність людей зростає
в геометричній прогресії, тоді, як засоби існування – в арифметичній. З цього
випливає, що зростання чисельності народонаселення буде стримуватися
постійними війнами, епідеміями та голодом. Так, було покладено початок теорії
про граничність природних ресурсів. Однак, ідеї Т. Мальтуса випередили свій час і
їм не приділили потрібної уваги.
Кінець 19 століття – початок 20 століття характеризувалися появою терміна і
теорії «Ноосфери». Термін був запропонований французьким ученим Едуардом
Леруа, а теорія розвинена великим російським ученим Володимиром Івановичем
Вернадським. Теорія ноосфери описує тісну взаємодію людини і природи, в якому
Людина постає вкоріненою в Природу.
Однак, незважаючи на посилення уваги науковців до проблем взаємовідносин
людини і природи, ніяких змін в людському розвитку, що носить яскравий
антропоцентричний характер, не з'явилося. Навпаки, антропогенне навантаження
на природні екосистеми продовжувало збільшуватися. Стрімке зростання
народонаселення, поява і розвиток атомної промисловості, «зелена революція»,
гонитва за надприбутками – ось, мабуть, тільки деякі моменти людського розвитку,
які привели в 20 столітті до катастрофічної переексплуатації природних ресурсів.
Надмірний вплив на навколишнє середовище ставав все більш очевидним, так само
як і необхідність вирішення проблем, що склалися.
Першими, хто задумався про глобальні проблеми сучасності, стала
міжнародна, неурядова організація «Римський клуб» (The Club of Rome), створена в
1968 році італійським промисловцем Ауреліо Печчеї і генеральним директором з
питань науки ОЕСР Олександром Кінгом. Дана організація об'єднала представників
світової фінансової, політичної та наукової еліти.
У 1970–х рр.. «Римський клуб» ініціює та спонсорує перші дослідження,
присвячені глобальній проблематиці людського розвитку. Авторами дослідження
стають американські вчені Джей Форрестер і Денніс Медоуз. Для вивчення
довгострокових тенденцій світового розвитку, вони вперше в історії застосували
комп'ютерне моделювання. Під керівництвом Дж. Форрестера з'явилися
математичні моделі «Мир–1» і «Мир–2». Результати, отримані в ході досліджень
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даних моделей, лягли в основу книжки Дж. Форрестера «Світова динаміка», яка
була опублікована в 1971 році. Модель Д. Л. Медоуза «Світ–3» є продовженням
моделі Дж. Форрестера «Мир–2». 12 березня 1972 в Вашингтоні, в Смітсонівському
інституті, публіці була представлена доповідь Римського клубу «Межі зростання»,
що містить висновки, отримані за допомогою даної моделі, суть яких полягає у
тому, що при збереженні нинішніх тенденцій до зростання в умовах обмеженої за
своїми масштабами планети вже наступні покоління людства досягнуть меж
демографічного та економічного зростання, що призведе світову систему до
неконтрольованої кризи і краху. «Межі зростання» викликали резонанс у
політичних колах і мали сильний вплив на світогляд багатьох людей. Однак,
реакція на дану доповідь була неоднозначною, крім позитивних відгуків, книга
викликала запеклу критику на свою адресу. Незважаючи на деякі недоліки, якими
володіла дана доповідь, переоцінити її гідність важко. Вважається, що доповідь
«Межі зростання» є відправною точкою не тільки у створенні концепції сталого
розвитку, але й у формуванні екозбалансованої політики в багатьох державах.
Першою віхою у становленні історії концепції сталого розвитку можна вважати
Конференцію ООН з проблем навколишнього середовища людини, що пройшла у
Стокгольмі у червні 1972 року. Саме на Стокгольмській конференції було вперше
включено в міжнародний порядок денне питання про взаємозв'язок між
економічним розвитком і погіршенням стану навколишнього середовища. За
підсумками конференції було прийнято Декларацію Конференції ООН з проблем
навколишнього середовища людини, яка містила 26 принципів та план дій, що
включає 109 принципів. Принципи, що містяться в Стокгольмській декларації з
проблем навколишнього середовища людини, вперше містили зведення законів з
природоохоронної діяльності на державному і міжурядовому рівні. Конференція в
Стокгольмі поклала початок розвитку природоохоронної політики на державному
рівні, а також природоохоронному руху на світовому масштабі.
Також в 1972 році, в грудні, було засновано Програму ООН з навколишнього
середовища (UNEP, ЮНЕП), яка залишається і сьогодні провідною установою у
світі з проблем навколишнього середовища.
Десятьма роками пізніше, в жовтні 1982 року на засіданні Генеральної асамблеї
ООН у Вашингтоні, приймається «Всесвітня хартія природи» («The World Charter of
Nature Defense»), в якій проголошується ряд принципів збереження природи,
відповідно з якими повинна спрямовуватися і оцінюватися будь–яка діяльність
людини, яка стосується природи. Перший з принципів Хартії говорить: «Природу
необхідно поважати і не порушувати її основні процеси».
У 1983 році Генеральною Асамблеєю ООН засновується Міжнародна комісія з
навколишнього середовища і розвитку (МКОСР або World Commission on
Environment and Development – WCED). Головою Комісії стає прем'єр–міністр
Норвегії Гру Харлем Брундтланд. У завдання Комісії Брундтланда входила розробка
основних принципів, показників сталого розвитку, а також глобальної еколого–
економічної програми дій.
У 1987 році за результатами роботи Комісії Г.Х. Брундтланда опубліковано
доповідь «Наше спільне майбутнє» («Our common future»), в якому і була
представлена нова концепція сталого розвитку, як альтернатива розвитку
заснованого на необмеженні економічного зростання. У доповіді «Наше спільне
майбутнє» було вперше точно визначено поняття сталого розвитку, яке трактується,
як розвиток, при якому нинішні покоління задовольняють свої потреби, при цьому
не ставлячи під загрозу можливість задовольняти свої потреби майбутніх поколінь.
Однак, офіційне визнання ідеї, сформульованої в доповіді «Наше спільне
майбутнє», отримало тільки в 1992 році, на Міжнародній Конференції ООН з
Навколишнього середовища і розвитку в Ріо-де-Жанейро. За підсумками роботи
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Комісії Г.Х. Брундтланда було прийнято новий принцип світового розвитку, що
отримав назву «Sustainable development».
Конференція в Ріо-де-Жанейро стала найнепохильнішою за всю історію
людства, в ній взяло участь більше 17 тис. чоловік з 179 держав. Така
безпрецедентна за масштабами і змістом подія стала можливою багато в чому, через
стрімке погіршення глобальної екологічної ситуації. За підсумками конференції
була прийнята Декларація, яка підтверджувала Декларацію Конференції ООН з
проблем навколишнього середовища людини, прийняту в Стокгольмі 16 червня
1972, що містить 27 принципів сталого розвитку.
Другим документом, який прийняли на Конференції в Ріо-де-Жанейро, став
«Порядок денний на XXI століття», в якому кожній країні було рекомендовано
розробити національну стратегію сталого розвитку, для забезпечення надійного
соціально–економічного розвитку, з урахуванням необхідних природоохоронних
заходів.
Подальшими міжнародними подіями, що були присвячені проблемам сталого
розвитку, є Зустріч на вищому рівні «Планета Земля» + 5 (1997 рік, Нью-Йорк),
присвячена огляду та оцінці виконання Порядку денного на XXI століття, і
Всесвітній саміт ООН зі сталого розвитку в Йоханесбурзі, на якому було
представлено огляд десятирічного досвіду просування до сталого розвитку. За
підсумками
Йоганнесбурзького
саміту
були
прийняті
два
документи:
Йоганнесбурзька декларація зі сталого розвитку та План виконання рішень
Всесвітньої зустрічі на вищому рівні зі сталого розвитку. Особливий пріоритет
віддавався соціальним проблемам сталого розвитку: бідності, розвитку охорони
здоров'я, особливо, санітарії, забезпеченні чистою питною водою і т. д. Особливу
увагу
було
приділено
проблемі
втрати
біорізноманіття.
Також,
на
Йоганнесбурзькому саміті обговорювалися нові проблеми, які не згадувалися на
Конференції в Ріо-де-Жанейро, такі як: торгівля, глобалізація, фінансування
сталого розвитку.
Отже, людство наприкінці минулого тисячоліття, обрало нову парадигму
розвитку – парадигму сталого розвитку. На сьогоднішній день альтернативи
сталому розвитку не існує. Очевидність нераціональності концепції розвитку в
напрямку необмеженого економічного зростання, також як і неминучість її
катастрофічного кінця не викликає сумніву. Отже, майбутній розвиток людства
вбачається як розвиток, в якому будуть збалансовані соціальний і економічний
розвиток у відповідності до можливостей екосфери. Принципи сталого розвитку
містять лише ідею, і не містять конкретних рішень або інструментів реалізації для
досягнення сталого розвитку. Реалізація розвитку в рамках концепції сталого
розвитку є складним фундаментальним завданням, рішення якого, можливо,
містить майбутнє.

1.4. ПРИНЦИПИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ
Під принципом (від лат. Principium – початок – основа) розуміють основне
вихідне положення якої-небудь теорії, вчення, науки, концепції, світогляду,
політичної організації. Виходячи з поняття принципу, під принципами сталого
розвитку розуміються вихідні положення даної концепції. Необхідно відзначити, що
однозначного набору принципів сталого розвитку на сьогоднішній день немає і,
швидше за все, не буде і в подальшому. Справа в тому, що коли мова заходить про
принципи сталого розвитку, то необхідно визначитися про сталий розвиток чого
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йдеться. Адже поняття сталого розвитку регіону відрізняється від поняття сталого
розвитку підприємства, а сталий розвиток країни від сталого розвитку суспільства в
цілому. У зв'язку з цим ми і отримуємо велику кількість правил / принципів, які,
безумовно, відповідають ідеологічній основі сталого розвитку, однак, які не є
універсальними.
У даній главі ми виділимо ті принципи сталого розвитку, які не залежать від
рівня, на якому їх застосовують.
Головний принцип сталого розвитку сформульовано в самому визначенні
концепції сталого розвитку: «Сталий розвиток – це розвиток, при якому нинішні
покоління задовольняють свої потреби при цьому не ставлячи під загрозу,
можливість задовольняти свої потреби майбутніх поколінь». Іншими словами, це
можна сформулювати як: «справедливе задоволення потреб нинішнього і майбутніх
поколінь в областях розвитку та навколишнього середовища».
Головним чинником, що впливає на досягнення сталого розвитку, є
адекватний облік довгострокових тенденцій розвитку системи природа–
суспільство–людина. У зв'язку з цим, до універсального принципу можна віднести
тезу Римського клубу «Думай глобально, дій локально». Даний принцип несе в собі
глибокий зміст того, що будь-яка дія людини (або суспільства в цілому) неминуче
веде до відповідної реакції оточуючої її системи. Це означає, що необдумані дії
можуть призвести до катастрофічних наслідків. Як говориться в першому
екологічному законі Б. Коммонера «все пов'язано з усім» і про це необхідно
пам'ятати.
Особливою характерною рисою концепції сталого розвитку є врахування
екологічної компоненти поряд з економічною та соціальною. Враховуючи даний
факт, можна сформулювати наступні три принципи сталого розвитку з позицій
раціонального природокористування:
1) темпи споживання поновлюваних ресурсів не повинні перевищувати темпи
їх відновлення;
2) темпи споживання невідновлюваних ресурсів не повинні перевищувати
темпи розробки їх сталої поновлюваної заміни;
3) інтенсивність викидів забруднюючих речовин не повинна перевищувати
можливості навколишнього середовища поглинати їх.
Дані принципи були сформульовані американським економістом, професором
факультету державної політики Університету штату Меріленд, Германом Дейлі
(Herman E. Daly). Ці принципи є виключно важливими, тому що вони містять
основні правила раціонального природокористування. Дотримання цих правил є
необхідною умовою досягнення сталого розвитку, оскільки, протилежний варіант
природокористування веде до екологічних проблем і руйнування навколишнього
середовища, а без природної основи, без природних ресурсів ніякий розвиток не
можливий.
Найбільш повно принципи сталого розвитку були сформульовані в Ріо-деЖанейрській декларації з навколишнього середовища і розвитку. У даному
документі проголошені 27 міжнародних принципів сталого розвитку, які наведені
нижче:
Міжнародні принципи сталого розвитку :
1. Турбота про людей займає центральне місце в зусиллях щодо забезпечення
сталого розвитку. Вони мають право на здорове і плідне життя в гармонії з
природою.
2. У відповідності до Статуту Організації Об'єднаних Націй і принципів
міжнародного права, держави мають суверенне право розробляти свої власні
Джерело: Офіційний сайт ООН http://www.un.org/ru/
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ресурси відповідно до своєї політики в галузі навколишнього середовища і розвитку
і несуть відповідальність за забезпечення того, щоб діяльність в рамках їх
юрисдикції або контролю не завдавала шкоди навколишньому середовищу інших
держав або районів за межами дії національної юрисдикції.
3. Право на розвиток має бути реалізоване, щоб забезпечити справедливе
задоволення потреб нинішнього і майбутніх поколінь в областях розвитку і
навколишнього середовища.
4. Для досягнення сталого розвитку захист навколишнього середовища
повинен складати невід'ємну частину процесу розвитку і не може розглядатися у
відриві від нього.
5. Всі держави і всі народи співпрацюють у вирішенні найважливішої задачі
викорінення бідності – необхідної умови сталого розвитку – з метою зменшення
розривів у рівнях життя і ефективнішого задоволення потреб більшості населення
світу.
6. Особливому стану і потребам країн, в першу чергу найменш розвинених і
екологічно найуразливіших країн, надається особливе значення. Міжнародні дії в
галузі навколишнього середовища і розвитку повинні бути також спрямовані на
задоволення інтересів і потреб усіх країн.
7. Держави співробітничають у дусі глобального партнерства в цілях
збереження, захисту і відновлення здорового стану і цілісності екосистеми Землі.
Внаслідок своєї різної ролі в погіршенні стану глобального навколишнього
середовища держави несуть загальну, але різну відповідальність. Розвинені країни
визнають відповідальність, яку вони несуть в контексті міжнародних зусиль щодо
забезпечення сталого розвитку з урахуванням стресу, який створюють їх суспільства
для глобального навколишнього середовища, і технологій та фінансових ресурсів,
якими вони володіють.
8. Для досягнення сталого розвитку і більш високої якості життя для всіх
людей держави повинні обмежити і ліквідувати нежиттєздатні моделі виробництва
та споживання і заохочувати відповідну демографічну політику.
9. Держави повинні співпрацювати з метою зміцнення діяльності по
нарощуванню національного потенціалу для забезпечення сталого розвитку завдяки
поглибленню наукового розуміння шляхом обміну науково-технічними знаннями і
розширення розробки, адаптації, розповсюдження та передачі технологій,
включаючи нові і новаторські технології.
10. Екологічні питання вирішуються найбільш ефективним чином за участю
всіх зацікавлених громадян – на відповідному рівні. На національному рівні кожна
людина повинна мати відповідний доступ до інформації, що стосується довкілля,
яка є в розпорядженні державних органів, включаючи інформацію про небезпечні
матеріали та діяльність в їх громадах, і можливість брати участь у процесах
прийняття рішень. Держави розвивають і заохочують інформованість і участь
населення шляхом широкого надання інформації. Забезпечується ефективна
можливість використовувати судові та адміністративні процедури, включаючи
відшкодування і засоби судового захисту.
11. Держави приймають ефективні законодавчі акти в галузі навколишнього
середовища. Екологічні стандарти, цілі регламентації і пріоритети повинні
відображати екологічні умови і умови розвитку, в яких вони застосовуються.
Стандарти, що застосовуються одними країнами, можуть бути недоречними і
зв'язаними з необґрунтованими економічними і соціальними витратами в інших
країнах, зокрема в країнах, що розвиваються.
12. Для більш ефективного вирішення проблем погіршення стану
навколишнього середовища держави повинні співпрацювати в справі створення
сприятливої і відкритої міжнародної економічної системи, яка привела б до
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економічного зростання і сталого розвитку у всіх країнах. Заходи у сфері
торговельної політики, прийняті в цілях охорони навколишнього середовища, не
повинні представляти собою засоби довільної або невиправданої дискримінації або
прихованого обмеження міжнародної торгівлі. Слід уникати односторонніх дій з
вирішення екологічних завдань за межами юрисдикції країни–імпортера. Заходи в
галузі
охорони
навколишнього
середовища,
спрямовані
на
вирішення
транскордонних або глобальних екологічних проблем, повинні, наскільки це
можливо, ґрунтуватися на міжнародному консенсусі.
13. Держави повинні розробляти національні закони, що стосуються
відповідальності і компенсації жертвам забруднення та іншої екологічної шкоди.
Держави оперативним і більш рішучим чином співпрацюють також в цілях
подальшої розробки міжнародного права, що стосується відповідальності і
компенсації за негативні наслідки екологічного збитку, що заподіюється
діяльністю, яка ведеться під їх юрисдикцією або контролем, районам, що
перебувають за межами їх юрисдикції.
14. Держави повинні ефективно співпрацювати з метою стримання або
запобігання перенесенню і переведенню в інші держави будь–яких видів діяльності
і речовин, які завдають серйозної екологічної шкоди або вважаються шкідливими
для здоров'я людини.
15. З метою захисту навколишнього середовища держави у відповідності зі
своїми можливостями широко застосовують принцип прийняття застережних
заходів. У тих випадках, коли існує загроза серйозного або незворотного збитку,
відсутність повної наукової впевненості не використовується в якості причини для
відстрочки прийняття економічно ефективних заходів щодо попередження
погіршення стану навколишнього середовища.
16. Національні органи влади повинні прагнути сприяти інтерналізації
екологічних витрат і використанню економічних коштів, беручи до уваги підхід,
згідно з яким забруднювач повинен, в принципі, покривати витрати, пов'язані із
забрудненням, належно враховуючи суспільні інтереси і не порушуючи міжнародної
торгівлі та інвестування.
17. Оцінка екологічних наслідків у якості національного інструменту
здійснюється відносно передбачуваних видів діяльності, які можуть мати значний
негативний вплив на навколишнє середовище і які підлягають затвердженню згідно
з рішенням компетентного національного органу.
18. Держави негайно повідомляють інші держави про будь–які стихійні лиха
або інші надзвичайні ситуації, які можуть призвести до несподіваних шкідливих
наслідків для навколишнього середовища в цих державах. Міжнародне
співтовариство робить все можливе для надання допомоги потерпілим від цього
державам.
19. Держави направляють державам, яких це може зачепити, попередні і
своєчасні повідомлення і відповідну інформацію про діяльність, яка може мати
значні негативні транскордонні наслідки, і проводять консультації з цими
державами на ранньому етапі і в дусі доброї волі.
20. Жінки відіграють життєво важливу роль в раціональному використанні
навколишнього середовища і розвитку. Тому їх всебічна участь необхідна для
досягнення сталого розвитку.
21. Слід мобілізувати творчі сили, ідеали і мужність молоді світу в цілях
формування глобального партнерства, для того щоб досягти сталого розвитку і
забезпечити краще майбутнє для всіх.
22. Корінне населення і його громади, а також інші місцеві громади покликані
відігравати життєво важливу роль в раціональному використанні і поліпшенні
навколишнього середовища в силу їх знань і традиційної практики. Держави
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повинні визнавати і належним чином підтримувати їх самобутність, культуру та
інтереси і забезпечувати їх ефективну участь в досягненні сталого розвитку.
23. Навколишнє середовище і природні ресурси народів, що живуть в умовах
гноблення, панування і окупації, повинні бути захищені.
24. Війна неминуче чинить руйнівну дію на процес сталого розвитку. Тому
держави повинні поважати міжнародне право, що забезпечує захист навколишнього
середовища під час збройних конфліктів, і повинні співпрацювати, при
необхідності, в справі його подальшого розвитку.
25. Світ, розвиток і охорона навколишнього середовища взаємозалежні і
неподільні.
26. Держави вирішують всі свої екологічні суперечки мирним шляхом і
належними засобами відповідно до Статуту Організації Об'єднаних Націй.
27. Держави і народи співпрацюють у дусі доброї волі і партнерства у
виконанні принципів, втілених у цій Декларації, та в подальшому розвитку
міжнародного права в галузі сталого розвитку.
Сформульовані принципи найбільш повно описують людський розвиток в
рамках концепції сталого розвитку, враховуючи екологічні, економічні, соціальні та
політичні складові.

1.5. ІНДИКАТОРИ ТА ІНДЕКСИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ
Індикаторами сталого розвитку називають показники, виведені з первинної
інформації, і які дозволяють судити про стан та / або зміни параметрів сталого
розвитку (екологічних, економічних, соціальних). Інакше мовити, індикатори
сталого розвитку – інструменти оцінки сталого розвитку.
Поряд з індикаторами сталого розвитку часто застосовуються індекси сталого
розвитку.
Індекси сталого розвитку – це комплексні показники, одержувані в ході
агрегації (об'єднання) декількох індикаторів один з одним або з іншими даними.
Вперше, необхідність розробки індикаторів сталого розвитку була відзначена в
«Порядку денному на 21 століття», яка була прийнята на Конференції ООН з
навколишнього середовища і розвитку в Ріо–де–Жанейро (1992 р.).
Оцінка сталого розвитку
Концепція сталого розвитку передбачає підвищення якості життя нинішнього і
наступних поколінь. Сьогодні, в більшості розвинених країн, довгострокова
політика розвитку базується на концепції сталого розвитку. Для комплексної
оцінки розвитку необхідно враховувати соціальні, економічні та екологічні
показники розвитку.
В якості соціальних показників використовуються величина очікуваної
тривалості життя при народженні, яка залежить від рівня смертності і
народжуваності, доступність освіти, доступність медицини, рівень злочинності,
безробіття і т.д.
В якості економічних показників використовується величини ВВП і ВВП на
одиницю населення, середня заробітна плата працівника, купівельна спроможність
населення, прожитковий мінімум соціальних груп населення, коефіцієнт Джині,
який відображає ступінь розшарування суспільства і т.д.
В якості екологічних показників використовуються такі, як доступність чистої
води, доступність чистого повітря, доступність продуктів харчування.
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Однак, дані показники окремо не відображають загальний рівень якості життя
в країні (спрямованість її розвитку). Так, наприклад, зростання матеріального
благополуччя може супроводжуватися руйнуванням моральних підвалин,
зростанням злочинності, наркоманії, алкоголізму, самогубств і т.д., а зростання
ВВП може спокійно проходити на тлі деградації навколишнього середовища, як,
наприклад, це відбувається у багатьох ресурсовидобувних країнах. Соціальні
показники (рівень смертності і народжуваності) не відображають рівень
задоволення життям і відчуття благополуччя. Тому, в даний час, найбільш часто
використовуваним інструментом для оцінки прогресу в досягненні сталого розвитку
є індекси та індикатори сталого розвитку.
Завдання застосування індикаторів сталого розвитку
Для реалізації сталого розвитку держав і світу в цілому необхідні комплексні і
узагальнені показники, що характеризують стан і динаміку розвитку. Такими
показниками є індикатори та індекси сталого розвитку.
Основним завданням введення індексів є оцінка ситуації або події, для
прогнозу розвитку ситуації, що склалася і розробки її вирішення.
Індекси можуть слугувати рекомендаційною базою при прийнятті значущих
управлінських рішень.
Індекси та індикатори застосовуються для обґрунтування прийнятого рішення
за допомогою кількісної оцінки та спрощення.
Індикатори дозволяють представляти інформацію про складні природні,
соціальні, економічні процеси в доступній для розуміння формі.
Можуть
застосовуватися
для
інформування
та
привертання
уваги
громадськості.
Проблемою розробки та обґрунтування індексів в таких країнах, як Англія,
США, Канада та ін., займаються спеціальні інститути. На міжнародному рівні
даною проблемою займаються різні агентства, організації та комітети, такі як
ВООЗ, ООН, ЮНЕСКО, Світовий Банк, Комітет з екологічного моделювання
(ISEM), Європейська комісія, ОЕСР, Науковий комітет з проблем навколишнього
середовища (SCOPE) та ряд інших.
Критерії індикаторів сталого розвитку
Індикатори та індекси повинні відповідати таким критеріям:
1) Володіти чутливістю;
2) Бути такими, щоб легко і однозначно інтерпретуватися;
3) Поєднувати в собі екологічні, економічні та соціальні аспекти;
4) Бути науково обґрунтованими;
5) Мати кількісне вираження;
6) Бути репрезентативними;
7) І т.д.
Індикатори та індекси можуть бути також класифіковані за ієрархічними
рівнями: глобальному, регіональному, національному і локальному.
При розробці комплексних індексів розвитку різними організаціями часто
використовується досить складна система показників, збір інформації по яких є
трудомістким і дорогим завданням.
Підходи до побудови індикаторів сталого розвитку
Виділяють два підходи до побудови індексів та індикаторів:
1) Побудова системи індикаторів, за допомогою яких можна судити про окремі
аспекти розвитку: екологічні, соціальні, економічні та ін.
При такому підході індикатори можуть бути об'єднані у відповідні групи:
екологічні, соціальні, економічні та ін.
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2) Побудова інтегральних, агрегованих індексів, за допомогою яких можна
комплексно судити про розвиток країни (або регіону). Зазвичай агреговані
показники поділяються на такі групи:
–Соціально–економічні;
–Еколого–економічні:
–Соціально–екологічні;
–Еколого–соціо–економічні.
На жаль, у зв'язку зі складністю розробки, в даний час в світі немає жодного
загальновизнаного індексу розвитку. Однак, розробка комплексного індексу
розвитку є досить привабливою ідеєю, і багато міжнародних організацій активно
розробляють підходи до вирішення цієї проблеми.
Системи індикаторів сталого розвитку
Широке визнання в світі отримала система екоіндикаторів Організації
економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР). Вони поділяються на кілька
типів:
1) набір екологічних показників для оцінки ефективності діяльності в галузі
охорони навколишнього середовища;
2) кілька наборів галузевих показників для забезпечення інтеграції
природоохоронних питань в галузеву політику;
3) набір показників, що виводяться з природоохоронної звітності – для
забезпечення як включення природоохоронних питань в галузеву політику, так і
для забезпечення стійкості управління та використання природних ресурсів.
Система індикаторів ОЕСР пояснює взаємозв'язок між економікою і захистом
навколишнього середовища, виявляє економіко–екологічні та соціально–екологічні
взаємозв'язки.
Система індикаторів ОЕСР являє собою модель «тиск–стан–реакція» (ТСР).
Модель ТСР працює таким чином: людина своєю діяльністю створює «тиск» на
навколишнє середовище і змінює кількість і якість природних ресурсів («стан»);
суспільство реагує на ці зміни шляхом зміни державної політики, змінами
громадської свідомості і поведінки («реакція на тиск»).
Таким чином, «тиск» відображає вплив людського суспільства на природу, в
результаті своєї діяльності. Даний факт є неминучим наслідком того, що абсолютно
будь–яке виробництво не є безвідходним, отже, людська діяльність неминуче
пов'язана зі споживанням ресурсів і виробництвом відходів. Показники «тиску»
характеризують ефективність застосовуваних технологій в країні, кількість викидів,
енерго– і матеріаломісткість виробництв і т.д.
Показники «стану» необхідні для ілюстрації екологічної ситуації в країні,
характеру природоохоронної політики, якості навколишнього середовища в цілому.
Прикладами показників «стану» є: рівень забрудненості навколишнього
середовища, показники стану екосистем, запаси природних ресурсів, та ін.
Показники «реакції» відображають реакцію суспільства на екологічні
проблеми. Прикладами показників «реакції» суспільства є: створення і просування
природоохоронних програм, розвиток екологічно чистих, природозберігаючих
технологій, податки на викиди і т.д.
Модель ТСР зручна для тих, хто приймає управлінські рішення, тому що
виявляє причинно–наслідкові зв'язки між економічною діяльністю і екологічними
та соціальними умовами.
Модель «тиск» – «стан» – «реакція» лягла в основу багатьох інших систем
індикаторів – наприклад, Європейських індикаторів впливу Євростату.
Одна з наймасштабніших систем індикаторів сталого розвитку розроблена КСР
ООН (Комісією ООН зі сталого розвитку). В системі КСР були виділені чотири
підсистеми індикаторів:
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– соціальна,
– економічна,
– екологічна,
– інституційна.
Спочатку КСР сформувала список з 134 індикаторів. Відбір індикаторів
здійснювався за схемою ОЕСР (модель ТСР). Однак обговорення та попереднє
опрацювання показали, що список індикаторів надмірно довгий, що, відповідно,
ускладнює роботу з оцінки та аналізу за даною системою на національному рівні.
У підсумку, схема індикаторів за типами була спрощена на користь схеми
«тема – підтема – індикатор» (Indicators of Sustainable Development, UN, 2001). У
кожній сфері визначаються головні теми. Потім теми деталізуються по підтемах і
надалі зводяться до мінімального набору індикаторів.
Серед інших систем індикаторів сталого розвитку, слід зазначити систему
індикаторів, розроблену для поліпшення управління природокористуванням в
Центральній Америці («Developing indicators. Experience from Central America» The
World Bank, UNEP, CIAT 2000). Дана система була розроблена спільно Світовим
Банком, Програмою ООН з навколишнього середовища і Міжнародним Центром
тропічного сільського господарства. Застосування системи можливо на
глобальному, регіональному та локальному рівнях. Відмінною рисою даної системи
стала наочність результатів, тому представлення індикаторів велося у вигляді
геоінформаційних систем.
Великий інтерес представляють проекти GARPI і GARPII, TEPI, які були
реалізовані за підтримки Європейської Комісії. Основна мета даних проектів – це
вартісна оцінка збитку від господарської діяльності на рівні країн Європейського
союзу.
Агреговані індикатори сталого розвитку
Такі організації, як ООН і Світовий Банк запропонували показники, які
враховують, екологічну складову при економічних підрахунках добробуту. Зазвичай
економічні показники коригуються вирахуванням з чистого внутрішнього продукту
вартісної оцінки виснаження природних ресурсів і вартісної оцінки еколого–
економічного збитку від забруднення навколишнього середовища. При екологічній
корекції національних рахунків використовується наступний показник – екологічно
адаптований чистий внутрішній продукт (ЕЧВП) (Environmentally adjusted net
domestic product, EDP), який обчислюється таким чином:
EDP = (NDP – DPNA) – DGNA,
де NDP – чистий внутрішній продукт, DPNA – вартісна оцінка виснаження
природних ресурсів, DGNA – вартісна оцінка екологічного збитку (розміщення
відходів, забруднення атмосфери і гідросфери і т.д.).
За оцінками статистичного відділу ООН показник ЕЧПВ складає близько 65%
від ВВП.
Світовий Банк запропонував і розрахував показник «істинних заощаджень»
(genuine (domestic) savings) (GS):
GS = (GDS – CFC) + EDE – DPNR – DMGE,
де GDS – валові внутрішні заощадження, CFC – величина знецінення
вироблених активів, EDE – величина витрат на освіту, DPNR – величина
виснаження природних ресурсів, DMGE – збиток від забруднення навколишнього
середовища.
Всі показники беруться у відсотках від ВВП.
Проведені на основі даних методик розрахунки показали величезну розбіжність
між традиційними економічними показниками і екологічно скоригованими. На тлі
економічного зростання спостерігався екологічний занепад. Так, наприклад, в Росії
35

при зростанні ВВП на 6,5% (2005 рік) адаптовані чисті заощадження склали –
10,4%, що пояснюється виснаженням природно–ресурсної бази.
Прикладами спроб створення інтегральних індексів розвитку, які базуються на
екологічних параметрах можуть служити такі індекси, як індекс «живої планети» і
індекс «екологічний слід».
Агрегований індекс «живої планети» (Living Planet Index) – показник,
розроблений для моніторингу стану біологічного різноманіття планети. Даний
індекс відображає тенденції, що спостерігаються майже в 5000 популяціях, 1686
видів ссавців, птахів, плазунів, земноводних і риб у всьому світі. Зміни в
чисельності популяцій окремих видів усереднюються і виражаються у відносних
одиницях. За базу порівняння (значення 1,0) прийнятий Показник 1970 р.
Отримана оцінка публікується в рамках щорічної доповіді Всесвітнього Фонду
Дикої Природи (World Wild Fund).
Показник «екологічний слід» (The Ecological Footprint) вважається
міжнародною організацією Global Footprint Network, він виражає міру тиску
людиною на навколишнє середовище у вигляді площ територій і акваторій,
необхідних для видобутку ресурсів та утилізації відходів.
Мірою виміру екологічного сліду служить глобальний гектар – це гектар із
середньою по земній кулі здатністю до виробництва ресурсів і асиміляції відходів.
Розрахунки за цим показником показують, що наша планета переживає
надлишковий тиск з боку людства. Вперше біоємність Землі була перевищена у
1980 році, і з 1980 року навантаження продовжує збільшуватися. У 2005 р.
глобальний екологічний слід становив 17,5 млрд. глобальних гектарів (МДА), або
2,7 МДА на людину, в той час як загальна площа продуктивних територій і
акваторій планети, або біоємність, склала 13,6 млрд. МДА, або 2,1 МДА на людину.
Прикладом створення інтегрального показника, що враховує рівень соціально–
економічного розвитку суспільства, може слугувати індекс розвитку людського
потенціалу (Human Development Index). Даний індекс був розроблений в 1990 році
Програмою розвитку ООН (ПРООН) і включає в себе 3 показники:
1) середню очікувану тривалість життя при народженні;
2) рівень освіченості (тобто рівень грамотності населення і сукупну частку
учнів);
3) рівень економічного розвитку населення, який виражається через рівень
ВВП на душу населення.
Докладний розрахунок індексу розвитку людського потенціалу наводиться в
«Доповіді про розвиток людини 2010. Реальне багатство народів: шляхи до розвитку
людини».
На додаток до ІРЛП Програмою Розвитку ООН (ПРООН) для аналізу розвитку
суспільства з 1997 року використовується індекс убогості населення, який
відображає масштаби знедоленості і існуючих поневірянь, а з 2010 року в Доповіді
про розвиток людини додалися три нові показники: ІРЛП скоригований з
урахуванням нерівності, Індекс гендерної нерівності (ІГН) і Багатомірний індекс
бідності (МІБ).
Починаючи з 2006 року британський дослідницький центр New Economics
Foundation, щорічно складає «Всесвітній індекс щастя» (Happy Planet Index) для
держав світу. За допомогою даного індексу демонструється забезпеченість
щасливим життям в країнах світу. Основна мета творців даного індексу полягає в
ілюстрації того, що економічне зростання є недостатньою умовою для щасливого
життя. Індекс щастя розраховується шляхом множення показника задоволеністю
життям, який виходить в ході соціологічних опитувань, на середню тривалість
життя, потім добуток ділиться на показник екологічного сліду. За підсумками
розрахунків виявилося, що багато розвинених країн знаходяться в рейтингу нижче,
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ніж розвиваються, так, наприклад, за підсумками розрахунків 2006 р. найбільш
«щасливою» країною виявилася острівна держава Вануату, а 2009 році найбільш
«щасливою» країною стала республіка Коста–Ріка.
Серед інтегральних індикаторів можна виділити наступні:
Індекс екологічної сталості, який був визначений в доповіді, підготовленій
групою вчених з Єльського і Колумбійського університетів для Всесвітнього
економічного форуму в Давосі (2001 Environmental Sustainability Index).
Індекс фізичної якості життя (ІФКЖ) (Physical Quality–of–Life Index, PQLI) –
це спроба виміряти добробут населення країни (якість життя). Він був створений у
середині сімдесятих, але зараз рідко використовується. Обчислюється як середнє
арифметичне з індексованою смертністю
немовлят, індексованої очікуваної
тривалості життя однорічних дітей і відсотка грамотних. У сімдесятих індекс
піддався критиці через те, що дитяча смертність визначається багатьма тими ж
факторами, що і тривалість життя.
Справжній показник прогресу (Genuine Progress Indicator, GPI) – спроба
створення альтернативи ВВП, на відміну від якого даний показник враховує
екологічні та соціальні аспекти розвитку. Включає в себе наступні складові:
злочинність і розпад сімей, зміна кількості вільного часу, домашня і добровільна
робота, залежність від закордонних капіталів, розподіл доходу, витрати на оборону,
термін життя предметів тривалого користування, виснаження ресурсів,
забруднення, довгостроковий екологічний збиток.
«Зелений ВВП» – розробка Державного управління з охорони навколишнього
середовища (ДУОНС) та Державного статистичного управління (ДСУ) КНР. Ними
була опублікована спільна Доповідь про розрахунок «зеленого ВВП» за 2004 р. З
технічної точки зору «зелений ВВП» є копією ЕЧПВ.
Даний список далеко не повний і не описує всіх існуючих індексів та
індикаторів сталого розвитку. Зараз існують тисячі різних індикаторів, проте в даній
статті ми навели лише ті індикатори, які є найбільш відомими і / або
загальноприйнятими тобто ті, які застосовуються на практиці.
Створення інтегральних, агрегованих індексів сталого розвитку є трудомістким
і дорогим завданням. Тим не менше витрати в даній сфері обґрунтовані і необхідні,
оскільки, в результаті людство отримує зручний інструмент швидкого аналізу
траєкторії свого розвитку, а отже, можливість коригування своїх дій в галузі
використання природних ресурсів та охорони навколишнього середовища.
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1.6. КОНЦЕПЦІЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ І ПРОБЛЕМА

БЕЗПЕКИ

У червні 1992 р. у Ріо-де-Жанейро відбулася Конференція ООН з
навколишнього середовища і розвитку (ЮНСЕД), на якій було ухвалено історичне
рішення про зміну курсу розвитку усього світового співтовариства. Таке
безпрецедентне рішення глав урядів і лідерів 179 країн, присутніх на ЮНСЕД, було
обумовлено стрімким погіршенням глобальної екологічної ситуації і прогнозованою
на основі аналізу її динаміки глобальної катастрофи, яка може вибухнути вже в XXI
ст. і призвести до загибелі всього живого на планеті.
Серед проблем екологічного характеру, які, згідно з нещодавно виданою
Програмою ООН з навколишнього середовища (ЮНЕП) з доповіддю «Глобальна
екологічна перспектива – 2000» (ГЕО–2000), виявляться основними в XXI ст..
Названі зміни клімату в результаті викиду парникових газів, нестача прісної води і
її забруднення, зникнення лісів і опустелювання, скорочення біорізноманіття,
зростання чисельності населення (та його переміщення), необхідність видалення
відходів, забруднення повітря, деградація ґрунтів і екосистем, хімічне забруднення,
виснаження озонового шару, урбанізація, виснаження природних ресурсів,
порушення біогеохімічних циклів, поширення захворювань (включаючи появу
нових) і т.д. Майже кожна з цих екологічних проблем може, якщо буде
продовжуватися стихійний розвиток цивілізації, призвести до загибелі людства і
біосфери.
ЮНСЕД продемонструвала усвідомлення згубності традиційного шляху
розвитку, який був охарактеризований як несталий розвиток, з кризами,
катастрофами, омніцидом (загибеллю всього живого). Перехід на нову модель
(стратегію) розвитку, що отримала назву моделі сталого розвитку, представляється
природною реакцією світової спільноти, що прагне до свого виживання і
подальшого розвитку.
Людство зіткнулося з усе загострюючими протиріччями між своїми
зростаючими потребами і нездатністю біосфери забезпечити їх, не руйнуючись. В
результаті соціально–економічний розвиток прийняв характер прискореного руху
до глобальної екокатастрофи, при цьому ставиться під загрозу не тільки
задоволення життєво важливих потреб та інтересів майбутніх поколінь людей, але і
сама можливість їх існування. Виникла ідея вирішити це протиріччя на шляху
переходу до такого цивілізаційного розвитку, який не руйнує своєї природної
основи, гарантуючи людству можливість виживання і подальшого безперервного,
тобто керованого та сталого розвитку.
Ідеї сталого розвитку відповідають об'єктивним вимогам часу і можуть
вирішальним чином вплинути на майбутнє Росії, зіграти важливу роль у визначенні
державних пріоритетів, стратегії соціально–економічного розвитку та перспектив
подальшого реформування країни. Нова стратегія розвитку цивілізації вже
визначила позицію світової спільноти – об'єднати зусилля в ім'я виживання
людства і безперервного розвитку і збереження біосфери. Росія, що підписала
документи згаданої Конференції ООН, взяла на себе серйозні зобов'язання щодо
реалізації програми всесвітнього співробітництва, прийнятої на основі консенсусу.
Про поняття сталого розвитку
Термін «сталий розвиток» одержав широке поширення після публікації
доповіді, підготовленої для ООН в 1987 р. спеціально створеної в 1983 р.
Міжнародною комісією з навколишнього середовища і розвитку. У російському
виданні цієї доповіді англійський термін sustainable development перекладено як
«сталий розвиток», хоча слово sustainable має також інші значення: «підтримуваний,
А.Д. Урсул, А.Л. Романович. Посилання на літературні джерела опущені.

38

самопідтримуваний», «тривалий, безперервний», «підкріплюваний», «той, що
захищається».
Ще в доповіді «Всесвітня стратегія охорони природи» (1980 р.), представленій
Міжнародним союзом охорони природи і природних ресурсів, підкреслювалося, що
для того щоб розвиток був стійким, слід враховувати не тільки його економічні
аспекти, але також соціальні та екологічні. У 80-ті роки проблеми зв'язку екології
та розвитку особливо активно обговорювалися в працях учених з дослідницького
інституту «Worldwatch» («Всесвітня вахта») в США, і зокрема його директора Л.Р.
Брауна. ЮНЕП ще з середини 1970-х років широко використовувала поняття
«розвиток без руйнування» (development without destruction), а в подальшому набуло
поширення поняття «екорозвиток» (ecodevelopment), що означає екологічно
прийнятний розвиток, тобто розвиток, що найменш негативно впливає на
навколишнє середовище.
Можна вважати, що вже в Декларації Першої конференції ООН про
навколишнє середовище (Стокгольм, 1972 р.) також було відзначено зв'язок
економічного і соціального розвитку з проблемами навколишнього середовища. У
таке розуміння розвитку важливий внесок внесли наукові доповіді Римського
клубу, і особливо доповідь «Межі зростання» (1972 р.), в яких формулювалися ідеї
переходу цивілізації від експонціального економічного зростання до стану
«глобальної динамічної рівноваги», від кількісного зростання – до «органічного
«(якісного)» і нового світового економічного порядку».
На ЮНСЕД широко використовувалося визначення, наведене в книзі «Наше
спільне майбутнє»: «Сталий розвиток – це такий розвиток, який задовольняє
потреби теперішнього часу, але не ставить під загрозу здатність майбутніх поколінь
задовольняти свої власні потреби». Це визначення піддавалося критиці за нечіткість
і антропоцентричність. Зазначалося, що визначення поняття «сталий розвиток»
повинне в явній формі включати в себе і уявлення про збереження навколишнього
природного середовища. Ось чому з наявних дефініцій треба усунути навіть
приховані натяки на деградацію як людства, так і біосфери. Це в якійсь мірі
зроблено в Концепції переходу Російської Федерації до сталого розвитку, де під
стійким розвитком розуміється «стабільний соціально–економічний розвиток, який
не руйнує своєї природної основи». Далі це подання конкретизується: «Поліпшення
якості життя людей повинне забезпечуватися в тих межах господарської ємності
біосфери, перевищення яких призводить до руйнування природного біотичного
механізму регулювання навколишнього середовища і його глобальним змінам».
Згадана вище Концепція переходу Російської Федерації до сталого розвитку
була представлена Урядом РФ і затверджена Указом Президента РФ № 440 від 1
квітня 1996 р. У Концепції зазначено, що «дотримуючись рекомендацій і
принципів, викладених у документах Конференції ООН з навколишнього
середовища і розвитку (Ріо-де-Жанейро, 1992 р.), керуючись ними, представляється
необхідним і можливим здійснити в Російській Федерації послідовний перехід до
сталого розвитку, що забезпечує збалансоване вирішення соціально–економічних
завдань і проблем збереження сприятливого навколишнього середовища та
природно–ресурсного потенціалу з метою задоволення потреб нинішнього і
майбутніх поколінь людей».
Дана Концепція була прийнята за рекомендацією ЮНСЕД, в документах якої
урядові кожної країни пропонувалося розробити і затвердити свою національну
стратегію сталого розвитку. Концепція стала важливою віхою на цьому шляху, а в
даний час завершується робота над проектом Державної стратегії сталого розвитку
Російської Федерації.
Саме після ЮНСЕД стало зрозумілим, що якщо не будуть вирішені проблеми
навколишнього середовища, то всі завоювання цивілізації опиняться під загрозою
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знищення. Вони можуть зникнути тому, що все людство буде вкинуте у вир
планетарної екологічної катастрофи, оскільки багатства природи, можливості
самовідновлення біосфери виявляться повністю вичерпаними. Стало зрозумілим,
що необхідно докорінно змінити модель розвитку людства і навіть сам спосіб
життєдіяльності кожної людини, провести найкардинальніші за всю історію
людства цивілізаційні трансформації, які забезпечили б його виживання.
Весь світ, і Росія в тому числі, стоїть на порозі третьої, після агрокультурної та
індустріальної, цивілізаційної революції, не менш, а може бути, і більш
фундаментальної, ніж дві попередні. Стратегію сталого розвитку неможливо
створити, виходячи з традиційних загальнолюдських уявлень і цінностей,
стереотипів мислення. Вона вимагає вироблення нових наукових і світоглядних
підходів, відповідних не тільки сучасним реаліям, але і передбачуваним
перспективам розвитку в III тисячолітті.
Поняття сталого розвитку має визначатися через дві основні ознаки такого
розвитку – антропоцентричний і біосфероцентричний. Під антропоцентричною
ознакою, в широкому сенсі, розуміється виживання людства (країни) і здатність
(можливість) його подальшого безперервного (сталого), безперервно довгого
розвитку, щоб наші нащадки мали не менші можливості, в порівнянні з справжнім
поколінням, задоволення своїх потреб у природних умовах і екологічних умовах
Землі та космосу (принцип рівності можливостей поколінь в плані задоволення
своїх потреб). Біосфероцентрична (в загальному випадку – екологічна) ознака
поняття зв'язана із збереженням біосфери як природної основи всього життя на
Землі, необхідною умовою її стійкості і природної еволюції, так щоб подальший
розвиток людства не відбувався в екофобній формі. У книзі «Наше спільне
майбутнє» зазначається, що «стратегія сталого розвитку спрямована на досягнення
гармонії між людьми і між суспільством і природою». Цей принцип можна
охарактеризувати як принцип коеволюції природи і суспільства.
Вищесказане
дозволяє
визначити
сталий
розвиток
як
стратегію
соціоприродного розвитку, яка забезпечує виживання і безперервний прогрес
суспільства і не руйнує навколишнє природне середовище, особливо біосферу.
Перехід до сталого розвитку передбачає поетапне відновлення природних
екосистем до рівня, який забезпечує стійкість навколишнього середовища і при
якому з'являється реальна можливість існування майбутніх поколінь людей,
задоволення їх життєво важливих потреб та інтересів. Формулювання нової стратегії
розвитку означає поступове з'єднання в єдину самоорганізуючу систему
економічної, екологічної та соціальної сфер діяльності. У цьому сенсі сталий
розвиток передбачає, як мінімум, економічну ефективність, біосферосумісність і
соціальну справедливість при загальному зниженні антропогенного тиску на
біосферу.
Організація господарської діяльності, яка не руйнує біосферу, а її зберігає,
тобто екологодопустимої, що не виходить за межі несучої ємності екосистем, –
одне з центральних напрямів становлення майбутнього сталого суспільства.
Біосфера з цієї точки зору повинна розглядатися вже не тільки як комора та
постачальник ресурсів, а як фундамент життя, збереження якого повинно бути
обов'язковою умовою функціонування соціально–економічної системи та її
окремих елементів.
Поки не існує задовільного науково обґрунтованого підходу до створення
повністю біосферосумісного господарства. Господарська діяльність в XX ст.,
орієнтована на швидкі темпи економічного зростання, стала руйнівною силою для
людини і біосфери. Але досі біосферосумісна економіка виглядає як чергова утопія
і неясні шляхи і механізми її формування, які створили б сучасну цивілізацію.
Дозвіл цього еколого–економічної суперечності бачиться в створенні нової моделі
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господарювання, рівноважною, або стійкою, економіки, що базується на
принципах всебічної і повної інтенсифікації та екологізації.
Глибинна сутність переходу до сталого розвитку полягає у виживанні людства і
одночасному збереженні біосфери, іншими словами, у збереженні біосфери і
цивілізації. Однак для того щоб вижити, зберегтися як унікальний біологічний вид,
людині необхідно кардинальним чином трансформувати всі сфери своєї діяльності
в напрямку суттєвого зменшення тиску на біосферу – майже на порядок. Це дуже
складне завдання, і його виконання багато в чому суперечить всьому тому, що
характерно для моделі несталого, або економоцентричного розвитку, розпочатого з
переходу людства до виробничого господарства. Екологічну неспроможність цієї
моделі особливо яскраво продемонструвало XX століття.
XXI століття може виявитися переломним в історії цивілізації, бо протягом
нього повинне вирішитися головне питання – бути чи не бути людству. Перехід до
сталого розвитку і дозволить його вирішити, так як створює можливість виживання
і подальшого безперервного розвитку цивілізації, але в істотно зміненій,
біосферосумісній формі, коли людина не руйнує природне середовище свого
проживання – цю природну колиску будь–якого життя, в тому числі і розумного. В
даний час у всьому світі розробляється концепція сталого розвитку, яка повинна в
науковому плані перетворитися в теорію, а в практичному – у стратегію сталого
розвитку, і світова спільнота повинна реалізувати цю стратегію, щоб вижити в
новому тисячолітті.
У 2002 р. виповнюється 10 років з часу проведення ЮНСЕД, і цю дату
планується відзначити скликанням Всесвітнього саміту зі сталого розвитку
(«Ріо+10»), який відбудеться у вересні 2002 р. в Йоганнесбурзі (ПАР) під егідою
ООН. «Саміт Землі III», як його ще називають, повинен підвести підсумки, з якими
людство підійшло до третього тисячоліття, скорегувати подальший рух у
відповідності з новою стратегією цивілізаційного розвитку.
Кожна країна, яка візьме участь у саміті «Ріо +10», повинна буде оцінити свій
внесок у сталий розвиток цивілізації, виявити труднощі, з якими вона стикається, і
визначити проблеми, які належить вирішити. Внесок у сталий розвиток Росії
найбільш значний не стільки на практичному рівні (як і всі країни світу, вона за
інерцією продовжує свої реформи в рамках моделі несталого розвитку), скільки на
теоретичному: вітчизняні вчені істотно розробили концептуальні основи сталого
розвитку.
Напередодні Всесвітнього саміту зі сталого розвитку поряд з підготовкою
офіційних документів і доповідей російської громадськості доцільно проаналізувати,
що ж являє собою концепція сталого розвитку. Власне кажучи, саме на
початковому етапі переходу світового співтовариства до нової форми (стратегії)
розвитку важливо об'єднати вже існуючі в різних країнах і дослідницьких
колективах наукові розробки та їх результати, які сприяли б формуванню образу
нашого сталого майбутнього.
Взаємозв'язок сталого розвитку та безпеки
Процес переходу до сталого розвитку є глобальним, і окремо взята країна не
може перейти на цей шлях, поки інші країни будуть залишатися в рамках старої
моделі розвитку. Ось чому важливо використовувати процес глобалізації, що
стихійно почався та направити перш за все його економічні, екологічні та соціальні
складові на реалізацію цілей сталого розвитку. Тим самим процес глобалізації, який
розгортається за ініціативою постіндустріальних держав, транснаціональних
корпорацій і всесвітніх організацій став би сприяти переходу світової спільноти не
до постіндустріального, а до сталого майбутнього всієї цивілізації.
У переході до сталого розвитку Росія має ряд особливостей (в першу чергу
маються на увазі високий інтелектуальний потенціал і наявність мало порушених
41

господарською діяльністю територій, які становлять понад 60% усієї території
країни), завдяки яким вона може зіграти роль лідера в переході до нової
цивілізаційної моделі розвитку. В даний час важливо вийти із системної кризи,
знайти відносно стабільне і безпечне становище, з якого можна найменш болісно
почати перехід на траєкторію сталого розвитку.
Як уже зазначалося, глибинна суть сталого розвитку полягає в збереженні і
цивілізації, і біосфери. Є доцільним особливу увагу звернути на зв'язок ідей сталого
розвитку та становлення ноосфери. Ноосферна орієнтація сталого розвитку висуває
на перше місце інтелектуально-духовні і раціонально–інформаційні фактори і
ресурси, які на відміну від матеріально-речових та природних ресурсів і факторів
безмежні і створюють основу для виживання і безперервно довгого розвитку
цивілізації. Саме тому в заключній частині Концепції переходу Російської
Федерації до сталого розвитку мова йде про ноосферу як цільову орієнтацію
сталого розвитку, такий етап розвитку цивілізації, коли критерієм індивідуального і
національного багатства стануть духовні цінності та знання людини, що живе в
гармонії з навколишнім середовищем.
Нещодавно про це нагадав Президент РФ В. В. Путін на діловому саміті країн
АТЕС «Бізнес та глобалізація» що відбувся 15 листопада 2000, зазначивши, що на
фундаменті вчення про ноосферу фактично будується сьогодні концепція сталого
розвитку. Зробити таке нагадування доречно і тут – щоб підкреслити, що ідея
сталого розвитку досить часто видається за суто західну, має російське коріння, і
звернути увагу на вже виявлену специфіку переходу України до сталого розвитку.
Це важливо і тому, що державна стратегія має містити не тільки загальні
рекомендації щодо подальшого розгортання господарської, організаційно–
управлінської та іншої практичної діяльності, – вона повинна також стати
світоглядним орієнтиром для всього XXI ст. і навіть для всього III тисячоліття.
Саме в цьому столітті і тисячолітті має вирішитися суперечність між старою
моделлю цивілізаційного розвитку (тобто несталого розвитку) і поки тільки
теоретично декларованої моделлю сталого розвитку, яку, на наш погляд, треба
надати ноосферній орієнтації. В залежності від цього XXI ст. стане або століттям
глобальної антропоекологічної катастрофи, або століттям виживання і сталого
розвитку цивілізації.
Специфіка переходу України до сталого розвитку крім сказаного вище про
необхідність її ноосферної орієнтації пов'язана з тим, що цей перехід по історичних
масштабах часу збігається з переходом до ринкових відносин і демократії. Важливо,
щоб подальші реформи та державні рішення орієнтувалися на стратегію сталого
розвитку країни, а не на модернізаційні рецепти прихильників руху за моделлю
несталого розвитку. Якщо стратегія сталого розвитку опиниться у фокусі
формованої зараз національної ідеї, Росія знаходить шанс піти від
модернізаційних–наздоганяючих перетворень, що відводять на периферію світового
розвитку, ми зможемо перейти до випереджаючих і збалансованих дій шляхом
прийняття комплексних рішень в дусі нової цивілізаційної парадигми.
Ще одна важлива концептуальна ідея пов'язана з актуальною необхідністю
сполучення концепції переходу до сталого розвитку з концепцією національної
безпеки. Очевидна суперечність між уже розробленими концепціями безпеки (в
тому числі і в нових редакціях) та Концепцією переходу РФ до сталого розвитку.
Це обумовлено в основному тим, що забезпечення безпеки до цих пір розглядалося
в рамках старої моделі, тобто моделі несталого розвитку. У відповідності з таким
світоглядним принципом прийняття державних рішень носить несистемний, в
основному відомчий характер. В існуючій практиці прийняття державних рішень є
протиріччям, яке необхідно вирішити, для того щоб істотно підвищити їх
ефективність. Це протиріччя полягає в тому, що державні рішення приймаються,
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як правило, без урахування забезпечення безпеки їх реалізації, а вже потім
приймаються рішення Радою безпеки в її сфері компетенції.
Наведемо характерний приклад подібної процедури прийняття рішень. Уряд
РФ обговорює і приймає Державну стратегію соціально-економічного розвитку
країни до 2010 р., і тільки через майже рік починається розробка нової редакції
Державної стратегії економічної безпеки Російської Федерації, яка має бути
завершена до середини 2002 р. (і розрахована на ті ж терміни).
Як правило, важливі державні рішення, приймаються без урахування
забезпечення безпеки і в інших сферах, і це зумовлено насамперед неадекватним
уявленням про роль і місце безпеки в процесах розвитку. Найчастіше безпека
розуміється як особлива сфера діяльності, яка як би доповнювала основний вид
діяльності, захищала його від зовнішніх або внутрішніх загроз і небезпек. Певною
мірою таке розуміння безпеки як стану захищеності життєво важливих інтересів
особистості, суспільства і держави (об'єкта безпеки) від внутрішніх і зовнішніх
загроз правомірне і навіть відображене у федеральному законі «Про безпеку» (1992
р.). Разом з тим якщо забезпечення безпеки розглядати як захист основної
діяльності, то відбувається роздвоєння діяльності на творчу і додаткову, пов'язану із
забезпеченням безпеки. До того ж в рамках моделі несталого розвитку безпеку
можна забезпечити лише тимчасово і на самому мінімальному рівні.
Ось чому ідея реалізувати забезпечення безпеки через розвиток [7] виявляється
найбільш плідною для вирішення проблеми безпеки. У цьому випадку роздвоєння
діяльності зникає, основна творча діяльність і забезпечення безпеки збігаються,
оскільки модель сталого розвитку виявляється одночасно і моделлю безпечного
розвитку. Якщо ми приймаємо принцип забезпечення безпеки через розвиток, то
це однозначно призводить до забезпечення безпеки саме через сталий розвиток, і
іншої моделі розвитку, де могла б бути гарантована безпека, причому на тривалий
час, просто не існує.
ЮНСЕД пов'язала розвиток з охороною навколишнього середовища, а ми
зараз повинні вийти на більш широку концепцію, зв'язавши розвиток з безпекою у
всіх сферах. Це означає, що сказане вище відноситься не тільки до проблеми
екологічної безпеки, якій в обговорюваному проекті стратегії відведено основне
місце, але і до всіх видів соціально–економічної та іншої діяльності, особливо якщо
приймаються рішення на державному рівні (адже держава якраз і є основним
суб'єктом забезпечення безпеки особистості, суспільства і самої держави). Таким
чином, мова йде про одночасне забезпечення економічної ефективності та
економічної безпеки, соціальної справедливості і соціальної безпеки, екологічної
безпеки і коеволюційного розвитку.
Адже особливістю переходу кожної суверенної держави є реалізація нею своїх
національних інтересів (у тому числі в плані забезпечення безпеки), а тепер також
– одночасна за історичними масштабами орієнтація на перехід до сталого розвитку.
Цілком очевидно, що вирішення цього протиріччя пов'язано з тим, що
забезпечення безпеки повинно все більшою мірою здійснюватися через розвиток і
все в меншій – через захист, що змушує знайти консенсус між новим світоглядом,
який відповідає ідеї сталого розвитку, і світоглядом, на якому до цих пір
ґрунтувалося забезпечення безпеки будь–якої держави через захист.
Саме тому реальний перехід до сталого розвитку почнеться тільки тоді, коли на
рівні державного управління рішення щодо забезпечення безпеки стануть
прийматися одночасно з рішеннями за основними видами діяльності. Сталий
розвиток – це не тільки системна єдність економічних, соціальних та екологічних
видів і аспектів діяльності, але й іманентний взаємозв'язок розвитку і безпеки, це
забезпечення безпеки через розвиток та розвиток через забезпечення безпеки.
43

У світлі сказаного важливо у всіх розділах проекту обговорюваної стратегії
пов'язати перехід до сталого розвитку із забезпеченням національної та інших видів
безпеки (як це зроблено у відношенні екології та процесу екологізації). Це важливо
насамперед для того, щоб не надійшли «як завжди» і, прийнявши стратегію, через
деякий час не стали розробляти стратегію її захисту, тобто її безпечної реалізації.
В даний час у всіх країнах світу, і в тому числі, як уже зазначалося, в Росії,
забезпечення безпеки мислиться і реалізується у відповідності з моделлю несталого
розвитку. Така традиційна орієнтація в сфері безпеки стикається з дедалі більшими
труднощами і в принципі безперспективна, незважаючи на всі зростаючі фінансові
та адміністративно–організаційні ресурси, що вкладаються в цей напрямок людської діяльності. Важливо концептуально-світоглядно усвідомити неефективність
традиційного підходу до забезпечення безпеки у всіх видах діяльності і для всіх
об'єктів (для людства, біосфери, держави, особистості і соціуму) і розробити новий
теоретико-методологічний підхід до вирішення цієї життєво важливої проблеми.
Перехід до сталого розвитку передбачає забезпечення безпеки у всіх
відносинах, а загальна безпека, як уже зазначалося, також реалізується на шляху
сталого розвитку. Настільки тісний взаємозв'язок загальної (і глобальної) безпеки
країни і світової спільноти та сталого розвитку та визначає особливості подальшого
людського існування. В якості методологічної основи подібного бачення повинні
використовуватися всі засоби дослідження майбутнього, включаючи прогностичні,
футурологічні, системні, ноосферні та інші підходи, що визначають специфіку
проблеми безпеки.
Безпека – це такий інваріант існування та розвитку, який характерний для
будь–якої моделі розвитку цивілізації. Навіть в рамках моделі несталого розвитку
необхідно досягти певного рівня стабільності і безпеки, для того щоб можна було
здійснювати перехід до стратегії сталого розвитку. У річній доповіді про роботу
ООН за 1999 р. «Запобігання воєн і лих: глобальний виклик зростаючих масштабів»
Генеральний секретар ООН зазначив, що «справедливий і сталий розвиток є одним
з необхідних умов забезпечення безпеки, проте забезпечення мінімальних
стандартів безпеки, в свою чергу, є однією з передумов розвитку. Прагнення
вирішити одну задачу у відриві від іншої не має великого сенсу».
Ось чому існують принципи забезпечення безпеки, які є специфічними для
моделі несталого розвитку і для моделі сталого розвитку. Існують також принципи,
загальні для обох моделей. Так, наприклад, основні принципи забезпечення
безпеки, згадані у федеральному законі «Про безпеку», характерні як для
традиційного тлумачення моделі розвитку, так і для моделі сталого розвитку. Серед
них – законність, дотримання балансу життєво важливих інтересів особистості,
суспільства і держави, взаємна відповідальність особи, суспільства і держави
відносно забезпечення безпеки, інтеграція з міжнародними системами безпеки.
Виділення цих принципів диктувалося переходом від колишнього,
радянського, типу суспільства і держави до демократичного і правового. Тепер же в
світлі концепції забезпечення безпеки через сталий розвиток потрібне виділення
нових основних принципів.
Як вже неодноразово зазначалося, в рамках нової стратегії безпека і розвиток
(саморозвиток) виявилися настільки взаємопов'язаними, що забезпечення безпеки
цивілізації в принципі неможливо без переходу на шлях сталого розвитку. І
навпаки, сталий розвиток, тобто збереження людської культури і біосфери,
неможливе без забезпечення їх спільної безпеки. Розглянемо далі ряд принципів
забезпечення безпеки через сталий розвиток.
Процес глобалізації забезпечення безпеки
Процес глобалізації, що розгорнувся істотно впливає на постановку проблеми
безпеки. Стає очевидним, що зусилля, які спрямовуються на забезпечення безпеки
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окремо взятого об'єкту безпеки – держави, суспільства, особистості, фірми і т.п.,
повинні одночасно сприяти і глобальній безпеці, тобто безпеці всього людства. Це
означає, що безпека будь-якого об'єкта (суб'єкта) не може бути забезпечена в
повній мірі без забезпечення глобальної безпеки. А оскільки безпека цивілізації
залежить від збереження біосфери, її стійкості і природної еволюції, остільки
необхідно
забезпечення
безпеки
(збереження)
натурального
природного
середовища.
Отже, перехід до сталого розвитку можливий лише в глобальному масштабі, в
злагоджено-когерентному режимі всіх об'єктів безпеки (і суб'єктів також), а
значить, будь-які рішення та дії щодо забезпечення безпеки будь-якого об'єкту не
повинні суперечити міжнародно-глобальним імперативам сталого розвитку. Сказане
відноситься не тільки до екологічної безпеки, але і до будь-якого виду безпеки – до
економічної, інформаційної, соціальної і т.д. Звідси випливає також, що в старій
моделі – моделі несталого розвитку – не може бути забезпечена безпека ні всього
людства, ні окремо взятої держави незалежно від того, за яким типом
обґрунтовується її забезпечення (американському, північнокорейському і т.п.). На
початку XXI в. забезпечення безпеки держави, суспільства, особистості, всієї
людської культури залежить не тільки від окремо взятого об'єкта і суб'єкта безпеки,
але і від того, чи здійснюється перехід до сталого розвитку всього людства. Крім
того, це означає, що будь-які процеси на будь-якому напрямку глобалізації –
економічному, фінансовому, культурному, інформаційному і т.д. – Також повинні
«працювати» не на стару модель цивілізації, а на глобально-керований сталий
розвиток.
Системно-синергетичний характер безпеки
Вищесказане свідчить про системний характер забезпечення безпеки через
сталий розвиток, оскільки в одне системне ціле об'єднуються глобальний,
регіональний, національно-територіальний і локальний аспекти, але на базі
планетарних імперативів. Системно-синергетичний характер проблеми безпеки
проявляється і при об'єднанні в одне ціле різних видів безпеки, що реалізується в
Концепції національної безпеки Російської Федерації і аналогічних документах
інших держав.
Таке системно-синергетичне бачення суттєво поглиблюється, якщо ми
розглядаємо забезпечення безпеки через перехід до сталого розвитку.
Синергетичний характер останнього проявляється насамперед у тому, що воно
об'єднує в цілісну систему як мінімум три сфери людської діяльності – економічну,
соціальну і екологічну, створюючи не існуючий раніше, системний, ефект сталого
розвитку. Замість моделі несталого розвитку, заснованої на домінуванні
економічної ефективності, модель сталого розвитку орієнтується в своїй системній
єдності на реалізацію як мінімум трьох сумісних цілей – на забезпечення
економічної ефективності, досягнення соціальної справедливості і дотримання
екологічних імперативів, що в сукупності повинно дати синергетичний ефект сталої
безпеки (безпечної стійкості). Очевидно, що відповідні види безпеки (економічна,
соціальна та екологічна) повинні іманентно сполучатися із згаданими вище цілими
сталого розвитку, з яких, мабуть, лише мета забезпечення екологічної безпеки
виявляється відносно новою, а дві інші так чи інакше вже реалізувалися (найбільш
вдало, хоча і тимчасово, – мета досягнення економічної ефективності в ринковій
економіці).
Системно-синергетичний характер забезпечення безпеки через перехід до
сталого розвитку не виключає протиріч між основними його складовими, і загальне
рішення припускає, що на різних етапах такого переходу на пріоритетне місце буде
висуватися яка-небудь одна з них (наприклад, в Росії в найближчі роки –
економіка, а не екологія). Нарешті, доречно зауважити, що системно45

синергетичний характер безпеки, забезпечуваний через сталий розвиток, не
зводиться лише до згаданих трьох складових єдиної системи сталого розвитку. Він
припускає всі види безпеки, і насамперед ті, які виділяються в Концепції
національної безпеки Російської Федерації. Однак забезпечення безпеки через
сталий розвиток не може мислитися лише як захист життєво важливих інтересів
об'єкта безпеки від внутрішніх і зовнішніх загроз. Захист від загроз іманентно
входить до складу поняття сталий розвиток. Поділ на «розвиток» і «безпеку»
можливий лише в рамках моделі несталого розвитку.
Випереджаючий характер забезпечення безпеки
Забезпечення безпеки в рамках моделі несталого розвитку і нової
цивілізаційної моделі в темпоральному аспекті носить принципово різний характер.
В рамках старої моделі забезпечення безпеки, як правило, не є попереджувальним і
реалізується в основному при появі серйозних відхилень від природного розвитку –
реальних загроз, катастроф, катаклізмів, лих і т.п. Більше того, серед принципів
забезпечення безпеки не виділено принцип запобігання цих відхилень. Сказане,
проте, не означає, що в рамках моделі несталого розвитку не використовуються
превентивні заходи, – вони просто не носять загального і обов'язкового характеру,
а використовуються як цивілізація (частина міжнародного співтовариства, держави і
т.п.), яка може брати участь у ліквідації наслідків катастроф або у протидії
реальним загрозам. У разі такої загрози всьому людству, що тягне за собою
планетарну катастрофу, усунення останньої можливо тільки через прийняття
випереджаючих рішень і реалізацію превентивних заходів. Але для цього необхідна
кардинальна зміна форми (стратегії) розвитку, перетворення його із стихійного в
глобально керований на базі принципу попередження (15-й принцип Ріо-деЖанейрської декларації з навколишнього середовища і розвитку). В рамках нової
моделі розвиток перестає бути стихійним процесом, що вимагає захисту від
зовнішніх і внутрішніх загроз, а стає стійким безпечним розвитком, що
самоорганізовується. Розвиток відповідно до такої нової форми цивілізаційної
самоорганізації має бути одночасно і випереджаючим саморозвитком, в руслі якого
можливо заздалегідь передбачати і запобігати загрозам і небезпекам внутрішнього і
зовнішнього характеру.
Самоорганізаційно–випереджаючий характер управління при переході до
сталого розвитку дозволить вирішувати проблеми забезпечення безпеки вже на
стадії перетворення потенційних загроз в реальні, як правило, шляхом запобігання
появи цих загроз. Якщо в рамках моделі несталого розвитку ми маємо справу з
реальними загрозами, катастрофами і їх несприятливими наслідками, то в рамках
нової моделі, що сполучає в одне системно-синергетичне ціле розвиток і безпеку,
повинна бути передбачена система запобігання і усунення реальних загроз і
небезпек, а тим більше стихійних лих і антропогенних катастроф.
У системі сталого розвитку, що самоорганізовуєтья, таким чином, має бути
реалізоване випереджальне забезпечення всіх видів безпеки. Цей випереджаючий
механізм забезпечення безпеки повинен бути вбудований в систему реалізації
переходу до сталого розвитку як розвитку, що самоорганізовується, орієнтований
на нові культурно-цивілізаційні цілі.
Інформаційно-консенсусний характер забезпечення безпеки
Одна з основних відмінностей у забезпеченні безпеки в рамках старої і нової
моделей цивілізаційного розвитку пов'язана з тим, що задіяні різні засоби і сили. В
рамках моделі несталого розвитку до сил і засобів забезпечення безпеки відносяться
різного роду силові структури (наприклад, згадані в ст. +12 Федерального закону
«Про безпеку»).
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Якщо взяти в якості кінцевої мети переходу до сталого розвитку становлення
ноосфери (ноосферної цивілізації, ноосферної культури), то стає очевидним, що в
суспільстві сталого розвитку військово-силові засоби не є основними.
Домінуючими тут виявляються раціонально-консенсусні засоби, що мають
інформаційну природу. Вони вже починають застосовуватися, наприклад при
забезпеченні безпеки держав – учасниць Договору про колективну безпеку. Якщо
виникає загроза безпеки, територіальної цілісності та суверенітету одного або
декількох держав–учасниць або загроза міжнародному миру, держави-учасники
негайно приводять в дію механізм спільних консультацій з метою координації своїх
позицій і прийняття конкретних заходів для усунення виниклої загрози.
Запобігання воєн і збройних конфліктів, усунення реальних загроз повинні
досягатися врегулюванням спірних питань, міжнародних і регіональних криз –
виключно політичними, погоджувальними засобами. Один з принципів
забезпечення безпеки держав-учасниць – принцип прийняття рішень з головних
питань забезпечення колективної (загальної) безпеки на основі консенсусу.
У прийдешній ноосфері згадані принципи в силу глобального характеру
забезпечення безпеки цивілізації повинні мати планетарний статус, поширюватися
на всі держави, народи і соціуми. Це можливо лише в тому випадку, якщо перехід
до сталого розвитку буде йти по траєкторії, близькій до ноосферної, коли рішення
будуть прийматися на гуманістично і екологічно раціональній основі, а не на
військово-силовий. Перехід від суспільства споживання і превалювання
матеріально-економічних інтересів до ноосферо-консенсусної демократії дозволить
сформувати нові форми управління засобами забезпечення безпеки, інформаційною
основою яких буде ноосферний інтелект глобального масштабу.
Ноосферні орієнтири безпеки
Неможливість радикального вирішення проблеми безпеки без переходу на
магістраль сталого розвитку дає підстави для формулювання ще одного принципу
забезпечення безпеки, що носить орієнтаційно-цільовий характер. Забезпечення
безпеки через сталий розвиток здійснюється поетапно і залежить від реалізації тих
чи інших цілей на шляху сталого розвитку. Загальною метою та, по суті,
завершальним на певному історичному відрізку часу етапом є становлення
ноосфери. На користь цього припущення було наведено достатньо аргументів, які
дозволяють якщо не ототожнити перехід до сталого розвитку і становлення
ноосфери, то принаймні
вважати ці процеси досить близькими та
односпрямованими. Цей логічний зв'язок здавався досить привабливим і для того,
щоб в заключній частині Концепції переходу Російської Федерації до сталого
розвитку сформулювати, що у віддаленій історичній перспективі поступово
повинна вирішуватися проблема гармонізації взаємодії з природою всього світового
співтовариства. Рух людства до сталого розвитку в кінцевому рахунку призведе до
формування передбаченої В.І.Вернадським сфери розуму, ноосфери, коли мірилом
національного та індивідуального багатства стануть духовні цінності та знання
Людини, що живе в гармонії з навколишнім середовищем.
Дуже важливою для рішення розглянутої нами проблеми є вже згадана раніше
ідея про те, що на вченні про ноосферу фактично будується сьогодні концепція
сталого розвитку. Тим часом поняття «ноосфера» може визначатися не тільки в
тому ракурсі, в якому це було зроблено в Концепції переходу Російської Федерації
до сталого розвитку. Ноосферу можливо розглядати в сполученні із забезпеченням
безпеки в усіх відношеннях, тобто сфера розуму представляється як
найбезпечніший стан і самої цивілізації, і сфери її взаємодії з природою. Подібне
уявлення про зв'язки сфери розуму і безпеки спочатку було засновано лише на
інтуїтивному очікуванні, що настання ноосфери вирішить проблему забезпечення
безпеки подальшого розвитку. Зв'язок же стратегії сталого розвитку та безпеки
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призводить до висновку, що сфера розуму виявиться одночасно і сферою
забезпечення безпеки як у глобальному, так і в інших відносинах (що виглядає
цілком природно, оскільки все розумне має бути і безпечним).
У цьому плані важливо проаналізувати в прогностичному аспекті механізми та
етапи забезпечення безпеки на шляху сталого розвитку, тобто застосувати
методологію дослідження майбутнього, маючи на увазі реалізацію нормативного
прогнозу у вигляді стратегії сталого розвитку. Методологічною основою
формулювання уявлення про перспективи забезпечення безпеки є ноосферний
підхід як найбільш адекватний для дослідження бажаного майбутнього.
Згаданий ноосферний підхід формувався в надрах такого наукового напряму,
як вчення про ноосферу (ноосферологія). Останнє являє собою міждисциплінарну
інтегративну сферу наукового пошуку. Вона охоплює весь комплекс знань про
ноосферу, закони і тенденції її становлення і розвитку, включаючи уявлення про
перехід цивілізації до «сталого суспільства» і «стійкої держави». Ноосферологія
розглядається як та частина дослідження майбутнього, яка акцентує увагу на
виживанні людства шляхом розвитку морального гуманізуваного і екологізованого
розуму, прогнозування безпечного сталого майбутнього за допомогою становлення
ноосферного колективного інтелекту на базі засобів інформатики.
Забезпечення безпеки через сталий розвиток в ході становлення ноосфери
здійснюється головним чином за допомогою раціональних засобів, новітніх
інформаційно–інтелектуальних технологій. З одного боку, мова йде про
використання природних механізмів (типу природної безпеки, біологічної
стабілізації та регуляції навколишнього середовища), які необхідно включити в
сферу взаємодії природи і суспільства. З іншого боку, гармонізація цієї взаємодії
повинна досягатися за допомогою раціонально-духовних механізмів, що
оптимально організовують соціальну діяльність і переводять її на інтенсивнокоеволюційний шлях розвитку, що в сукупності забезпечує загальну безпеку і
стратегічну стабільність.
Саме в ноосфері досягається системно-синергетичний синтез усіх складових
сталого розвитку, причому не тільки в самому соціумі, що виступає як ноосфероглобальне ціле, але і в його взаєминах з природою, як земної, так і космічної.
Причому у відношенні космосу також в перспективі повинна бути забезпечена
безпека в результаті становлення космоноосфери, де глобальна безпека
забезпечується і в її зовнішньому, геокосмічному і власне космічному, варіанті, про
що мріяв К. Е. Ціолковський, розробляючи концепцію безсмертя людства в
результаті освоєння космосу.
Раціоналізація механізмів забезпечення безпеки
Якщо в царстві тварин забезпечення безпеки (збереження біосистеми)
засновано на біологічних механізмах, то з виділенням з цього царства людини
починають розвиватися раціональні засоби. Людина розумна, якій це найменування
було дано з великим авансом, почала вживати свій розум перш за все для захисту
своїх життєвих інтересів, тобто для забезпечення безпеки, хоча цей процес
відбувався стихійно. До цих пір, поки йшов природно-стихійний розвиток людства,
ірраціональні тенденції домінували. Буття людства в цілому носило ірраціональний
і алогічний характер, створило ілюзію прогресу що прискорюється, призвело до
найглибшої кризи цивілізації. Дораціональне, нераціональне і надраціональне
(містичне) панували в людській історії, і виживання роду людського мало залежало
від його колективного розуму.
Тим часом нам невідомі інші механізми виживання, крім розуму (моральносправедливого), як індивідуального, так і суспільного (колективного). Ми
вважаємо, що трансформований і ноосферно-орієнтований розум зможе в
майбутньому домінувати в просторі соціального буття, зможе, управляючи
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розвитком людства, забезпечити їй виживання і сталий поступальний рух. І якщо
це так, то слід спробувати подивитися, що ж станеться з цивілізацією, яка,
відкинувши інерцію стихійно-ірраціонального розвитку і неприродні потреби,
перейде до раціонально керованого розвитку і становлення сфери розуму як сфери
буття якісно нової, ноосферної, цивілізації. З цієї точки зору основне питання
ноосферної філософії – це питання про співвідношення раціонального та
ірраціонального, але не стільки в пізнанні, скільки в соціальному бутті, адже це
питання виживання людства і забезпечення його безпеки.
Раціоналізація механізмів забезпечення безпеки при переході до сталого
розвитку означає, що в життя будуть втілюватися лише проекти, що пройшли крізь
«призму розуму». Забезпечення безпеки в належній мірі, якщо воно здійснюється
стихійно, виявляється неможливим і це підтвердив досвід реформування Росії в
останні роки. Тим більше це відноситься до переходу до сталого розвитку, коли
майбутнє повинно спочатку створюватися, проектуватися розумом, а лише потім
втілюватися в реальність.
Відповідність вимірів сталого розвитку та видів безпеки
В рамках моделі несталого розвитку всі відмінності на рівні розвитку країн
прив'язані до економіки. Таке одномірне, економічне, вимірювання лежить в основі
поділу країн на розвинуті, що розвиваються та країни з перехідною економікою. У
цьому сенсі модель несталого розвитку з повним правом можна назвати ринковою,
або економічною моделлю за типом критеріїв (індикаторів, що лежать в основі
такої класифікації).
На відміну від моделі несталого розвитку (економічної), в моделі сталого
розвитку перш за все і поряд з економічними індикаторами (які залишаються)
з'являються індикатори розвитку соціальної сфери та екологічної діяльності. На
цьому збільшення «системної потужності» моделі сталого розвитку не завершується,
оскільки в подальшому кількість вимірювань (груп індикаторів) буде лише зростати,
все більше долаючи одномірність ринково-економічної моделі. При ноосферній
орієнтації сталого розвитку додасться група індикаторів, що відображають
інформаційно–духовні характеристики розвитку, які в перспективі будуть ставати
все більш вагомими у порівнянні із згаданими трьома групами «матеріальних»
індикаторів.
На шляху руху до сталого розвитку всі країни починають розвиваються, але не
в традиційному економічному розумінні. В рамках триіндікаторної моделі сталого
розвитку (економіка, соціальна сфера, екологія) важливо дотримуватися балансу
розвитку за всіма трьом групам (вимірів) параметрів, а не тільки за однією з них,
підтягуючи відстаючі індикатори до рівня, відповідного новій цивілізаційній моделі.
В останній з часом буде запропонована інша класифікація типів держав з
урахуванням тривимірності груп індикаторів такого розвитку, і в рамках цієї нової
моделі розвиненими виявляться інші країни, ніж в рамках моделі несталого
розвитку (зокрема, США тут вже не буде лідирувати).
Дуже важливий момент – можлива класифікація, що стосується забезпечення
безпеки. У рамках згаданої тривимірної моделі сталого розвитку передбачається
лише екологічна безпека. Однак безпека та сталий розвиток настільки
взаємопов'язані, що забезпечення безпеки проводиться за всіма трьома вказаними
вимірами, а в принципі – за всіма іншими вимірами, які будуть з'являтися і потім
прийматися світовою спільнотою. Звідси випливає важливий методологічний
висновок: концепція (доктрина) безпеки тієї чи іншої держави, та й світового
співтовариства в цілому повинна відповідати новій моделі розвитку. Цей висновок
(і принцип) означає, що прийнята тією чи іншою державою концепція безпеки (а
вона так чи інакше формується, якщо навіть і називається інакше) повинна за
всіма видами безпеки доповнюватися відповідною концепцією (стратегією) сталого
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розвитку. У перспективі, коли вище політичне керівництво країни повністю
усвідомлює необхідність реальних дій, спрямованих на перехід до сталого розвитку,
це має бути єдина Концепція переходу до сталого розвитку і забезпечення безпеки.
В даний час ці дві концепції, наприклад, в Росії (Концепція переходу
Російської Федерації до сталого розвитку і Концепція національної безпеки
Російської Федерації) слабо взаємопов'язані і не відповідають одна одній за
виділеними вимірами сталого розвитку та аналогічними видами безпеки, причому
забезпечення цих останніх вбачається в офіційних документах поки лише в рамках
старої моделі розвитку. Вважається, що принцип взаємозв'язку та відповідності
вимірів сталого розвитку та видів безпеки виявиться методологічним орієнтиром як
для подальших досліджень в сфері проблем безпеки та сталого розвитку, так і для
розробки відповідних державних документів.
Розширення об'єктів безпеки (просторових і темпоральних меж)
Зазвичай до основних суб'єктів безпеки відносять (див. закон «Про безпеку»)
особистість – її права і свободи; суспільство – його матеріальні і духовні цінності;
державу – її конституційний лад, суверенітет і територіальну цілісність.
У моделі сталого розвитку основних суб'єктів більше, оскільки забезпечення
безпеки в рамках цієї моделі носить не соціальний (нехай навіть в широкому сенсі),
а соціоприродний характер. Тому поряд з основними соціальними об'єктами
(особистість, суспільство, держава) в число об'єктів безпеки повинна увійти
природа – її екосистеми, біосфера в цілому і навіть космічні об'єкти (природні і
штучні). Забезпечення їх безпеки, можливе як їх збереження і продовження
природного розвитку (без антропогенного втручання), теж передбачається
концепцією соціоприродної безпеки. Не зберігши біосферу в її природному вигляді,
ми не зможемо забезпечити сталий розвиток системи суспільства – природу як
коеволюцію її складових. Збереження локальних (регіональних, басейнових і т.п.)
екосистем необхідне для забезпечення регіонального (територіального) сталого
розвитку, в рамках якого господарська діяльність повинна знаходитися у
відповідному екологічному коридорі, тобто в межах господарської ємності
екосистем. Концепція соціоприродної безпеки в принципі базується на уявленні
про так звану природну (адаптивну) безпеку, коли природні процеси
використовуються для ефективного забезпечення безпеки на соціальному рівні.
У концепції соціоприродної безпеки, що зв'язує безпеку зі сталим розвитком,
розширюється список основних об'єктів безпеки, і в нього, відповідно до одного з
раніше розглянутих принципів, включається все людство, причому не тільки нині
живучі покоління (одночасно співіснують три-п'ять поколінь людей), але і
покоління майбутні, заради яких і має бути здійснений перехід до сталого розвитку.
Слід зауважити, що існують протиріччя між забезпеченням безпеки нинішніх
поколінь людей (в рамках старої моделі розвитку) та забезпеченням безпеки
майбутніх поколінь (в рамках нової моделі). Це протиріччя має вирішитися так,
щоб в однаковій мірі забезпечувалася безпека як нині живучих, так і майбутніх
поколінь людей, адже в цьому полягає головна ідея сталого розвитку – виживаність
і безперервний розвиток людської цивілізації в умовах збереження навколишнього
природного середовища.
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1.7. ПРО ПРОБЛЕМУ «СТАЛОГО РОЗВИТКУ» СУСПІЛЬСТВА
Кожна людина, стурбована майбутнім розвитком суспільства, напевно, не один
раз замислювалася над тим, за якими правилами має жити це суспільство, до чого
прагнути. В даний час людству відомі дві істотно відмінні моделі його розвитку:
капіталістична і соціалістична. Однак, кожна з цих моделей піддається критиці з
боку своїх опонентів. При цьому у прихильників першої, більш ранньої, («старої»)
моделі – капіталістичної – головним аргументом у суперечці є ефективність
виробництва і свобода стати багатим. Це суспільство засноване на законах розвитку
дикої природи і приватної власності на засоби виробництва, що є наслідком
нерівності його членів: один може нічого не мати і споживати мінімум природних
ресурсів, інший – є власником величезного капіталу з усіма випливаючими звідси
наслідками. У других, головний критерій – соціальна захищеність і рівність, які
забезпечуються переважно державною формою власності і, як наслідок, плановим
веденням народного господарства.
Дійсно, кожна з цих моделей розвитку суспільства має свої переваги і
недоліки, що визнається і їх прихильниками. Ми не ставимо перед собою завдання
дискутувати тут на цю тему ні з одними, ні з іншими. Більш того, забігаючи
наперед, зазначимо, що ми з ними в усьому згодні і вважаємо, що вони мають
рацію в своїх судженнях. Однак в їх судженнях не враховується, що виникла вже
кілька десятиліть тому, глобальна проблема техногенно-екологічної безпеки Земної
кулі. Ця проблема стає визначальним критерієм у виборі шляху розвитку
суспільства.
Тому ми спробуємо підійти до відповіді на питання, винесеного в заголовок,
виходячи із законів біологічного розвитку живої природи, що узагальнені
декларованим в Ріо-де-Жанейро принципом «sustainible development», запозиченого
з «біологічної екології», де він був введений в ужиток більше 30 років тому. Цей
термін погано перекладається українською та російською мовами. Його сенс
найкраще, на думку академіка РАН М.М. Моїсєєва, характеризується виразом
«допустимий розвиток». Однак і в Росії, і в Україні цей термін перекладено як
«Устойчивое развитие» або «Сталий розвиток».
У зв'язку з неоднозначним трактуванням цього наукового терміна, який згодом
набув і політичного контексту, виникає багато різних спекуляцій. Тому в даний час
авторитетніші фахівці намагаються розібратися в його змісті, звільнити від
політичних нашарувань і надати йому сенсу та змісту, що відповідають науковому
уявленню про сучасний етап взаємозалежності природи і суспільства. Важливо
також зв'язати біологічний сенс терміна з сучасним уявленням про особливості
Інвайронментальних проблем і можливості людини впливати на їх розвиток.
Таким чином, мова повинна йти про наповнення поняття «сталий розвиток»
однаковим науково-обґрунтованим змістом, адаптацією до сучасного наукового
світогляду, що дозволить йому стати основною базою практичної діяльності
людини. В основі цього поняття, як вважає Н.Н.Моїсєєв, повинно лежати уявлення
про те, що людина – природна складова біосфери, що виникла в результаті її
еволюції, що на неї, як і на інші живі види, поширюються закони розвитку
біосфери. Людство може існувати на планеті тільки у вузькому діапазоні її
параметрів. Як і будь-який живий вид, воно має свою екологічну нішу – систему
взаємин з навколишнім природним середовищем, закони розвитку якої людина
зобов'язана враховувати у своїй діяльності.
Одне з основних емпіричних узагальнень, яке дуже добре представлене в
останній книзі Н.Ф.Реймерса «Екологія: теорії, закони, правила, принципи і
гіпотези», які відносяться до розвитку живого світу, свідчить: якщо який–небудь з
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видів виявляється монополістом в своїй екологічній ніші, він неминуче переживає
екологічні кризи, спрямовані на відновлення в ній рівноваги, порушеної
монополістом. Результатами такої кризи можуть бути наступні два наслідки.
Перший – це припинення розвитку та різке падіння чисельності живого виду,
в результаті вичерпання ресурсу для життєдіяльності. Це – початок деградації виду,
який втрачаючи монопольне становище в ніші, може повністю зникнути.
Другий результат – розширення екологічної ніші за рахунок відповідної зміни
способу життя і організації виду. При такому результаті розвиток виду може
продовжуватися, він зберігає монопольне становище в новій розширеній
екологічній ніші – до нової екологічної кризи.
Розвиток людства, на думку академіка Н.Н.Моісєєва, відбувається саме за цим
законом. Воно як біологічний вид вже давно приречене на монополізм, а в останнє
сторіччя його діяльність стрімко змінює обличчя планети. Ще на початку ХХ
століття В.Н.Вернадський говорив про те, що людина перетворюється на основну
геологостворюючу силу планети. Сьогодні монополізм людини як виду
безпрецедентний. Тому екологічні кризи в історії людства неминучі. Вони повинні
носити глобальний характер і позначатися на всій біосфері, а не тільки на долі
живої речовини. Передбачати і попереджати ці кризи, створюючи нову екологічну
нішу, змінюючи спосіб життя, свої потреби, характер своєї активної діяльності –
головне завдання людства.
За свою довгу історію людство, ймовірно, вже пережило кілька екологічних
криз, і, оскільки продовжувало розвиватися, остільки і неодноразово розширювало
свою екологічну нішу. Так, на початку неоліту люди (мисливці, збирачі),
удосконаливши зброю, дуже швидко винищили тварин – основу тодішнього
харчового раціону – і виявилися на грані голодної смерті. Щоб вижити людина
змушена була винайти землеробство, а дещо пізніше і скотарство, створюючи тим
самим штучні біогеохімічні цикли – штучний кругообіг речовин у природі. Тим
самим вона якісно змінила свою екологічну нішу, поклавши початок тій цивілізації,
плодами якої людство користується і сьогодні. З цією нішею пов'язані всі ті нові
труднощі, не подолавши які людина навряд чи зможе зберегтися на Землі як
біологічний вид.
При цьому процес створення нової екологічної ніші був стихійним, тому
людство заплатило величезну ціну за подолання кризи – населення Землі
скоротилося, ймовірно, у багато разів. Саме тоді, на думку багатьох учених, і
відбулося виділення людини з природи: вона перестала жити так, як живуть інші
живі істоти. Освоївши землеробство, скотарство, корисні копалини людина стала
активно втручатися в природний кругообіг, створюючи штучні біогеохімічні цикли,
залучаючи у кругообіг речовини, накопичені минулими біосферами. Наприклад,
сьогодні людство протягом року використовує стільки невідновлюваної
вуглеводневої сировини (газ, нафта, вугілля), на створення якої природі
знадобилося близько ста мільйонів років. Сьогодні людина дібралась вже до тих
енергетичних ресурсів, які з'явилися на Землі в найбільш ранній період її існування
як небесного тіла – до запасів ядерної енергії.
Використання могутності цивілізації для зміцнення монополізму над природою
стало доктриною людини. Її концентрований вираз укладено в твердженні Френсіса
Бекона про те, що основна мета наших знань і нашої могутності – це служити
підкоренню Природи чи в сумно відомому мічурінському: «нам нічого чекати ласки
від природи...». Прагнення до владарювання на основі уявлення про безмежну
невичерпність природних ресурсів призвело людство до межі катастрофи. Це
означає не тільки те, що нова екологічна криза загальнопланетарного масштабу
неминуча, але й те, що людство стоїть перед неминучою цивілізаційної
перебудовою – зміною всіх звичних йому засад.
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Сьогодні людство підійшло до порогу нового витка антропогенезу, подібного
тому порогу, який воно переступило в кінці неоліту. Тоді процес затвердження
нових форм життя і формування нової екологічної ніші не міг розвиватися не
стихійно, сьогодні він не може (не повинен) розвиватися стихійно. Стихійний
процес, в умовах, коли людство володіє ядерною зброєю та іншими засобами
масового знищення, призведе до повного знищення цивілізації. Бо затвердження
нової екологічної ніші буде супроводжуватися боротьбою за інвайронментальний
простір, під яким мають на увазі граничні норми глобального забруднення,
витрачання світових запасів невідновлюваних природних ресурсів, світових площ
сільськогосподарських земель та лісів – ресурс, життєво необхідний людям. У цій
боротьбі не можуть бути не задіяні всі відповідні засоби, якими розпоряджається
людина, і тоді криза перетвориться, без сумніву, у знищення. Отже, стихії повинна
бути протиставлена спільна для людства розумна СТРАТЕГІЯ – цілеспрямований
розвиток планетарного суспільства, сенс якого людям ще не зрозумілий. У всякому
разі, стихійний (по-іншому – теперішній ринковий) процес самоорганізації
повинен увійти в суворо обмежені рамки, які дозволяють передбачати небезпеки,
які очікують людство.
Сьогодні складно уявити мету розвитку і напрямок зусиль людства, зрозуміти
сенс тих взаємовідношень Природи і суспільства, які необхідно встановити для
запобігання катастрофі, забезпечення їх взаємної адаптації, здатної продовжити
історію роду людського. Існують дві крайні точки зору стосовно цієї проблеми.
Одна з них – це ідея автотрофності людини, тобто можливості створення
штучної цивілізації, незалежної від стану біосфери. Представником цієї ідеї був
К.Е. Ціалковський, про неї з великою обережністю говорив В.І.Вернадський. Іншої
крайньої точки зору дотримуються такі великі вчені як, наприклад, В.Г.Горшков.
Вони вважають, що людині необхідно навчитися вписуватися у вже існуючі
«природні цикли». Є також цілий ряд так би мовити проміжних наукових позицій
(В.І.Данілов–Данільян, В.М.Котляков, М.Є. Виноградов і ін), кожна з яких містить
певні корисні міркування. Зміст їх такий: природоохоронна діяльність, метою якої
є збереження біосфери, і є основою сталого розвитку суспільства, достатньою для
його забезпечення.
Утопічність двох крайніх точок зору очевидна: людина народжена біосферою в
процесі її еволюції та існувати поза нею вона не може – це аксіома; повернення
людини до структури біогеохімічних циклів «дикої природи» також неможливе: у
цьому випадку населення земної кулі необхідно зменшити приблизно в десять
разів. Помиляються і представники проміжної точки зору, вважаючи, що якщо
людина навчиться не забруднювати навколишнє середовище промисловими
відходами і не руйнувати живий світ, то проблема нашого майбутнього буде
вирішена. Ця хибна думка є найбільш небезпечною, так як тих, хто помиляється
більшість і серед них – політики.
Зрозуміло, що збереження біосфери – необхідна умова, але її недостатньо для
вирішення проблеми виживання людини. Найголовніше тут полягає в тому, що
достатніх умов людство ще не знає. Тому ситуація набагато серйозніша, ніж про це
прийнято говорити навіть на таких авторитетних Міжнародних конгресах як в Ріо.
Вироблення стратегії виживання людини на планеті – це СТРАТЕГІЯ реалізації
умов коеволюції Природи і суспільства. Якщо опустити цілий ряд тонкощів, то під
коеволюцією мається на увазі умова,яка необхідна для збереження людства в складі
біосфери, тобто виживання людини на планеті.
На підставі викладеного, поняття «сталий розвиток» слід інтерпретувати як
СТРАТЕГІЮ перехідного періоду до такого стану Природи і суспільства, яке можна
охарактеризувати терміном «коеволюція». По–іншому: «сталий розвиток» – це
«СТРАТЕГІЯ переходу суспільства до стану його коеволюції з біосферою».
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Таке трактування цього поняття припускає, що людство в цілому і кожна
країна окремо будуть зустрічати і долати численні кризи, злети і падіння – це буде
шлях безперервних пошуків, а не сталий розвиток у його нинішній інтерпретації.
Саме цієї точки зору дотримується академік М. М. Моісєєв.
Спираючись на подібні уявлення можна зробити висновок, що подальший
розвиток людини вимагає якісного вдосконалення механізму її еволюції, образно
висловлюючись, «на плановій основі», а не на стихії нинішнього «ринкового»
підходу». Подібна гіпотеза майже очевидна і може бути підкріплена більшою
кількістю емпіричних узагальнень. Однак таку гіпотезу неохоче підтримують на
Заході, де панує ілюзія універсальності тривіального ринку. Саме в цьому багато
прогресивних вчених Світу вбачають основний недолік сучасної західної культури,
що зберегла у своїй глибині, на думку академіка М.М. Моїсєєва, постулати
протестантської епохи, дозволяючи платити за скальпи індіанців, і дикого ринку
епохи Клондайку, коли була війна всіх проти всіх,.
Будь-який відступ від тривіального ринку, будь-яке проявлення колективізму,
соціальні програми і навіть просте християнське милосердя, як зазначає Н.Н.Моісєєв,
вважаються «шляхом до рабства» – такою є убогість думки, яка належить
послідовникам відомого ортодокса Хайєка, сенс позиції яких можна звести до
наступного: чи потрібно враховувати інтереси наших нащадків, якщо вони наших
інтересів не можуть враховувати. У цій обмеженості ринкової філософії і в широкому
поширенні її примітивної інтерпретації бачиться основна загроза майбутньому людства.
Сьогодні можна позначити дві схеми подолання кризи. Одна – це граничний
тваринний егоїзм та індивідуалізм, заснований на ринкових відносинах, і друга –
відродження давніх традицій, які закликають жертвувати частиною теперішнього в
ім'я майбутнього наших дітей. Вибір першого шляху прирікає людство на
деградацію, яка буде проходити не однаково в різних країнах, але, без сумніву,
болісно для всіх. Такий вибір відповідає ідеології «золотого мільярда», благополуччя
якого можна забезпечити протягом ряду поколінь за рахунок деградації решти п'яти
мільярдів населення Землі. Вибір другого шляху дає людству шанс використати
Розум, дарований йому Богом–Природою, але використовувати його можна лише
за спільною згодою, шляхом реалізації здатності людей сформувати колективну,
загальнопланетарну СТРАТЕГІЮ.
Вибір другого шляху буде потребувати нових знань і вироблення на їх базі
таких парадигм існування, для реалізації яких потрібен колективний розум – нова
шкала цінностей, нова економічна наука, новий механізм ціноутворення, що буде
враховувати той збиток, який нинішні покоління будуть наносити наступним та ін.
У поняття «рівність» і «демократія» людина буде вкладати інший сенс. Можливо,
під рівністю і демократією людство почне мати на увазі «рівність у мінімумі
споживання», або «рівність у мінімумі використання інвайронментального
простору», або «рівність у мінімумі енергоспоживання», але обов'язково «рівність у
мінімумі... «, що веде, звісно, до істотного самообмеження значної частини
населення Землі.
Однак, ця частина людства не бажає стримати свої апетити, намагається, як і
раніше бути ненажерливою і марнотратною. Тут доречно процитувати
відомого всьому світу письменника В.В. Кожинова:
«Шанс порятунку світу... бачиться в соціалізмі, який ми так і не побудували. І
зовсім не тому, що соціалізм «кращий капіталізму». Не будемо кривити душею, він
анітрохи не кращий капіталізму високорозвинених країн. Більш того, він багато в
чому «гірший капіталізму», але в ньому є одна перевага, що виникає з його
антиринкової природи. Позначимо її: соціалізм – це за перевагою самообмеження.
Тільки самообмеження дає людині перспективу виживання. Капіталізм занадто
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марнотратний, обтяжений речами і вгодований, щоб пройти через вузькі ворота
мізерного майбутнього. Так думали і думають найвидатніші уми».
Таким чином, на сучасному етапі розвитку людство повинне відповісти на
головне питання: до якої організації суспільства людина повинна прагнути і яка з
них більш прогресивна з погляду «сталого розвитку». На жаль, сьогодні немає
достатньо широкого розуміння цієї проблеми, ще не виникло в суспільстві
розуміння того, що всі екологічні і політичні проблеми повинні вирішуватися в
рамках створених уявлень про сталий розвиток – СТРАТЕГІЇ переходу суспільства
до стану його коеволюції з біосферою.

1.8. ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА – ОСНОВА СТАЛОГО РОЗВИТКУ
Екологічне благополуччя планети, держави, регіону – один із найважливіших
показників життєзабезпечення цивілізації в цілому та її територіальних груп
окремо. До недавнього часу про це можна було не згадувати, але в ХХ–му столітті
з'явилися загрозливі симптоми екологічних захворювань.
Попереду на нас чекає серйозна робота з організації екологізації суспільства на
планомірній і зваженій основі, а не в авральному порядку. Раціональне
використання
природних
ресурсів,
забезпечення
екологічної
безпеки
життєдіяльності людини – невід'ємна умова сталого економічного та соціального
розвитку всіх країн земної кулі.
З цією метою держави здійснюють на своїй території екологічну політику,
спрямовану на збереження природного середовища, захисту життя і здоров'я
населення від негативного впливу, обумовленого забрудненням навколишнього
середовища, досягнення гармонійної взаємодії суспільства і природи, охорону,
раціональне використання і відтворення природних ресурсів.
Під навколишнім середовищем прийнято розуміти цілісну систему
взаємозв’язаних природних і антропогенних об'єктів і явищ. Поняття «навколишнє
середовище» включає соціальні, природні і штучно створені фізичні та біологічні
чинники, тобто все те, що прямо чи побічно впливає на життя і діяльність людини.
Науково–технічна революція, що стала можливою в результаті великих
відкриттів у біології, фізиці, хімії та багатьох інших науках, набагато розширює
можливості використання природних ресурсів, необхідних для подальшого розвитку
продуктивних сил, задоволення матеріальних і духовних потреб суспільства. Однак
науково-технічна революція нерідко ускладнює взаємини людини з навколишнім
природним середовищем, вносить вельми помітні і непередбачувані зміни в
екологічні системи, в регуляцію біосфери в цілому.
Охорона навколишнього середовища охоплює систему державних і суспільних
заходів, що забезпечують збереження природного середовища, придатного для
життєдіяльності нинішніх і майбутніх поколінь. Вона здійснюється у виробничих,
наукових, оздоровчих, естетичних і виховних цілях. Перед сучасним суспільством
стоїть завдання не тільки зберегти на основі раціонального використання багатство
і продуктивність природи сьогодні, але й попередити негативні наслідки втручання
людини в майбутньому. Для цього необхідно всебічно вивчати і аналізувати
різноманітні процеси, які постійно відбуваються в природі. Основою для сучасного
підходу до природи є вчення про біосферу Землі.
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Біосфера – оболонка Землі, в якій розвивається життя різноманітних
організмів, що населяють поверхню суші, ґрунт, нижні шари атмосфери,
гідросферу. Біосфера являє собою результат взаємодії живої і неживої матерій.
Слід розрізняти географічну оболонку Землі і біосферу. Географічна оболонка –
це сукупність явищ, процесів і обумовлених сил, що формують земну поверхню.
Якщо біосфера охоплює сферу розвитку життя живої речовини, то простір,що
оточує Землю, в якому жива речовина діє як геологічна сила, що формує вигляд
Землі. Межі біосфери охоплюють всю гідросферу, тобто водну оболонку (до
глибини 12 км) і нижній шар атмосфери висотою до 15 км. Вважають, що нижня
межа біосфери в літосфері проходить на глибині до 5 км.
Елементарна первинна структурна одиниця біосфери – біогеоценоз. Під цим
терміном розуміється ділянка біосфери, через яку не можна провести ні одну
істотну ґрунтово-геохімічну або якусь іншу межу, тобто це однорідні за
топографічною, мікрокліматичною, гідрологічною і біотичною умовою ділянки
біосфери.
До складу біогеоценозу входять наступні компоненти:
1) рослинний компонент, представлений тим чи іншим рослинним
співтовариством, – фітоценоз;
2) тваринний компонент – зооценоз;
3) мікроорганізми, що утворюють в ґрунті, у водному або в повітряному
середовищах мікробні біокомплекси, – мікробіоценоз;
4) ґрунт і ґрунтові води; які взаємодіють з іншими компонентами біогеоценозу
(рослинами, мікроорганізмами та ін.), вони утворюють так званий едафотоп;
5) атмосфера, взаємодіючи з іншими компонентами біогеоценозу, утворює
кліматоп.
Багато дослідників елементарної структурної одиниці біосфери вважають
екосистему, одним із основних об'єктів екології – науки, що вивчає умови
існування живих організмів і взаємозв'язки між організмами і середовищем їх
проживання.
Значний внесок у розвиток екології внесли вчені – С.С.Вавілов, В.Н.Сукачев,
Е. Н. Павловський та ін. Особлива заслуга у розвитку екології належить В. І.
Вернадському – засновнику вчення про біосферу. Вчення про біосферу є основою
екології як науки.
Екосистема (біогеоценоз) – це фізичне середовище певного геофізичного
району, тобто біотоп, разом з населяючими його залежними один від одного
видами організмів, які складають біоценоз.
Людина як жива істота і людський рід як сукупність індивідів, складає частину
екосистеми та екосфери і підпорядкована їх законам. Специфіка екосистеми
«людина – навколишнє середовище» визначається не тільки притаманними їй
фізичними та біологічними природними факторами.
Як уже зазначалося, промислове і сільськогосподарське виробництво, а також
інші галузі людської діяльності протягом багатьох десятиліть створюють руйнівну
дію на навколишнє середовище. Якщо цей вплив раніше компенсувався захисними
функціями самого природного середовища, то сучасні масштаби життєдіяльності
людей при існуючих формах її реалізації викликають незворотні негативні зміни як
окремих екосистем, так і цілих регіонів і материків. У результаті цього в різних
регіонах світу все частіше виникають екологічні кризи, які в основному є наслідком
збільшення антропогенного навантаження на природне середовище, зумовленого
прогресуючим зростанням населення, промислового і сільськогосподарського
виробництва, споживання енергії та ін.
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Зростання населення і пов'язане з цим збільшення матеріального виробництва
як найважливіші проблеми екології змушують розглянути два питання.
Перше – зростання населення і забезпечення його природними ресурсами
планети. У 2011 році кількість населення земної кулі досягла 7 млрд. чол.
Деяка специфіка цього зростання – зосередження населення у великих містах
та окремих країнах – також веде до загострення екологічних проблем.
Друге питання – зростання матеріального виробництва з метою задоволення
зростаючих потреб людей – з екологічної точки зору більш складне, оскільки
збільшення обсягів матеріального виробництва тягне за собою посилення
екологічного забруднення середовища і наростання негативних наслідків.
Усвідомлення реальної можливості наближення регіональних і глобальних
екологічних криз поставило на порядок денний питання про необхідність розробки
правової основи охорони навколишнього середовища практично у всіх країнах
світу.
Для створення правової основи по охороні навколишнього середовища
Верховна Рада України 25 червня 1991 р. прийняла відповідний Закон, згідно з
яким екологічна політика України спрямована на збереження безпечного для
існування живої і неживої природи навколишнього середовища, захист життя і
здоров'я населення від негативного впливу, зумовленого забрудненням
навколишнього середовища, досягнення гармонійної взаємодії суспільства і
природи, охорону, раціональне використання і відтворення природних ресурсів.
Основними принципами охорони навколишнього природного середовища
стаття 3 цього Закону проголошує:
• пріоритетність вимог екологічної безпеки при здійсненні господарської,
управлінської та іншої діяльності;
• гарантування екологічно безпечного середовища для життя і здоров’я людей;
• випереджувальний характер заходів щодо охорони навколишнього
природного середовища;
• екологізацію матеріального виробництва;
• науково обґрунтоване узгодження екологічних, економічних і соціальних
інтересів суспільства;
• обов'язковість екологічної експертизи;
• гласність і демократичність при ухваленні рішень, реалізація яких впливає на
стан навколишнього природного середовища, формування у населення
екологічного світогляду;
• стягнення плати за забруднення навколишнього природного середовища та
компенсація шкоди, заподіяної порушенням законодавства про охорону
навколишнього природного середовища;
• застосування заходів стимулювання і відповідальності у справі охорони
навколишнього природного середовища;
• вирішення проблем охорони навколишнього природного середовища на
основі широкого міждержавного співробітництва.
В Україні діє державна система стандартів (ДСС) з охорони природи, яка
складається з комплексів взаємопов'язаних стандартів, спрямованих на збереження,
відновлення та раціональне використання природних ресурсів.
Система стандартів у галузі охорони природи встановлює: забезпечення
збереження природних комплексів; сприяння відновленню і раціональному
використанню природних ресурсів, збереженню рівноваги між розвитком
виробництва і стійкістю навколишнього природного середовища, удосконалення
управління якістю навколишнього природного середовища в інтересах людства.
У систему стандартів в області природи входять наступні комплекси, які
повинні відповідати стандартам колишнього РЕВ (від 0 до 8):
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0 – комплекс організаційно–методичних стандартів у галузі охорони природи;
1 – комплекс стандартів у галузі охорони та раціонального використання вод,
кодове найменування «Гідросфера»;
2 – комплекс стандартів у галузі захисту атмосфери, кодове найменування
«Атмосфера»;
3 – комплекси стандартів у галузі охорони і раціонального використання
ґрунтів, кодове найменування «Ґрунти»;
4 – комплекс стандартів у галузі поліпшення використання земель, кодове
найменування «Землі»;
5 – комплекс стандартів у галузі охорони флори, кодове найменування
«Флора»;
6 – комплекс стандартів у галузі охорони фауни, кодове найменування
«Фауна»;
7 – комплекс стандартів у галузі охорони і перетворення ландшафтів, кодове
найменування «Ландшафти»;
8 – комплекс стандартів у галузі охорони та раціонального використання надр,
кодове найменування «Надра».
В залежності від стандартизованого об'єкта встановлена класифікація
стандартів у галузі природи. Визначено сім груп (від 0 до 7):
0 – основні положення;
1 – терміни, визначення, класифікація;
2 – показники якості природних середовищ, параметри забруднюючих викидів
і скидів та показники інтенсивності використання природних ресурсів;
3 – правила охорони природи і раціонального використання природних
ресурсів;
4 – методи визначення параметрів стану природних об'єктів і інтенсивності
господарських впливів;
5 – вимоги до засобів контролю і вимірювань стану навколишнього
природного середовища;
6 – вимоги до пристроїв, апаратів і споруд стосовно захисту навколишнього
середовища від забруднень;
7 – інші стандарти.
Встановлена наступна структура позначення стандартів у галузі охорони
природи: номер комплексу по класифікатору (17), шифр комплексу, шифр групи,
порядковий номер стандарту та рік реєстрації; наприклад, ГОСТ 17.2.1.01–76
«Охорона природи. Атмосфера. Класифікація викидів за складом» означає: ДСТУ –
категорія стандартів (державний стандарт); 17 – номер системи (стандарти в області
природи); 2 – шифр комплексу (атмосфера); 1 – шифр групи; 01 – порядковий
номер стандарту; 76 – рік реєстрації стандарту. Таким чином наведений стандарт
розшифровується таким чином: Державний стандарт з охорони природи (17),
комплекс стандартів у галузі захисту атмосфери (2), група – терміни, визначення,
класифікація (1), в групуванні йому присвоєний номер 01, зареєстрований стандарт
у 1976 р.
Загальні положення системи стандартів у галузі охорони природи та
раціонального використання природних ресурсів викладені в ДСТУ 17.0.0.01–76
«Система стандартів у галузі охорони природи і поліпшення використання
природних ресурсів. Основні положення».
Впровадження стандартів – це здійснення заходів, які будуть забезпечувати
виконання вимог, встановлених стандартом згідно із сферою його застосування та
сферою діяльності.
Зауважимо, що проблема охорони навколишнього середовища носить
комплексний характер і не може бути вирішена в рамках якої–небудь галузі. Тому
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планування охорони навколишнього середовища повинне вдосконалюватися в
напрямку створення єдиної системи міжгалузевого і територіального планування.
Вдосконалення цієї системи дозволить подолати сформовані диспропорції і
протиріччя в плануванні природоохоронних заходів, гармонійно об’єднувати
інтереси розвитку народногосподарського комплексу при збереженні навіть
поліпшенні
показників
якості
навколишнього
середовища,
забезпечити
комплексність природоохоронних заходів з урахуванням необхідної черговості їх
реалізації і, нарешті, забезпечити досягнення бажаних нормативних показників при
мінімальних капітальних витратах.
Сьогодні з істотних проблем, що стоять перед людством, особливе значення
мають збереження миру та охорона навколишнього середовища. Невипадково ці
проблеми стояли поруч на Нараді з безпеки і співробітництва в Європі (Гельсінкі,
1975 р.), на Всесвітньому конгресі, що відбувся в Москві. Про тісний зв'язок і
гостроту цих проблем говорить і прийняття 34 країнами по ініціативі платника
колишнього СРСР конвенції «Про заборону військового та будь–якого іншого
ворожого використання засобів впливу на природне середовище» (Женева, 1977).
Для координації робіт з охорони природи створені республіканські, міські,
районні і державні комітети.
На додаток до органів державного контролю створена широка мережа
відомчого і громадського контролю.
У системі правового забезпечення охорони природи приділяється велике
значення боротьбі з порушеннями природоохоронних нормативів. Для цього поряд
із
профілактичними
заходами
організаційно-господарського
характеру
використовується система заходів юридичної відповідальності.
У законодавчих актах про охорону окремих об'єктів навколишнього
середовища визначено перелік порушень, що тягнуть за собою кримінальну,
адміністративну, дисциплінарну або економічну відповідальність, а також
встановлено порядок компенсації шкоди, спричиненої внаслідок порушення
законодавства.
Заходи відповідальності за порушення нормативів з охорони навколишнього
середовища є також у кримінальних кодексах. Міра покарання – від штрафу до
позбавлення волі на строк до 10 років.
Підприємства, організації, установи і громадяни зобов'язані покривати збитки,
спричинені порушенням природоохоронних законодавств. Урядові особи та інші
працівники, з вини яких підприємства, організації і установи мали витрати,
пов'язані з відшкодуванням збитків внаслідок забруднення навколишнього
середовища, несуть матеріальну відповідальність в порядку,
встановленому
правилами трудового законодавства.

1.9. ПРОБЛЕМИ ЕКОЛОГІЇ:

ОСНОВНІ КОНЦЕПЦІЇ

Недотримання вимог екологічної безпеки призводить до виникнення нових
невиліковних захворювань і можливого зменшення популяцій людини. Механізмом
регуляції цих популяцій можуть стати епідемії. У природі це природний процес, що
відноситься до екологічних факторів, залежних від щільності населення.
Закономірно повинні виникнути нові хвороби, які раніше не проявлялися або не
існували, подібні «хвороби легіонерів», синьогнійної інфекції в пологових будинках
та ін.
Найбільш гострі і потенційно небезпечні з них наступні:
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• забруднення атмосфери з утворенням кислотних опадів, сильно отруйними і
пагубно діючими речовинами в результаті вторинних хімічних реакцій, в тому числі
фотохімічних;
• зміна клімату Землі на основі посилення тепличного ефекту, викидів метану
та інших низькоконцентрованих газів, аерозолів, легких радіоактивних газів, зміни
концентрації озону в тропосфері і стратосфері;
• забруднення океану, поховання в ньому отруйних і радіоактивних речовин,
насичення його вод вуглекислим газом з атмосфери, надходження в нього
антропогенних нафтопродуктів, важких металів і складних органічних сполук,
підкислення мілководь за рахунок забруднень SOX і NOX атмосфери, розрив
нормальних екологічних зв'язків між океаном і водами суші у зв'язку з
будівництвом гребель на річках;
• тривале накопичення на поверхні суші отруйних і радіоактивних речовин,
побутового сміття та промислових відходів, особливо практично нерозкладних і
дуже стійких, типу поліетиленових виробів, інших пластмас;
• погіршення середовища життя в містах і сільській місцевості, збільшення
шумового впливу, забруднення повітря промисловістю, транспортними засобами,
зорового придушення людини високими будинками, напруженістю темпу міського
життя і втрати соціальних зв'язків між людьми;
• абсолютне перенаселення Землі та відносне демографічне переущільнення в
окремих її регіонах;
• скорочення площі тропічних і північних лісів, що веде до дисбалансу кисню і
посиленню процесу зникнення видів тварин і рослин;
• освіта в ході вищезгаданого процесу екологічних ніш і заповнення їх
шкідниками, паразитами, збудниками нових захворювань рослин і тварин,
включаючи людину.
Всі системи, з якими доводиться мати справу екології, впорядковані таким
чином, що вони як би «відкачують із співтовариства невпорядкованість». Це
відбувається до тих пір, поки діє принцип Ле Шательє–Брауна (посилення протидії
надаваному впливу). В іншому випадку самовідновлення не відбувається досить
енергійно. Саме це веде, як показують останні дослідження, до розширення і
поглиблення опустелювання. Вже не дотримується принцип Ле Шательє–Брауна в
біосфері і почалася її повна деструкція. Якщо цей процес не зупинити, вмирання
біосфери призведе до зникнення людства, при чому значно раніше, ніж відбудеться
повна деструкція біосфери.
Вирішити вище перелічені проблеми можна тільки лише після суттєвої
реорганізації людського суспільства. Ці рішення пов'язані з оптимальним
екорозвитком, а також із міжнародно–глобальною, регіональною та локальною
екополітикою.
Екорозвиток – форма соціально–економічного розвитку суспільства, що
враховує екологічні обмеження для даного історичного моменту і спрямована на
збереження природних і антропогенних умов і ресурсів середовища життя.
Екологічному обмеженню підлягають не тільки забруднення цього середовища, але
також небезпечні генетичні, психологічні та інші зміни самої людини. До умов і
ресурсів середовища життя відносяться як природні запаси, так і культурний,
науковий і інший потенціал, накопичений людьми. Оптимальним екорозвиток
може бути лише у разі рівності тиску на середовище і відновлених здатностей
природно–ресурсного потенціалу територій.
Міжнародно–глобальна екополітика – проведення міжнародних, політичних і
зовнішньоекономічних акцій з урахуванням екологічних обмежень у соціально–
економічному розвитку, запасу наявних у світі природних ресурсів та їх розподілу
між регіонами і країнами. У ході такої екополітики встановлюються економічні
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зони океану, квоти на вилучення тих чи інших природних запасів і зміну
природних умов на планеті і в найбільших її екосистемах. Повинна бути погоджена
і інтерналізована плата за забруднення, введені заборони на скид різних речовин.
Регіональна екополітика близька за змістом до міжнародно–глобальної, але
охоплює інтереси країн одного континенту, які повинні встановлювати
прикордонні заповідники, національні парки, обумовлювати розмір і характер
транскордонного перенесення забруднень та інше.
Державна екополітика – це соціально–економічні управлінські рішення та
міжнародні договори, побудовані на розумінні переваг і недоліків, пов'язаних з
екологічним станом територій, акваторій і повітряного простору країни.
Локальна екополітика – аналог державної, але тільки в межах міста або іншої
невеликої території.
Різні види екополітики поки продовжують перебувати або в стадії розробки,
або не виходять за рамки дебат. Державна екополітика в країнах СНД не
розроблена і не погоджена, якщо не брати до уваги декількох прийнятих у цьому
напрямку законів, де концептуально сформульовані відомі істини. Немає
відповідного наукового базису і колективів дослідників. А для України, Росії та
Білорусії актуальна як соціально–екологічна політика, так і політика в галузі
екології людини, що диктується політичною нестабільністю, загрозою конфліктів,
міграцією населення.
Потенційна загроза висить над населенням цих країн чисельністю близько 20
млн. осіб. Потрібне постійне стеження за станом здоров'я приблизно 5 млн. осіб.
Відволікання молоді на 1,5–2 роки від інтелектуального розвитку для служби в
армії не сприяє підвищенню розумового потенціалу всього суспільства. Відтік
активної частини населення у пошуках «кращого життя» за кордон веде до втрати
наукового і виробничого потенціалу.
Суспільство
вже
давно
вимагає
екологізації
науки
і
знання,
природокористування,
промисловості,
сільського
господарства,
лісового
господарства і промислів, транспорту і міського господарства, суспільного життя,
демографічної політики.
Наше завдання – послідовно і наполегливо просувати вирішення всіх цих
питань на різних рівнях управління державою.

1.10. ПРОБЛЕМА ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ В ПРАВОСЛАВ’Ї

Екологія в православному світосприйнятті
Православна Церква не може залишатися байдужою до подій, що
відбуваються у світі, сучасне життя ставить різноманітні питання, на які Церква
відгукується. Серед них – проблема взаємозв'язку людства з навколишньою
природою, що привертає останнім часом увагу у зв'язку з катастрофічними
наслідками забруднення середовища проживання.
Основною причиною екологічної кризи зазвичай називають наступ на природу
науково–технічної цивілізації, яке здійснюється в ім'я задоволення все зростаючих
потреб населення світу, в закладеній в душі людини тенденції зосередити увагу не
на загальному сенсі і подальших цілях діяльності, але в першу чергу – на засобах
раціоналізації цієї діяльності. А також на оволодінні речами, з чого виникло
горезвісне гасло «знання – сила», а підсумком цього процесу стала загальна криза
По книзі автора «Екологічна безпека. Монографія» – К.: Основа, 2012.
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людини і культури, коли всі форми свідомості виявляються у владі прагнення
контролювати, захоплювати і підкоряти. Виникнення ідеї підкорення природи було
також тісно пов'язане з поширенням утопічного мислення, зі спробами позбавитися
від реальних труднощів життя шляхом побудови «раю на землі». Всесвітнє
перебільшення могутності людини, перекручена перспектива її положення в світі
давно піддалися засудженню. Висловлені громадською думкою побоювання з
приводу стрімкого зростання можливостей науки більшість церковних дослідників
не розділяють. Але так як наукові відкриття можуть використовуватися не тільки на
благо людей, але і на зло, то справедливо визначене в наш час прагнення поставити
під громадський контроль досягнення науки і їх застосування.
Екологічна криза спостерігається скрізь, де вкорінюється спосіб життя зі
стимулюванням потреб, де суспільство і виробництво, наука і техніка націлені на
підкорення природи. Біда вражає, передусім, саму людину та її характерними
рисами стали нігілізм, відхід від традиційних вірувань і систем цінностей. Людина
«бездомна», що відчуває себе «прибульцем» в світ, до того ж нерідко опиняється в
новому природно–культурному оточенні, для якого не існують «любов до рідного
попелища, любов до батьківських трун», не може бути здатною і до екологічної
відповідальності. Спроби людини самоствердитися шляхом «підкорення» природи,
виявляються руйнівними і для підкорених, і для підкорювачів.
У складних умовах нашого часу особливо необхідно звернути увагу на реальні
можливості людини, на її багатогранні духовні потреби, на дбайливе ставлення до її
психіки, щоб уникнути деградації та на глобальний перегляд виховання і освіти
нових поколінь при максимальному врахуванні індивідуальності людей. Сюди ж
входить і екологічне виховання; ретельне культивування паростків добра у юній
душі має виявитися у відношенні особистості, що розвивається до всього
навколишнього – і до людей, і до природи. Нагальна проблема сучасної цивілізації
– порятунок рослинного і тваринного світу від знищення, і людей – від озвіріння.
Уважне читання Біблії призводить до висновку, що від самовизначення
людини перед Богом залежить як її власне майбутнє, так і порятунок всієї природи.
Необхідність екологічної відповідальності людини, любовної турботи і піклування
про природу цілком узгоджується зі Святим Письмом. У тексті книги Біблії є вираз
«наповнюйте землю і володійте нею, і пануйте...», яке означає не тільки
підпорядкування землі людині, але і дбайливе ставлення та обробляння.
Нормальний, природний зв'язок «Бог – людина – природа» в особливо виразній
формі міститься в тих нормах, які повинні дотримуватися в економічній, соціальній
і іншій діяльності людини. При освоєнні природи людина зобов'язана
використовувати не тільки фізичні сили, а й розумово–моральні здібності. Лише
тоді можна виконати припис «обробляти і зберігати» Землю, а трудова діяльність
людини стане одним із видів служіння Богу. У всі часи благословляється праця
людини, якій дається повеління зберігати і впорядковувати створений Богом світ.
Вільний вибір, який має зробити людство в екологічну кризу, як і на інших
своїх шляхах, може мати в своєму роді не менше значення, ніж вибір між
дотриманням та недотриманням заповідей Божих, між життям і смертю. Людству
заповідано не проявляти жадібності, жорстокості, жаги наживи, необачності в
будь–якій області діяльності. Це повинно захистити природу від хижацької
експлуатації і деякою мірою повернути нормальні відносини між людиною і
природою. Церква ніколи не виправдовувала і не заохочувала агресивне ставлення
до природи.
Шляхи і засоби розв'язання екологічної кризи такі ж, як і для розв'язання
інших глобальних проблем, – усвідомлення своїх можливостей і розумних потреб,
добра воля і діяльна співпраця людей на благо світу. Долати кризу можна лише, як
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кажуть, «всім світом». Першорядне значення має надаватися вихованню почуття
єдності людини з усім світом, створенню системи чітких уявлень про кардинальні
питання буття – про місце людини, про її місію у Всесвіті.
XIII. Церква й проблеми екології
XIII.1. Православна Церква, яка усвідомлює свою відповідальність за долю
світу, глибоко стурбована проблемами, породженими сучасною цивілізацією.
Важливе місце серед них посідають екологічні проблеми. Сьогодні вигляд Землі
спотворюється в планетарних масштабах. Уражені надра, ґрунт, вода, повітря,
тваринний і рослинний світ. Природа, що нас оточує, практично повністю залучена
в життєзабезпечення людини, яка вже не задовольняється різноманіттям її дарів,
але нестримно експлуатує цілі екосистеми. Діяльність людини, що досягла
масштабів, порівнянних з біосферними процесами, постійно зростає завдяки
прискоренню темпів розвитку науки і техніки. Повсюдне забруднення природного
середовища промисловими відходами, неправильна агротехніка, знищення лісів і
ґрунтового покриву призводять до придушення біологічної активності, до
неухильного згортання генетичного різноманіття життя. Виснажуються непоправні
мінеральні ресурси надр, скорочуються запаси чистої води. З'являється безліч
шкідливих речовин, багато з яких не включаються в природний кругообіг і
накопичуються в біосфері. Екологічну рівновагу порушено; людина поставлена
перед фактом виникнення незворотних згубних процесів у природі, включаючи
підрив її природних відтворювальних сил.
Усе це відбувається на тлі небаченого і невиправданого зростання суспільного
споживання у високорозвинених країнах, де прагнення до достатку і розкоші стало
нормою життя. Таке положення створює перешкоди до справедливого розподілу
природних ресурсів, що є загальнолюдським надбанням. Наслідки екологічної
кризи виявилися болючими не тільки для природи, але і для людини, що
знаходиться з нею в органічній єдності. В результаті Земля опинилася на порозі
глобальної екологічної катастрофи.
XIII.2. Відносини між людиною і навколишньою природою були порушені в
доісторичні часи, причиною чого послужило гріхопадіння людини і її відчуження
від Бога. Гріх, що зародився в душі людини, згубно вплинув не тільки на неї, але й
на весь навколишній світ. «Тварь, – пише апостол Павло, – скорилася суєті не
добровільно, але через того, хто скорив її, – в надії, що й саме створіння
визволиться від неволі тління на волю слави синів Божих. Бо знаємо, що все
створіння разом стогнуть й разом мучиться аж досі «(Рим. 8. 20–22). У природі як у
дзеркалі відбився перший людський злочин. Насіння гріха, набувши дію в
людському серці, виростало, як свідчить Святе Письмо, «тернина й будяччя» (Бут.
3. 18) на землі. Стала неможливою повна органічна єдність людини і
навколишнього світу, яка існувала до гріхопадіння (Бут. 2. 19–20). У своїх
відносинах з природою, що набули споживчого характеру, люди стали все частіше
Глава XIII з документа РПЦ «Основи соціальної концепції Російської Православної Церкви».
Основи соціальної концепції Російської Православної Церкви покликані служити керівництвом для
Синодальних установ, єпархій, монастирів, парафій та інших канонічних церковних установ у їхніх
взаєминах з державною владою, різними світськими об'єднаннями та організаціями,
позацерковними засобами масової інформації. На базі цього документа церковним
Священноначалієм приймаються визначення з різних питань, актуальність яких обмежена рамками
окремих держав чи вузького часового періоду, а також достатньо приватним предметом розгляду.
Документ включається в навчальний процес у духовних школах Московського Патріархату. У міру
зміни державного і суспільного життя, появи в цій області нових значущих для Церкви проблем,
основи її соціальної концепції можуть розвиватися й удосконалюватися. Підсумки даного процесу
затверджуються Священним Синодом, Помісним або Архієрейським Соборами.
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керуватися егоїстичними спонуканнями. Вони стали забувати, що єдиним
Владикою Всесвіту є Бог (Пс. 23. 1), Якому належать «небо і... земля і все, що на
ній» (Втор. 10. 14), в той час як людина, за висловом святителя Іоанна Златоуста, є
лише «домовладика», якому довірено багатство долішнього світу. Це багатство –
«повітря, сонце, вода, земля, небо, море, світло, зірки», як зауважує той же святий,
Бог «розділив між усіма порівну, як ніби між братами». «Володарювання» над
природою і «володіння» землею (Бут. 1. 28), до яких людина покликана, за Божим
задумом не означають вседозволеність. Вони лише свідчать, що людина є носієм
образу небесного домовладики і як така повинна, на думку святителя Григорія
Ніського, показати свою царську гідність не в пануванні та насильстві над
навколишнім світом, а в «обробці» і «зберіганні» (Бут. 2. 15 ) величного царства
природи, за яке вона відповідальна перед Богом.
XIII.3. Екологічна криза змушує переглянути наші відносини з навколишнім
світом. Сьогодні все частіше критикується концепція панування людини над
природою та споживчий принцип у взаємозв'язках з нею. Усвідомлення того, що
сучасне суспільство платить за блага цивілізації занадто дорогу ціну, викликає
протидію господарському егоїзму. Так, виявляються види діяльності, що завдають
шкоди природному середовищу. Одночасно розробляється система її захисту,
переглядаються
методи
господарювання,
робляться
спроби
створення
ресурсозберігаючих технологій і безвідходних виробництв, які одночасно могли б
«вбудуватися» в природний кругообіг. Набуває розвитку екологічна етика.
Суспільна свідомість, яка керується нею, висловлюється проти споживацького
способу життя, вимагає підвищити моральну і юридичну відповідальність за шкоду,
завдану природі, пропонує ввести екологічне навчання і виховання, закликає
об'єднати зусилля щодо захисту навколишнього середовища на базі широкої
міжнародної взаємодії.
XIII.4. Православна Церква з гідністю оцінює труди, спрямовані на подолання
екологічної кризи, і закликає до активної співпраці в громадських акціях,
спрямованих на захист творіння Божого. Разом з тим вона зазначає, що зусилля
такого роду будуть більш плідними, якщо основи, на яких будуються відносини
людини з природою, стануть носити не суто гуманістичний, але і християнський
характер. Одним з головних принципів позиції Церкви в питаннях екології є
принцип єдності і цілісності створеного Богом світу. Православ'я не розглядає
природу навколо нас відокремлено, як замкнуту структуру. Рослинний, тваринний і
людський світи взаємопов'язані. З християнської точки зору природа не є
вмістищем ресурсів, призначених для егоїстичного і безвідповідального
споживання, а є будинком, де людина не є господарем, а домоправителем, а також
храм, де вона – священик, який служить, втім, не природі, а єдиному Творцю. В
основі розуміння природи як храму лежить ідея теоцентризму: Бог, що дає «всьому
життя і дихання і все» (Діян. 17. 25) є Джерелом буття. Тому саме життя у будьякому його прояві носить священний характер, будучи Божим даром, знехтування
яким є викликом, кинутим не тільки божественному творінню, але і Самому
Господу.
XIII.5. Екологічні проблеми носять, по суті, антропологічний характер, будучи
породжені людиною, а не природою. Тому відповіді на багато питань, поставлені
кризою навколишнього середовища, містяться в людській душі, а не в сферах
економіки, біології, технології або політики. Природа справді перетворюється або
гине не сама по собі, а під впливом людини. Її духовний стан відіграє вирішальну
роль, бо позначається на навколишньому середовищі як при зовнішньому впливі на
неї, так і при відсутності такого впливу. Церковна історія знає безліч прикладів,
коли любов християнських подвижників до природи, їх молитва за навколишній
світ, їх співчуття тварі самим позитивним чином позначалися на живих істотах.
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Взаємозв'язок антропології та екології з граничною ясністю відкривається в
наші дні, коли світ переживає одночасно дві кризи: духовну і екологічну. У
сучасному суспільстві людина часом втрачає усвідомлення життя як дару Божого, а
іноді навіть самий сенс буття, яке часом зводиться до фізичного існування.
Навколишня природа при подібному ставленні до життя вже не сприймається як
будинок, а тим більше як храм, стаючи лише «середовищем проживання». Духовно
деградуюча особистість призводить до деградації і природу, бо вона нездатна
чинити вплив на світ. Засліпленому гріхом людству не допомагають і колосальні
технічні можливості – при байдужості до сенсу, таємниці, дива життя вони не
приносять справжньої користі, а часом заподіюють шкоду. У людини, діяльність
якої духовно не орієнтована, технічна міць, як правило, породжує утопічні надії на
безмежні можливості людського розуму і на силу прогресу.
Повне подолання екологічної кризи в умовах кризи духовної неможливе. Це
твердження аж ніяк не означає, що Церква закликає згорнути природоохоронну
діяльність. Однак вона пов'язує надію на позитивну зміну взаємозв'язків людини і
природи з прагненням суспільства до духовного відродження. Антропогенна основа
екологічних проблем показує, що ми змінюємо навколишній світ у відповідності зі
своїм внутрішнім світом, а тому перетворення природи має починатися з
перетворення душі. За думки преподобного Максима Сповідника, людина може
перетворити на рай всю землю тільки тоді, коли вона буде носити рай в собі самій.

1.11. ПРОБЛЕМИ ГЛОБАЛЬНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ КРИЗИ
Й ОСВІТИ

(З доповіді автора на III Міжнародному конгресі «Екологія та
духовність», присвяченому 5-ій річниці Української
Екологічної академії наук)
Екологічна проблема починає набувати характеру проблеми виживання
людства на земній кулі. Рівень експлуатації природи перевищив всі відомі біологам
межі вторгнення людини в її живу речовину. «Техногенний волюнтаризм», що
нехтує міркуваннями моральної поведінки по відношенню до навколишнього
середовища, призвів до руйнівних процесів.
Науковий підхід до розвитку екологізації підміняється божевільними в своїй
основі технократичними ідеями, такими, наприклад, як перекидання вод річок
європейської Півночі на південь, а річок Сибіру – в Середню Азію. Фантазія
«державних діячів» далі тотальної осушувальної меліорації на розповсюдилася.
Тепер пропонують «закласти» озонову дірку над Антарктидою за допомогою
літаючих озонаторів, штучно осаджувати вологу хмар над Аралом, з'єднати
Каспійське море з Аральським каналом для поповнення вод останнього, викачати
сірководень Чорного моря для паливного використання, отримувати «екологічно
чисту енергію «з» гравітаційних полів «і т.д. І хоча автори подібних пропозицій
потребують насамперед гарних психіатрів, знаходяться «фахівці» з екології, які з
розумінням і схваленням схвалюють маячні ідеї, які не містять в собі ніякої
наукової бази.

Тут і далі за матеріалами статей, доповідей та тез автора, опублікованих у книзі «Техногенно–
екологічні проблеми безпеки життєдіяльності: Наук.-метод. матеріали: У 4 кн./За ред. О.М.Русака. –
К.: Знання, 1999 –Кн. 1. – 292 с.
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Витоки нинішнього нашого ставлення до природи йдуть коріннями в недалеке
минуле, коли класики ортодоксального більшовизму один за іншим наносили
шкоду природі. Вони закликали не до гармонії з природою, а штовхали своє
покоління на боротьбу з нею. Лідер петроградських поетів-пролеткультівців
Володимир Кириллов проголосив:
—Мы во власти мятежного, страстного хмеля,
Пусть кричат нам: «Вы палачи красоты».
Во имя нашего завтра — сожжем Рафаэля,
Разрушим музеи, растопчем искусства цветы»
Ему вторил Маяковский:
«Строй во всю трудовую прыть,
Для стройки не жаль ломаний!
Если даже Казбек помешает, — срыть!
Все равно не видать в тумане»
До цього можна було б додати від себе: «у хмільному тумані».
Але основні удари природі завдав Горький. З–під його пера вийшло чимало
антиприродних статей і листів. У 1931 р. «Правда» та «Известия» вибухнули
розлогій публікацією Горького «Про бібліотеку поета». З восьми колонок чотири
присвячені нацьковуванню письменників на природу.
— «Поэты прошлых времен, — писав він, — восхищались красотами и дарами
природы... В отношении поэзии к природе наиболее часто и определенно звучали
— и звучит — покорность, лесть. Хвала природе — хвала деспоту... Пытаясь — не
очень успешно — «глаголом жечь сердца людей», — или — безуспешно —
пробуждать в людях «чувства добрые», поэты никогда еще не звали человека на
борьбу с природой, за власть над ней...». Виховане Горьким нове покоління
радянських письменників потім не раз насміхалося над природою.
Особливою витонченістю в боротьбі з природою відрізнявся партійний друк.
Два його флагмани – газета «Правда» і журнал «Більшовик» один за іншим давали
залпи по діячам охорони природи і викривали їх у антинародній діяльності. У
резолюції Першого Всесоюзного з'їзду з охорони природи в 1933 році мовилось про
те, що «З'їзд категорично відкидає буржуазну теорію про неможливість керування
процесами дикої природи і про повне невтручання людини в її процеси...».
Виховане на хмільному угарі подібних діячів науки і культури теперішнє важко
хворе суспільство «на ура» зустрічає кашпіровщину та інше очумаковління, без
розбору вірить в екстрасенсів і в що завгодно. На цьому ґрунті і продовжує
процвітати екологічне неуцтво.
Національна Академія наук не в змозі поки підняти рівень екології до
зростаючих суспільних потреб. Вона залишається долею одинаків, в кращому
випадку неформальних громадських груп,які на свій страх і ризик, при деякій
підтримці благодійних фондів, розробляють в основному теоретичні основи
екології.
На Заході теоретична думка в галузі екології, спричинивши в 1970–х роках
хвилі, коли були видані екологічні словники та енциклопедії, вичерпалася. Як і у
нас, розвиток екології за кордоном зустрічають у штики представники забезпечених
верств населення, хоча поступове розуміння цінності збереження середовища життя
починає переважати над економічними спрямуваннями.
Вітчизняна література також поповнилася словниковими екологічними
виданнями та підручниками з охорони природи і навколишнього середовища. Цим,
треба визнати, помітним зрушенням, і обмежився «екологічний рух». Предмети
екологічного спрямування продовжують перебувати на задньому плані освіти і
просвіти.
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природокористування, відкриті екологічні факультети, географічні факультети
отримали екологічну добавку до назви, проте реальна екологічна освіта не може
розвиватися без розуміння головного: для кого і як само йде підготовка фахівців.
Нинішні фахівці, які розуміються на екології та проводять експертизу проектів,
сумлінно аналізують окремі елементи і проект в цілому, але вони не в змозі дати
екологічну оцінку впливу майбутніх об'єктів на середовище життя, не можуть
узагальнити отримані матеріали, що свідчить про низький рівень їх підготовки.
Настав час перегляду сформованих уявлень про взаємовідносини людини і
природи. Розуміння екології як інтегрованої дисципліни, яка об’єднує фізичні та
морально–духовні основи життя привели людство до усвідомлення нагальної
потреби коеволюції, яку ми сприймаємо сьогодні як умову, яка необхідна для
збереження суспільства у складі біосфери, тобто виживання людини на планеті.
Людство починає усвідомлювати тезу про формування «почуття справедливості
по відношенню до наступних поколінь, що вимагає від нас прийняття того шляху
технологічного розвитку, який передбачає збереження природних ресурсів і
екосистем як ЕТИЧНОГО ПРИНЦИПУ РОЗВИТКУ». Цей шлях надзвичайно
складний для Заходу, в якому раціоналізм фетишизований і сконцентрований на
максимальному задоволенні мислимих та немислимих потреб «вільного
громадянина» і де похвальна законослухняність (за винятком релігійних постулатів)
мінімально підкріплена морально–етичними і духовними принципами.
Україна, Росія і Білорусь, наприклад, на сьогоднішній день мають більш
вагомий морально–етичний потенціал, ніж найрозвиненіші країни Заходу.
Створення справедливої економіки
в
поєднанні
з
дисципліною
і
ефективністю приватної власності і ринкового механізму – ось головні
аргументи стійкого збалансованого суспільства з обмеженими ресурсами, які ми
називаємо сьогодні «Інвайронментальним простором» – (граничні норми
глобального забруднення, витрачання світових запасів невідновлюваних ресурсів,
світових площ сільськогосподарських земель та лісів, дотримуючись яких не буде
завдано шкоди подальшим поколінням: вони отримають доступ до таких же об’ємів
природних ресурсів, якими ми користуємося).
Інвайронменталізм як новий світогляд, новий погляд на світ, на
взаємовідносини людства і біосфери об'єднує ті аспекти екології, економіки,
політології, освіти, технології, які визначають сучасний стан і віддалене майбутнє
навколишнього середовища, дозволить не тільки осмислити масштаби і серйозність
катастрофи, що насувається, але і запобігти їй.
В даний час почали робитися серйозні спроби регламентувати використання
інвайронментального простору. Як приклад можна навести Нідерланди.
Ми
теж
прийшли
до
усвідомлення
необхідності
нормування
інвайронментального простору. Розробляємо принципи нормування, намагаємося
ввести нове поняття, яке ми назвали «ІНВАЙРЕС», похідне від двох слів
«Інвайронментальний» і «Ресурси», тобто «Інвайронментальні ресурси» або
скорочено «Інвайрес». Цей термін нам знадобився для того, щоб позначити
одиницю виміру обсягу «Інвайронментального простору». В якості можливого
критерію такої одиниці виміру ми пропонуємо використовувати енергію
випромінювання, що припадає на одного жителя планети, виражену в «Дж / люд.»
Поняття «Інвайрес» і одиниця виміру «Дж / люд.» об’єму інвайронментального
простору або ресурсу обґрунтовується дією загальних термодинамічних принципів і
законів збереження енергії, речовин, інформації інтерпретованих (адаптованих)
стосовно до екологічних потреб. У порядку пояснення відзначимо, що витрата
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енергії на одну людину на добу в кам'яному столітті була близько 16–18 кДж, в
індустріальну епоху – приблизно 300 кДж, а в передових країнах сьогодні близько
1000 кДж, тобто у 60 разів більше, ніж у наших далеких предків, коли існування
людини повністю вписувалося у природні біохімічні цикли.
Навіть з початку ХХ століття кількість енергії, що витрачається на одиницю
сільськогосподарської продукції в розвинених країнах світу зросла, як усім відомо,
у 8 – 10 разів, а на одиницю промислової продукції – в 12 разів. Співвідношення
витрат енергії в землеробстві коливається в різних країнах від 1/65 (басейн р.
Конго)
до
1/2,0
–
2,5
(США).
Загальна
енергетична
ефективність
сільськогосподарського виробництва (ексергія – це співвідношення
енергії
продукції, що вкладається і отримується) у промислово розвинених країнах
приблизно в 30 разів нижче, ніж при примітивному землеробстві. У деяких
випадках багатократне збільшення витрат енергії на добрива і обробку полів
призводить лише до вельми незначного (на 10 – 15%) підвищення врожайності.
Якщо витрату енергії на одиницю промислової продукції в 1913 році прийняти
за одиницю, то в 1990 році в СРСР витрачалося 34,3 умовних одиниць.
Споживаючи величезні обсяги енергії в атмосферу викидається в середньому на
одного жителя планети близько 4 т шкідливих речовин, а в деяких країнах цей
показник досягає 12 т. Ось чому в якості критерію оцінки обсягу
інвайронментального простору ми пропонуємо використовувати енергію, знаючи
закони збереження та переходу якої з одного стану в інший, ми зможемо спочатку
розробити загальні принципи, а потім і порядок його розподілу між державами і
кожним мешканцем землі на справедливій основі. Для цього потрібні спільні
зусилля біологів, як носіїв екологічних знань, юристів, економістів, різних
технологів. Виходячи з закономірностей розвитку процесу пізнання людиною
природи в найближчі роки слід очікувати нового «вибуху» екологічного руху. Тому
вважається доцільним продовжити налагодження обміну знаннями між науковими
колами та громадськістю, організувати підготовку більш широкого кола вузівських
викладачів, як колись готували до професорського звання, а потім вчителів шкіл.
Після розгортання екологічної просвіти стане можливим екологічна освіта і її
проникнення в усі сторони практичної діяльності, включаючи промисловість,
сільське господарство, транспорт та інші галузі.
Завдання вищої школи в даний час вбачається в послідовному поширенні
екологічних знань. Саме в надрах вищої школи часто народжуються нестандартні
наукові підходи, через молодих людей акумулюється енергія суспільних рухів,
виникають опозиційні до урядів організації, що створюють альтернативні програми.
Для цього необхідно переглянути програму дисципліни «Основи екології»:
більше приділити уваги екологічним законам, теоріям, правилам, принципам і
гіпотезам.
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1.12. ПРО ШЛЯХИ ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ
Сталий розвиток передбачає значне скорочення обсягів спалювання
невідновлюваних видів палива, а також відмову від великих гідроенергетичних
проектів, які потребують затоплення великих площ продуктивних земель і
переміщення проживаючих на них десятків тисяч людей.
Концепція сталого розвитку висуває тезу про формування «почуття
справедливості по відношенню до наступних поколінь, що вимагає від нас
прийняття того шляху технологічного розвитку, який передбачає збереження
природних ресурсів і екосистем як ЕТИЧНОГО ПРИНЦИПУ РОЗВИТКУ». Цей
шлях надзвичайно складний для Заходу, в якому раціоналізм фетишизований і
сконцентрований на максимальному задоволенні мислимих і немислимих потреб
«вільного громадянина» і де похвальна законослухняність (за винятком релігійних
постулатів) мінімально підкріплена морально–етичними принципами.
Україна, Росія і Білорусь на сьогоднішній день мають більш вагомий
морально-етичний потенціал, ніж найрозвиненіші країни Заходу. Створення
справедливої економіки в поєднанні з дисципліною і ефективністю приватної
власності і ринкового механізму – ось головні аргументи стійкого збалансованого
суспільства з обмеженими ресурсами.
Аналіз численних джерел інформації в галузі екології дозволяє виділити
основні напрямки сталого розвитку, дотримуватися яких повинні, в тому числі,
Україна, Білорусія і Росія. Перш за все, це всебічно збалансована політика в
області енергетики, що передбачає:
• поступовий перехід до оподаткування за викиди вуглецю в атмосферу від
спалювання вуглеводневих палив;
• зведення до мінімуму користування власним автомобілем шляхом введення
диференційованих інтерналізованних податків на забруднення атмосфери і
інвестування розвитку громадського транспорту;
• заохочення застосування нетрадиційних видів енергії, заснованих на
використанні енергії вітру, біомаси, сонячного тепла та ін.;
• стимулювання переселення людей ближче до місць прикладання праці, щоб
зменшити потребу в транспорті;
• поступова заборона авіарейсів на відстань менше 1000 – 1500 км;
• розвиток електронних засобів зв'язку, які повинні замінити поїздки, з метою
спілкування, та звичайну пошту.
Аналогічні пропозиції в області екологізації економіки припускають вторинне
використання ресурсів:
запровадження оподаткування на застосування матеріалів, що не були у
користуванні, з метою субсидування їхнього повторного використання
(рециркуляції);
заборона на виробництво будь–яких матеріалів, які не можуть швидко
розкладатися в природних процесах або бути вдруге використані;
обкладення податками продукції, яка не підлягає ремонту і вторинному
використанню;
обмеження виробництва предметів одноразового користування;
обкладення податками предметів розкоші: зайве споживання повинно
розглядатися як прояв антигромадського фізіологічного збочення;
розвиток виробничої сфери видалення відходів в потужну промисловість
вторинної переробки, що дозволить відмовитися від використання територій для
створення звалищ;
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обмежити використання і руйнування природних ресурсів для військових
потреб.
В області демократизації економіки необхідно здійснити наступні заходи:
• за допомогою оподаткування, ліцензування та тарифного регулювання
підтримувати високу вартість перевезень і тим самим стимулювати розміщення
підприємств у безпосередній близькості до ринків збуту;
• обмежити максимальну заробітну плату сумою, що не перевищує 15
мінімальних окладів або середньої зарплати в даній організації;
• встановлювати 80% податок на доходи і на спадщину, які більш ніж в 10 разів
перевищують їх середній рівень;
• прийняти і активно зміцнювати національні та міжнародні антитрестові угоди
та механізми усунення транснаціональних монополій, відновлення ринкової
конкуренції, зростання ролі ринкових ніш для малих фірм;
Стабілізація чисельності населення – важлива умова сталого розвитку. Ми не
можемо досягти загального рівня фізичного споживання, що відповідає
оптимальному стандарту людського добробуту, і зберегти решту дикої природу,
якщо населення планети не стабілізується на рівні, значно меншому сучасного, –
очевидно, десь 2,5 – 4,0 млрд. Прискорити процес стабілізації можуть наступні
заходи:
забезпечити соціальний захист людей похилого віку і переважну підтримку
бідних і малосімейних, що дозволить зменшити залежність від дітей;
встановити загальний контроль за народжуваністю, за допомогою
оподаткування другої дитини, використовуючи при цьому Китайський досвід.
Стимулювати бездітні сім'ї;
забезпечити розподіл виробничих ресурсів таким чином, щоб кожному була
надана можливість задоволення його основних потреб;
Аналогічні заходи в галузі міжнародної торгівлі та інвестицій:
• експортувати тільки ті природні та екологічні ресурси, які для даного регіону
є зайвими;
• накласти мораторій на довгострокові міжнародні позики, за винятком
виробничої діяльності, що дозволяє отримувати валюту для оплати боргів;
• створити міжнародний фонд, який би відповідав за оцінку і договори про
продаж соціально– та екологічно орієнтованих технологій, доступних широкому
загалу;
• скасувати Всесвітній та інші банки багатостороннього розвитку, пов'язані з
бізнесом, який сприяє створенню міжнародних заборгованостей; розвивати тільки
невелику, фінансовану за системою грантів іноземну допомогу, призначену для
поширення екологічних технологій;
• сприяти злиттю економіки малих сусідніх країн, які не можуть бути
економічно життєздатними без зовнішньої торгівлі та ресурсів.

1.13. ВИВЧЕННЯ І ДОТРИМАННЯ ЕКОЛОГІЧНИХ ЗАКОНІВ І ПРАВИЛ –
ОСНОВА СТАЛОГО РОЗВИТКУ

Очікуваний черговий виток активізації екологічного руху вимагає нових
підходів до організації екологічної освіти у вищій школі, створення прогресивних
програм і підручників для різних спеціальностей. У даній роботі ми зробили спробу
розглянути те, що повинно об'єднувати всі програми і навчальні посібники з основ
екології.
70

Аналіз численних літературних джерел, думок вчених–екологів, вимог, що
пред'являються до фахівців–екологів, дозволив нам в якості основи екологічних
знань запропонувати вивчення наступних законів і правил біології, які можна
назвати законами екології.
З приблизно 250 відомих в біології закономірностей ми виділили, для
можливого включення в програму, близько 70, і систематизували їх у відповідності
до
рекомендацій
Н.Ф.
Реймерса,
викладених
в
книзі
«Екологія».
Нижче наведено перелік законів, принципів і правил, а також подана коротка
характеристика цих закономірностей.
1. Термодинаміка системи
Закон (принцип) «енергетичної провідності»
Закон збереження маси
Закон збереження енергії (перший принцип термодинаміки)
Другий принцип термодинаміки
Принцип Ле Шательє–Брауна
Закон мінімуму дисипації (розсіювання) енергії, або принцип економії
Закон максимізації енергії та інформації
Принцип максимізації потужності
Правило основного обміну
2. Загальні закони функціонування системи організм–середовище
2.1. Закон єдності організм–середовище
2.2. Принцип екологічної відповідності
2.3. Правило відповідності умов середовища генетичної зумовленості організму
2.4. Закон максимуму біогенної енергії (ентропії) В.І. Вернадського–
Е.С.Брауна
2.5. Закон тиску середовища життя, або закон обмеженого зростання Ч.Дарвіна
2.6. Закон сукупної дії факторів Е.Мітчерліха–Б.Бауле, або закон фізіологічних
взаємодій
2.7. Закон обмежувальних (лімітованих) факторів Ф.Блекмана
2.8. Закон толерантності В.Шелфорда
2.9. Правило меншої еволюційно–екологічної толерантності жіночого організму,
або правило Геодекяна
2.10. Закон рівнозначності всіх умов життя
3. Енергетика, потоки речовин, продуктивність і надійність співтовариств і біоценозів
3.1. Закон піраміди енергій, або закон (правило) 10% Р. Ліндермана
3.2. Правило біологічного підсилення
3.3. Правило «метаболізм і розміри осіб», або правило Ю. Одума
3.4. Закон питомої продуктивності
3.5. Правило (принцип) екологічного дублювання
3.6. Принцип (правило) еквівалентності В.Тішлера
3.7. Правило рухомої рівноваги О.О.Єленкіна
3.8. Принцип продуктивної оптимізації Г.Реммерта
3.9. Принцип стабільності
3.10. Принцип біоценотичної надійності
4. Структура і функціонування екосистем
4.1. Принцип екологічної комплементарності (додатковості)
4.2. Принцип екологічної конгруентності (відповідності)
4.3. Принцип (закон) формування екосистеми, або зв'язок біотип–біоценоз
4.4. Закон односпрямованості потоку енергії
4.5. Закон внутрішньої динамічної рівноваги
4.6. Закон екологічної кореляції
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.
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4.7. Правило оптимальної компонентної додатковості
4.8. Принцип екологічної (робочої) надійності
4.9. Принципи видового збідніння
5. Закони системи людина-природа
5.1. Правило історичного зростання продукції за рахунок сукцесійного
омолодження екосистем
5.2. Закон бумеранга, або закон зворотного зв'язку взаємодії людина–біосфера
П.Дансеро
5.3. Закон незамінності біосфери
5.4. Закон оборотності біосфери П.Дансеро
5.5. Закон незворотності взаємодії людина-біосфера П.Дансеро
5.6. Правило міри перетворення природних систем
5.7. Принцип природності, або правило старого автомобіля
5.8. Закон спадної віддачі А. Тюрго – Т.Мальтуса
5.9. Правило демографічного (техніко-соціально-економічного) насичення
5.10.Правило прискорення історичного розвитку
6. Закони соціальної екології
6.1. Правило соціально-екологічної рівноваги
6.2. Принцип культурного управління розвитком
6.3. Правило соціально-екологічного заміщення
6.4. Закон історичної (соціально-екологічної) незворотності
6.5. Закон ноосфери В.І.Вернадського
7. Закони природокористування
7.1. Закон обмеженості (вичерпності) природних ресурсів
7.2. Закон відповідності між розвитком продуктивних сил і природноресурсним потенціалом суспільного прогресу
7.3. Правило основного обміну
7.4. Закон збільшення наукоємності суспільного розвитку
7.5. Правило інтегрального ресурсу
7.6. Закон падіння природно–ресурсного потенціалу
7.7. Закон зниження енергетичної ефективності природокористування
7.8. Правило міри перетворення природних систем
7.9. Правило (неминучих) ланцюгових реакцій «жорсткого» управління
природою
7.10. Правило «м'якого» управління природою
7.11. Закон сукупної (спільної) дії природних факторів
7.12. Закон максимальної (рівноважної) врожайності
7.13. Закон максимуму
7.14. Закон територіальної екологічної рівноваги
7.15. Закон компонентної екологічної рівноваги
7.16. Закон спадної (природної) родючості
7.17. Закон зниження природоємності готової продукції
7.18. Закон збільшення темпів обороту втягнутих природних ресурсів
8. Принципи охорони середовища життя і поведінки людини
8.1. «Екологічне – економічне»
8.2. П'ять «залізних правил» охорони природи П.Р. Ерліха
8.3. Принцип розумної достатності і допустимого ризику
8.4. Принцип неповноти інформації (принцип невизначеності)
8.5. Принцип віддаленості події
8.6. Правило економіко-екологічного сприйняття Дж. Стайкоса
8.7. «Закони» (афоризми) Б. Коммонера
Нижче наведена коротка характеристика цих закономірностей.
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Термодинаміка системи
Закон (принцип) «енергетичної провідності»: потік енергії, речовини та інформації
в системі як цілому повинен бути наскрізним, що охоплює всю систему або
побічно відгукується в ній. Інакше система не буде мати властивості єдності.
Тривалість проходження потоку енергії, речовини та інформації в екологічній
системі визначається рівнем ієрархії. Так, наприклад, водообмін в біологічній
особині займає години, вологи в атмосфері – 8 днів, вологи в вільних
континентальних поверхневих водах – від 16 днів у річках, до 17 років в озерах,
підземні води оновлюються за 1400 років, а води океану за 2500 років. Згідно з цим
законом життя може існувати тільки в процесі руху через живе тіло потоку речовин,
енергії та інформації.
Закон збереження маси: сума маси речовини системи і маси еквівалентної
енергії, отриманої чи відданої тією ж системою, постійна. Іншими словами – маса
речовин до хімічної реакції дорівнює масі речовин після хімічної реакції або в
більш загальному вигляді – маса надходить у систему речовини мінус маса
виходить з системи речовини дорівнює масі, що накопичується в системі речовини.
Якщо накопичення або убування речовини в системі не спостерігається, вона
знаходиться у сталому розвитку.
Закон збереження енергії або перший принцип термодинаміки: будь–які зміни в
ізольованій системі залишають її загальну енергію постійною; або: при всіх
макроскопічних процесах енергія не створюється і не зникає, а лише переходить з
однієї форми в іншу.
Другий принцип термодинаміки має багато формулювань, з яких для екології
важливі наступні: 1) енергетичні процеси можуть проходити мимовільно тільки за
умови переходу енергії з концентрованої форми в розсіяну; 2) втрати енергії у
вигляді недоступного для використання тепла завжди призводять до неможливості
повного переходу одного виду енергії (кінетичної) в іншу (потенційну) і навпаки;
результат – неможливо створити вічний двигун. Всі системи, з якими доводиться
мати справу екології, негентропійні, впорядковані таким чином, що як би
«відкачують з спільнот невпорядкованість».
Принцип Ле Шательє–Брауна: при зовнішньому впливі, виводячи систему зі
стану стійкої рівноваги, ця рівновага зміщується в тому напрямку, при якому ефект
зовнішнього впливу послаблюється. Дія принципу Ле Шательє–Брауна в наші дні
глибоко порушена. Якщо в кінці ХІХ століття ще відбувалося збільшення
біологічної продуктивності та біомаси у відповідь на зростання концентрації
вуглекислого газу в атмосфері, то в наші дні цього явища не виявляється. Єдиний
спосіб відновити дію принципу Ле Шательє–Брауна – це скоротити площі
антропогенно змінених земель.
Закон мінімуму дисипації (розсіювання) енергії, або принцип економії енергії: при
ймовірності розвитку процесу в певній множині напрямків, що допускаються
початком термодинаміки, реалізується той, який забезпечує мінімум дисипації
енергії (або мінімум зростання ентропії).
Закон максимізації енергії та інформації: найкращі шанси на самозбереження
має система, що найбільшою мірою сприяє надходженню, виробленню та
ефективному використанню енергії та інформації.
Принцип максимізації потужності – більш узагальнене і коротке
формулювання закону максимізації енергії та інформації: системи з потужною
енергетикою витісняють, як правило, системи з більш низькою енергетичною
«потужністю».
Правило основного обміну – узагальнюючий висновок із серії закономірностей
енергетичного ряду: будь-яка велика динамічна система в стаціонарному стані
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використовує прихід енергії, речовини та інформації головним чином для своєї
самопідтримки і саморозвитку.
Загальні закони функціонування системи організм-середовище
Закон єдності організм–середовище – найбільш загальне філософське
узагальнення в цій групі закономірностей, що характеризує тісну взаємодію,
діалектичну єдність організмів і їх середовища проживання: життя розвивається в
результаті постійного обміну речовиною та інформацією на базі потоку енергії в
сукупній єдності середовища і мешкаючих в ній організмів.
Принцип екологічної відповідності: форма існування організму завжди
відповідає умовам його життя.
Правило відповідності умов середовища життя генетичної зумовленості
організму – більш конкретне біологічне формулювання попереднього принципу: вид
організму може існувати до тих пір і остільки, оскільки навколишнє середовище
відповідає генетичним можливостям пристосування цього виду до його коливанням
і змін.
Закон максимуму біогенної енергії (ентропії) В.І.Вернадського–Е.С.Бауера: будь-яка
біологічна або біокосна (за участю живого) система, перебуває в рухомій
(динамічній) рівновазі з навколишнім середовищем і еволюційно розвиваючись,
збільшує свій вплив на середовище. Тиск зростає до тих пір, поки не буде суворо
обмежений зовнішніми чинниками, або не настане еволюційно–екологічна
катастрофа. Вона може полягати в тому, що екосистема, слідуючи за зміною більш
високої надсистеми як більш лабільне утворення, вже змінилася, а вид,
підкорюючись генетичному консерватизму, залишається незмінним. Це призводить
до довгого ряду протиріч, що ведуть до аномального явища: руйнування виду
власного середовища проживання. У цьому випадку біосистема руйнується: вид
вимирає, біоценоз піддається деструкції і якісно змінюється.
Закон тиску середовища життя, або закон обмеженого зростання Ч.Дарвіна
(протистоїть тискові життя, максимізації біогенної енергії): хоча не існує
виключення з правила, що потомство однієї пари особин, розмножуючись в
геометричній прогресії, прагне заповнити всю земну кулю, є обмеження, що не
допускають цього явища. Ці обмежувальні сили певним чином впорядковані, що
дозволило сформулювати велику кількість формалізованих правил, принципів і
законів.
Закон сукупної (спільної) дії чинників: взаємозв'язок екологічних чинників і їх
взаємне посилення і ослаблення визначають їх вплив на організм і успішність його
життя. При цьому важливий не тільки вплив ззовні, але і фізіологічний стан
організму.
Закон обмежувальних (лімітованих) факторів: фактори середовища, які мають у
конкретних умовах песимальне значення, особливо ускладнюють (обмежують)
можливість існування виду в даних умовах, всупереч і незважаючи на оптимальне
поєднання інших окремих умов.
Закон толерантності В.Шелфорда (близький до попереднього): лімітованим
фактором процвітання організму (виду) може бути як мінімум екологічного впливу,
діапазон між якими визначає величину витривалості (толерантності) організму до
даного фактору.
Закон меншої еволюційно–екологічної толерантності жіночого організму, або
правило Геодекяна: жіночий організм більш чутливий до чинників середовища в ході
еволюції виду, ніж чоловічий (а чоловічий – до індивідуальних факторів впливу.
Закон рівнозначності всіх умов життя: всі умови середовища, необхідні для
життя, відіграють рівнозначну роль. У перелік цих умов для людей входять фактори
як природного, так і соціального середовища.
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Енергетика, потоки речовин, продуктивність та надійність співтовариств і
біоценозів
Закон піраміди енергій, або закон (правило) 10% Р.Ліндермана: з одного
трофічного рівня екологічної піраміди переходить на інший, більш високий її
рівень (по «сходах»: продуцент – консументи – редуценти) в середньому близько
10% енергії, що потрапляє на попередній рівень екологічної піраміди. Зворотній
потік, пов'язаний із споживанням речовин і продукованої верхнім рівнем
екологічної піраміди енергії більш низькими її рівнями, наприклад, від тварин до
рослин, набагато слабший – не більше 0,5% від загального її потоку, і тому можна
вважати, що кругообігу енергії в біоценозі не відбувається.
Правило біологічного підсилення: якщо енергія при переході на більш високий
рівень екологічної піраміди десятикратно втрачається, то накопичення низки
речовин, у тому числі токсичних і радіоактивних, приблизно в такій же пропорції
збільшується.
Правило (принцип) екологічного дублювання: зникаючий або знищуваний вид
живого в рамках одного рівня екологічної піраміди замінює інший функціонально–
ценотичний, аналогічний, за схемою: дрібний змінює великого, еволюційно нижче
організований більш організованого (копитних в степу змінюють гризуни або
рослиноїдні комахи; такий же механізм виникнення нових інфекційних
захворювань людини).
Принцип продуктивної оптимізації Г.Реммерта: відношення між первинною і
вторинною продукцією (між продуцентами і консументами) відповідають принципу
оптимізації – «рентабельності» біопродукції (рослини та інші продуценти дають
біомасу достатню, але не зайву, для споживання всіма біотичними спільнотами).
Принцип стабільності: будь–яка відносно замкнута біосистема з потоком
енергії, що проходить крізь неї в ході саморегуляції, розвивається в бік стійкого
стану.
Принцип біоценотичної надійності: надійність ценозу залежить від його
енергетичної ефективності в даних умовах середовища і можливостей структурно–
функціональної перебудови у відповідь на зміну зовнішніх впливів (матеріалу для
дублювання, міжвидового і внутрішньовидового, підтримання продукційної
«рентабельності» і т.п.).
Структура і функціонування екосистем
Принцип екологічної комплементарності (додатковості): жодна функціональна
частина екосистеми (екологічний компонент, елемент і т.п.) не може існувати без
інших функціонально доповнюючих частин (наприклад, будь–який організм
поглинає (асимілює) із зовнішнього середовища одні речовини і виділяє
(дисимілює) в неї продукти своєї життєдіяльності; якби не було доповнюючих
видів, що використовують продукти дисиміляції, через якийсь проміжок часу
необхідні ресурси життя для організму були б вичерпані).
Принцип екологічної конгруентності (відповідності): функціонально доповнюючи
один одного, живі складові екосистеми виробляють для цього відповідні
пристосування, скоординовані з умовами абіотичного середовища, значною мірою
перетвореними тими ж організмами. Тобто спостерігається подвійний ряд
відповідності – між самими організмами і середовищем їх проживання –
зовнішнього і створюваного ценозом.
Принцип (закон) формування екосистеми, або зв'язок біотип – біоценоз: тривале
існування організмів можливе лише в рамках екологічних систем, де їх компоненти
та елементи доповнюють один одного і відповідно пристосовані один до одного.
Закон односпрямованості потоку енергії: енергія, одержувана співтовариством
(екосистемою) і засвоєна продуцентами, розсіюється або разом з їх біомасою
передається консументами першого, другого і т. д. порядків, а потім редуцентам з
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падінням потоку на кожному трофічному рівні в результаті процесів, що
супроводжують
дихання.
Закон внутрішньої динамічної рівноваги Н.Ф. Реймерса: речовина, енергія,
інформація та динамічні якості окремих природних систем та їх ієрархії
взаємопов'язані настільки, що будь–яка зміна одного з цих показників викликає
супутні функціонально–структурні кількісні та якісні зміни, що зберігають загальну
суму матеріально–енергетичних, інформаційних і динамічних якостей систем, де ці
зміни відбуваються, або в їх ієрархії.
Цей закон – один з основних в управлінні природокористуванням. Основні
наслідки закону наступні:
• будь-яка зміна середовища (речовини, енергії, інформації, динамічних
якостей екосистем) неминуче призводить до розвитку природних ланцюгових
реакцій, що йдуть у бік нейтралізації виробленої зміни або формування нових
природних систем, утворення яких при значних змінах середовища може прийняти
незворотній характер;
• взаємодія матеріально–енергетичних екологічних компонентів (енергія, гази,
рідини, субстрати, організми–продуценти, консументи і редуценти), інформації та
динамічних якостей природних систем кількісно нелінійна, тобто слабкий вплив
або зміна одного з показників може викликати сильні відхилення в інших.
Наприклад, мале відхилення в складі газів атмосфери, її забруднення оксидами
сірки, азоту та СО2 викликають величезні зміни в екосистемах суші та водного
середовища;
• вироблені у великих екосистемах зміни відносно незворотні – проходячи по
їх ієрархії знизу вгору, від місця впливу до біосфери в цілому, вони змінюють
глобальні процеси і тим самим переводять їх на новий еволюційний рівень;
• будь-яке місцеве перетворення природи викликає у глобальній сукупності
біосфери та в її найбільших підрозділах відповідні реакції, що призводять до
відносної незмінності еколого–економічного потенціалу, збільшення якого
можливе лише шляхом значного зростання енергетичних вкладень.
Закон екологічної кореляції: в екосистемі, як і в будь-якому іншому цілісному
природно-системному утворенні за участю живого, всі вхідні в неї види живого і
абіотичні екологічні компоненти функціонально відповідають один одному.
Випадання одного елемента системи, наприклад зникнення виду, неминуче веде до
виключення всіх тісно пов'язаних з цим елементом системи інших її частин і
функціональній зміні цілого в рамках внутрішньої динамічної рівноваги.
Правило оптимальної компонентної додатковості: жодна екосистема не може
самостійно існувати при штучно створеному значному і перманентному надлишку
або недоліку одного з екологічних компонентів.
Принцип екологічної (робочої) надійності: Ефективність екосистеми, її здатність до
самовідновлення і саморегуляції (в межах природних коливань) залежить від її
положення в ієрархії природних утворень, ступеня взаємодії її компонентів і
елементів, а також від приватних пристосувань організмів (розміри, тривалість
життя, швидкість зміни поколінь, відношення продуктивності до біомаси тощо), які
складають біоту екосистеми.
Закони системи людина-природа
Правило історичного зростання продукції за рахунок сукцесійного омолодження
екосистем: зростання біологічної продуктивності за рахунок омолодження
природних систем закінчилося. Звідси випливає необхідність скорочення розмірів
експлуатованих територій та доведення «повністю спотвореної біоти» до 1% від
площі суші.
Закон бумеранга
чи закон зворотного зв'язку взаємодії людина-біосфера
П.Дансеро: «нічого не дається за дарма», Б. Коммонер: «... глобальна екосистема
76

являє собою єдине ціле, в рамках якого нічого не може бути здобуто або втрачено і
яка не може бути об'єктом загального покращення: все, що було вилучено з неї
людською працею, повинно бути повернуто. Платежу за цим векселем ніяк
уникнути, він може бути тільки відстрочений».
Закон незамінності біосфери: В.Г. Горшков: «Немає ніяких підстав сподіватися
на побудову штучних угруповань, що забезпечать стабілізацію навколишнього
середовища тією ж мірою, що і природні угруповання. Тому скорочення природної
біоти, що перевищує порогове визначення, позбавляє стійкості навколишнє
середовище, яке не може бути відновлене за рахунок створення очисних споруд та
переходу до безвідходного виробництва... Біосфера... це єдина система, що
забезпечує стійкість середовища існування за будь-яких обурень, що виникають.
Необхідно зберегти недоторкану природу на більшій частині поверхні Землі...
Закон оборотності біосфери П.Дансеро: біосфера прагне до відновлення
екологічної рівноваги тим сильніше, чим більшим є тиск на неї, і це прагнення
продовжується до досягнення екосистемами клімаксових фаз розвитку.
Закон
необоротності
взаємодії
людина-біосфера
П.Дансеро:
частина
відновлюваних природних ресурсів може стати вичерпаною, невідновлюваною у
разі кардинальної зміни середовища, значної переексплуатації, яка доходила б до
поголовного знищення або цілковитого виснаження, і тому перевищення
можливостей їх відновлення.
Правило міри перетворення природних систем: у процесі експлуатації природних
систем не можна переходити деякі межі, які дозволяють цим системам зберігати
властивість самопідтримання і зазвичай обмежені помітною зміною природних
систем трьохсполучених рівнів ієрархії.
Принцип природності, або правило старого автомобіля: з часом еколого–
соціально-економічна ефективність технічних пристроїв, що забезпечують
«жорстке» управління природними системами та процесами, зменшується, а
економічні (матеріальні, трудові, грошові)витрати на їх підтримку – збільшуються.
У той же час природні системи, які самостійно оновлюються і розвиваються,
являють собою «вічний» двигун, що не потребує економічних вкладень до тих пір,
поки ступінь тиску на них не перевищує їх можливостей до відновлення.
Закон спадної віддачі А. Тюрго–Т.Мальтуса: підвищення питомого вкладення
енергії в агросистему не дає адекватного пропорційного збільшення її
продуктивності (врожайності).
Правило демографічного (техніко – соціально – економічного) насичення: в
глобальній або регіонально-ізольованій сукупності кількість народонаселення
завжди відповідає максимальній можливості підтримання його життєдіяльності,
включаючи всі аспекти сформованих потреб людини.
Правило прискорення історичного розвитку: чим швидше під впливом
антропогенних причин змінюється середовище, проживання людини і умови
ведення господарства, тим швидше за принципом зворотного зв'язку відбувається
зміна в соціально – екологічних властивостях людини, економічному та технічному
розвитку суспільства.
Закони соціальної екології
Правило соціально-екологічної рівноваги: суспільство розвивається допоки
зберігає рівновагу між своїм тиском на середовище та відновленням цього
середовища — природним і штучним. Так як зовнішні умови історичного
розвитку – сфера життя людей і функціонування їх господарства – зруйновані або
помітно порушені, то відтворення природних ресурсів і підтримання соціально–
екологічної рівноваги вимагає значних матеріальних і трудових ресурсів. Епоха
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«незалежного» від природи, екстенсивно-експансивного розвитку людства
завершилася.
Закон історичної (соціально-екологічної) незворотності: процес розвитку людства
як цілого не може йти від більш пізніх фаз до початкових, тобто суспільноекономічні формації, які певним чином взаємодіють з природним середовищем і
природними ресурсами, не можуть змінюватись в зворотному порядку.
Закони природокористування
Закон обмеженості (вичерпності) природних ресурсів: усі природні ресурси
(і природні умови) Землі вичерпні. Ця завершеність виникає або в силу прямої
вичерпності, або в результаті збурення середовища проживання, яке стає
непридатним для сформованого господарства і життя людини.
Закон відповідності між розвитком продуктивних сил і природно-ресурсним
потенціалом суспільного прогресу:кризові ситуації виникають не тільки при
дисбалансі в правій, але і в лівій половині динамічної системи: природно–
ресурсний потенціал
продуктивні сили
виробничі відносини.
Правило інтегрального ресурсу: конкуруючі в сфері використання конкретних
природних системах галузі господарства неминуче завдають збитку одна одній і тим
сильніше, чим значніше вони змінюють екологічний компонент, що спільно
експлуатується, або всю екосистему загалом.
Закон падіння природно – ресурсного потенціалу: у межах однієї суспільно–
економічної формації, способу виробництва, і одного типу технологій природні
ресурси стають все менш доступними і потребують збільшення витрат праці й
енергії на їх добування та транспортування, а також відтворення.
Закон зниження енергетичної ефективності природокористування: у процесі
еволюції людства при отриманні з природної системи корисної продукції на її
одиницю затрачується все більше енергії, а енергетичні витрати на життя однієї
людини весь час зростають. Витрата енергії (в тис. ккал за добу) в кам'яному віці
була порядку 4, в аграрному суспільстві – 12, в індустріальну епоху –70, в сучасних
розвинених країнах – 23–250, тобто приблизно в 60 разів більша ніж у наших
далеких предків.
Правило (неминучих) ланцюгових реакцій «жорсткого» управління природою:
«жорстке,як правило, технічне управління природними процесами може викликати
небажані ланцюгові природні реакції, значна частина яких є екологічно, соціально
й економічно неприйнятною в тривалому інтервалі часу.
Правило «м'якого» управління природою: системне спрямування природних
процесів в необхідне русло з урахуванням законів природи, що набагато
ефективніше грубих техногенних втручань.
Закон сукупної (спільної) дії природних факторів: обсяг урожаю залежить не від
окремого, навіть лімітуючого фактора, а від всієї сукупності факторів одночасно.
Закон максимуму: в даному географічному місці за існуючих природних умов,
екосистема може утворити біомасу і мати біологічну продуктивність не вищу за
властиву найпродуктивнішим її елементам в їх ідеальному поєднанні.
Закон територіальної екологічної рівноваги: максимум біопродуктивності і
урожаю лімітований оптимальним поєднанням екологічних компонентів; будь–
який допінговий вплив ефективний доти, поки є доповнюючі його сприятливі
екологічні чинники..
Закон зниження природоємності готової продукції: питомий вміст природної
речовини в усередненій одиниці суспільного продукту історично неухильно
знижується.
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Принципи охорони середовища життя і поведінки людини
«Екологічне – економічно»: збереження ресурсів у кінцевому результаті вигідно
в соціальному і економічному відношеннях, а до того ж залишає час для
кардинального вирішення демографічних проблем.
П'ять «залізних правил» охорони природи П.Р. Ерліха:
в охороні природи можлива тільки успішна оборона або відступ. Наступ
неможливий: вид або екосистема, знищені один раз, не можуть бути відновлені;
тривале зростання народонаселення та охорона природи принципово
суперечать один одному;
економічна система, охоплена манією зростання, і охорона природи також
принципово протистоять один одному;
не тільки для всіх організмів, але і для людства смертельно небезпечним є
уявлення про те, що при укладанні рішень про використання Землі треба брати до
уваги тільки найближчі цілі і негайне благо Homosapiens;
охорона природи повинна вважатися питанням добробуту і в більш далекій
перспективі – виживанням людини.
Принцип розумної достатності і допустимості: розширення будь-яких діянь
людини не повинно призводити до соціально–економічних та екологічних
катастроф, які підривають саму можливість існування людей.
Принцип неповноти інформації (принцип невизначеності): інформація під час
проведення акцій з перетворення природи завжди недостатня для апріорного
судження про всі можливі результати заходів, що здійснюються, особливо в
віддаленій перспективі, коли розвинуться всі природні ланцюгові реакції.
Принцип віддаленості події: явища, віддалені в часі і в просторі, психологічно
здаються менш суттєвими. Мовляв, науково-технічний прогрес виправить
становище, а нащадки щось придумають. Ця наївна віра заснована на
технократичному, тільки в рамках техніки, справедливому підході до подій.
Правило економіко – екологічного сприйняття Дж. Стайкоса: ні розмов ні дій
(економічний розвиток за відсутності екологічних обмежень); розмови, але
бездіяльність (виникнення екологічних обмежень); розмови, початок дій (домінанта
охорони середовища з екологічними обмеженнями); кінець розмов, рішучі дії (все
заради виживання).
«Закони» (афоризми) Б. Коммонера: 1) все пов'язано з усім, 2) все повинно
кудись діватися, 3) природа знає краще і 4) ніщо не дається задарма.

1.14. ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ РОСІЇ
Концепція сталого розвитку
У ряді документів Конференції ООН з навколишнього середовища і розвитку в
Ріо-де-Жанейро 1992 затверджується, що економічні системи ринкового управління
(капіталістична) і централізованого державного планування (Східна Європа та
колишній СРСР) показали свою неспроможність, що спричинила глобальну кризу
Хільчевська Р.І., к.б.н., Об'єднана наукова рада РАН з проблем екології; Сафонов П.І., к.т.н.,
Інститут проблем управління РАН. Посилання на літературні джерела, які наведені в кінці
монографії, опущені.
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біосфери, підґрунтям якої є негативні екологічні наслідки господарської діяльності
людини.
Як альтернатива необмеженому економічному зростанню, яке призвело до
деградації біосфери, розглядається і обговорюється концепція сталого розвитку, або
іншими словами, екорозвитку. Сталий розвиток – це модель соціально–
економічного життя суспільства, при реалізації якої задоволення життєвих потреб
нинішнього покоління людей досягається без позбавлення такої можливості
майбутніх поколінь. Забезпечення сталого розвитку вимагає не просто інвестицій в
екологію або якихось нових технологій, але перш за все соціальних новацій, зміни
пріоритетів і цілей розвитку цивілізації.
По суті досить продуманої цілісної концепції сталого розвитку не існує. У
Ріо–де–Жанейро були сформульовані проблеми сталого розвитку та поставлені
завдання щодо їх вирішення. Що ж стосується засобів вирішення, то їх слід
розробляти стосовно до кожної країни окремо з урахуванням рівня розвитку
економіки, культури, традицій і інших особливостей. Головний принцип сталого
розвитку (співпраця країн і цивілізацій для досягнення балансу їх інтересів на
основі згоди) може бути реалізований тільки у разі серйозного адекватного аналізу
кожною країною своєї культури, усвідомлення її духовних основ, системи
національних цінностей, механізмів «відкритості», «адаптивності» й «імунітету».
Вже в ході роботи Конференції ООН в Ріо-де-Жанейро з'ясувалося, що Захід зазнає
невдачі, нав'язуючи Півдню і Сходу свій досвід і своє бачення майбутнього
розвитку світу, адже єдність світу неможлива без його різноманітності, без поваги
до сформованих історією національних цінностей інших народів.
Хоча всі відзначені в світі тенденції погіршення навколишнього природного
середовища поширюються на російські межі, Росія з її величезною територією,
тисячолітньою культурою, яка зберігає традиційний тип євразійської цивілізації,
поєднує особистісні та колективістські моральні засади, більше, ніж будь-яка інша
велика країна світу підготовлена до сприйняття стійкої моделі розвитку. Тому, що
жодна країна в світі не має в своєму розпорядженні такої сукупності потенційних
можливостей (багатство природних ресурсів, масштаби життєвого простору та
екологічного резерву, рівень розвитку базових галузей промисловості, освіти і
науки), що дають можливість розглядати її як один з провідних центрів світу з
стабілізації навколишнього середовища і його збереження.
Одночасно з еволюцією концепції сталого розвитку, на Заході йде процес
становлення основного інструменту сталого розвитку, нової галузі традиційної
економіки, що отримала назву екологічної економіки. Мета цієї роботи –
розглянути основні напрямки досліджень цієї нової галузі знань і перспективи її
розвитку в Росії.
Що таке екологічна економіка?
Концепція сталого розвитку передбачає зміну парадигм традиційної
економіки, гуманізацію та екологізацію її головних принципів, пошук спільних
підходів та узгодженості концепцій розвитку екологічних та економічних систем. За
минулі роки цей потік екологічної та соціально–економічної свідомості наукової
громадськості вилився в нову міждисциплінарну область прикладної науки –
екологічну економіку.
Екологічна економіка – нова галузь досліджень, що має справу з відносинами
між природними екосистемами і соціально–економічними системами в широкому
сенсі, з відносинами важливими для багатьох нинішніх проблем людства, також як
і для побудови стійкого майбутнього [8].
Одна з істотних відмінностей цієї синтетичної науки від традиційної
економіки й екології – більш масштабний і довгостроковий підхід до діяльності
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людства в просторі і часі, що включає цілу мережу взаємодій між економічними та
екологічними системами різного рівня. Центральними о’бєктами традиційної
економіки є індивідуальні споживачі. Їх смаки і переваги вважаються
визначальними, а,тому і домінуючими. Природні ресурси завдяки технічному
прогресу та уявній безкінечній замінності вважаються
по суті безмежними.
Концепція екологічної економіки побудована на інших принципах, що розглядають
людей як один, хоча й важливий компонент, цілісної еколого–економічної
системи. Люди в цій системі займають одне з основних місць тому, що вони
відповідальні за розуміння своєї власної ролі в загальній глобальній системі
біосфери, у збереженні та управлінні нею для досягнення стійкості. Ця ідеологія є
ближчою
біоцентричному екологічному світогляду, в рамках якого природні
ресурси не вважаються безмежними, а людство розглядається як один з біологічних
видів. Але на відміну від біоцентричного
екологічного погляду екологічна
економіка вважає, що людські уподобання, погляди, технологія і культура повинні
спільно еволюціонувати з природою і відображати широту екологічних
можливостей і, що важливіше, екологічних обмежень, тобто взаємну значимість
культурного та біологічного розвитку.
Еволюція, як процес змін в складних системах через вибір переданих
характерних рис – основне поняття як в екології, так і в екологічній економіці.
Розвиток передбачає скоріше наявність динамічної і пристосованої нерівномірної
системи, ніж статично рівноважної, часто прийнятої в традиційній економіці. Для
того, щоб жити гідно, відповідно до екологічної економіки, люди повинні
навчитися більше відчувати біоцентричну перспективу і поводитися з іншими
нашими біологічними товаришами на основі поваги і справедливості. Якщо
макроціль виживання біологічних видів в екології аналогічна меті стійкості,
щоправда, вона обмежується окремими видами і не торкається всієї системи, то
основною метою традиційної економіки на макрорівні є не стійкість, а безперервне
зростання. Така перспектива приваблива миттєвими вигодами і небезпечна
кінцевими результатами: для розвитку економіки необхідно все більше і більше
природних ресурсів, але чим більше ресурсів споживає економіка, тим менше
можливостей для економічного зростання. Головною метою екологічної економіки
є стійкість цілісної еколого-економічної системи планети. Звичайні науки
найчастіше розглядають поведінку систем на макрорівні, як просте інтегрування
великого числа мікроповедінки. Екологічна економіка виходить з визнання
двосторонніх залежностей мікро-і макрорівнів: соціальна організація і культурні
інститути на більш високих рівнях просторово-часової ієрархії повинні згладжувати
конфлікти, що виникають при досягненні мікроцілей розвитку на більш низьких
рівнях і навпаки.
Основними напрямками досліджень в екологічній економіці є:
1) стійкість як підтримання систем життєзабезпечення;
2) оцінка природних ресурсів та природного капіталу;
3) макроекономічний облік в еколого–економічній системі;
4)
створення
інноваційного
інструментарію
для
управління
природокористуванням;
5) еколого–економічне моделювання на локальному, регіональному та
глобальному рівнях.
Сталість як підтримання систем життєзабезпечення
Сталість як підтримання систем життєзабезпечення передбачає визначення
такого обсягу споживання, який, не руйнуючи капітальних запасів та включаючи
запаси «природного капіталу», тобто природних ресурсів, міг би підтримуватися на
рівні невизначено тривало в часі. Тому актуальною є розробка механізмів сталого
розвитку за допомогою яких людство може існувати в ряді поколінь при
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процвітанні кожної людини окремо. При цьому розвиток культури суспільства
залишається в межах деяких кордонів, щоб зберегти різноманітність, комплексність
і саморегулювання життєзабезпечуючих екологічних систем.
Економічне зростання, що є насамперед кількісним зростанням, не може бути
нескінченно сталим на планеті, де ресурси вичерпні. Разом з тим економічний
розвиток, при якому поліпшується якість життя без збільшення споживаних
ресурсів, може бути сталим. Це один з головних напрямків досліджень в
екологічній економіці. Прикладом вітчизняної розробки в цій області може бути
робота, в якій пропонується шлях переходу від традиційної економіки, що
відрізняється суверенним характером і цілями, які не завжди збігаються із цілями
суспільства, до економіки сталого розвитку, органічної частини соціально–
економічної системи. У рамках цієї системи природні блага і людська праця
втрачають колишній ресурсний статус, перетворюючись у внутрішні чинники
соціально–економічної системи. Вся господарська діяльність стає особливим
різновидом «природних» процесів і обслуговує соціально–економічну систему
подібно до того, як серце і печінка обслуговують організм людини.
В економіці запаси капіталу включають основні активи (будівлі, обладнання),
виступаючи як засоби виробництва. Природний капітал – це земля, атмосфера з її
компонентами, флора і фауна – все те, що разом узяте формує основу всіх
екосистем, ценозів та біогеоценозів. Ці запаси природного капіталу використовують
первинні джерела енергії (сонячне світло, наприклад) для того, щоб здійснити
цілий спектр екосистемних послуг і фізичних потоків природних ресурсів. Потоки
природних ресурсів – видобуте вугілля і нафта, деревина і вирощений урожай.
Більшість економістів розглядають природний і антропогенний капітал як
взаємозамінні. У цьому випадку ні той, ні інший не є обмежуючими факторами.
Економісти по екології розглядають природний капітал і створений людиною як
взаємодоповнюючі, що дозволяє одному з них виступати в ролі обмежувача.
В СРСР природні ресурси не мали ціни, а марнотратне природокористування
довгі роки було не тільки наслідком, але й умовою життєздатності
адміністративно–командної системи господарювання. Однак, починаючи з 50-х
років, розуміючи, що найбільш ефективний захист природи – економічний,
провідні радянські економісти на всіх рівнях піднімали питання про нагальну
необхідність ставлення до природних ресурсів як до природного капіталу, що
вимагає оцінки. Категорія оптимальних або об’єктивних оцінок, введена в ці роки в
економічну науку академіком Л.В.Канторовичем, лауреатом Нобелівської премії з
економіки – одне з вищих досягнень економіко-математичного напрямку
радянської економічної науки.
До цих пір в основі російського регулювання природокористування лежить
сформований в 70-80-ті роки в СРСР механізм адміністративної системи
управління охороною природи. Тільки з 1989 року, спочатку у вигляді
експерименту, в Росії стали вводити економічні методи управління природокористуванням. Нова система регулювання природних ресурсів знайшла своє
відображення в Законі «Про охорону навколишнього середовища» 1992 року. А в
лютому 1994 року Наказом Президента РФ N 236 «Про державну стратегію РФ з
охорони навколишнього середовища і забезпечення сталого розвитку» схвалені
основні положення державної стратегії РФ щодо сталого розвитку країни. Наказом
Уряду РФ затверджено план дій Уряду РФ по охороні навколишнього середовища
на 1994–1995 рр., Який розроблений на основі Національного плану дій в якості
першого етапу реалізації державної стратегії щодо сталого розвитку.
Оцінка послуг екосистем природного капіталу
Щоб досягти сталості, в наш економічний облік повинні бути включені
екосистемні послуги та природні ресурси як товари. Для цього потрібно встановити
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їх вартості, зіставлені з вартостями створеної працею продукції та послуг.
Екологічна економіка вимагає при цьому, щоб ми визначили: – скільки з
необхідних нам природних систем життєзабезпечення ми можемо дозволити
безповоротно втратити, – до якої міри можна замістити капіталом, виробленим
працею, природний капітал і яка частина природного капіталу є невідновлювані.
На кожному проміжку часу необхідно, щоб природні ресурси розподілялися на
основі їх реальної вартості в даний період часу.
Деякі вважають, що неможливо встановити економічну цінність таких
«нематеріальних» категорій як людське життя, естетичні аспекти навколишнього
природного середовища або довгострокові екологічні послуги. Так вважають, що
оскільки реальна вартість ресурсів використовуваних в даний час залежить від
невизначених майбутніх впливів на навколишнє середовище, то ці витрати
достовірно оцінити неможливо, дуже ускладнені і прості ринкові рішення за
наявності спільної власності на багато природних ресурсів (наприклад, спільна
власність декількох держав на морські акваторії). Але в житті ми стикаємося з
подібними проблемами щодня. Щоб зберегти наш природний капітал, ми повинні
визнати необхідність важкого вибору та оцінки замість того, щоб заперечувати їх
існування. Екологічна економіка визнає кілька різних незалежних підходів у
визначенні цінностей природних ресурсів, хоча всі вони несуть високий ступінь
невизначеності. Розглянемо деякі з них.
У традиційній ринковій економіці вартість визначається як вираз
індивідуальних людських уподобань, аналізом походження яких зазвичай ніхто не
займається. Це добре спрацьовує у випадку товарів і послуг з короткостроковим
впливом (наприклад, хліб і овочі), тобто товари, пропоновані налагоджено
функціонуючими ринками з добре поставленою інформацією. Однак екологічні
товари, які за своєю природою мають довгостроковий характер, зазвичай не беруть
участь у ринковій торгівлі (ніхто не володіє повітрям або водою) і інформація щодо
їх внеску у добробут індивіда практично відсутня. Щоб визначити їх вартість,
екологічні економісти намагаються шляхом анкетування з'ясувати у людей їх
готовність заплатити за екологічні товари в умовах гіпотетичних ринків. Наприклад,
скільки б ви заплатили за користування парком, озером, водоспадом? Якість
результатів при опитуваннях залежить від того, наскільки добре люди
проінформовані. Цей метод не включає в належній мірі довгострокові цілі, так як в
ньому виключається участь в ринкових вартісних оцінках майбутніх поколінь.
Досвід такого опитування є і в нашій країні. Питання було сформульовано таким
чином: «Яким відсотком свого нинішнього добробуту Ви готові пожертвувати, щоб
запобігти майбутній екологічній катастрофі?» Відповіді були наступними: якщо
катастрофа очікується через 20 років, то половина респондентів готова платити 10%
своїх доходів; якщо через 50 років, то готові платити – 25% опитаних, а якщо
катастрофа трапиться через 100 років, то 40% респондентів взагалі нічого не
пожертвують, а інші – лише 1% доходу або менше.
Аналізуючи цей матеріал, а також аналогічне опитування Всеросійським
центром вивчення громадської думки (1992 р.) більш широкого кола респондентів
(екологічна катастрофа, можлива через 20 років, «зібрала» менше 2% доходів
відповідей респондентів, а заклопотаність кризою відсунутою на 50 років, була така
мала, що отримала нульове матеріальне вираження) автори прийшли до висновку,
що в Росії ставлення громадян до екологічного обов’язку перед майбутнім
знаходиться на дуже низькому рівні. Справа навіть не в тому, що екологічні
тривоги заклопотані зараз проблемами виживання, але і в «моральному
виснаженні» радянських людей, які занадто довго і багато жертвувати заради
оманливого майбутнього.
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В іншому методі оцінки екологічних вартостей використовується біофізичний
підхід. Згідно з ним, люди в кінцевому рахунку оцінюють речі по вартості їх
виробництва і ця вартість в кінці кінців є функцією того, як вони організовані
щодо їх навколишнього середовища. Організація складної структури вимагає
енергії, як безпосередньо у вигляді палива, так і побічно – у формі інших
організованих структур. Кількість сонячної енергії, яка необхідна, щоб виростити
ліс, може служити мірою їх енергетичної вартості та організації, отже, і вартості.
Використання поняття безпечних мінімальних стандартів, запропоноване
деякими економістами, здається доречним у відношенні захисту критичних рівнів
природного капіталу проти його надмірного і непродуманого великомасштабного
перетворення в антропогенний капітал.
Адміністративно–командна
система
перетворила
нашу
економіку
в
ірраціональну систему, яка максимізує масштаби вилучення і псування природних
ресурсів при дуже слабких обмеженнях на теперішній і особливо майбутній
добробут народу. У середині 80–х років у радянській економічній літературі тільки
теоретично обговорювалося питання про диференціальну ренту, як складову
світових цін на природні ресурси, і як категорію витрат заміщення в застосуванні
до природних копалин і інших ресурсів.
І сьогодні головним предметом палких дискусій політичних партій в Думі, в
ЗМІ і в середовищі наукової громадськості є «одвічне» російське питання про
землю. Законодавчими актами (Земельний кодекс РРФСР, 1991) встановлено, що в
Росії земля може перебувати у державній та приватній (індивідуальній, спільно
сумісній, спільно частковій) власності громадян. Законом РРФСР 1991 р. про плату
за землю визначено, що використання землі в РФ платне. Формами плати є
земельний податок, орендна плата, нормативна ціна землі. Разом з тим форми
земельної власності розглядаються в законодавстві самі по собі поза зв'язком з
системою економічних реформ, не узгоджених з формами власності на землю.
Наприклад, узаконена приватна власність на землю громадян, але одночасно
заборонена купівля–продаж землі.
У ринковій економіці існують два аспекти земельної ренти: макроекономічний
та мікроекономічний. Макрорента – це частина вартості створеного в суспільному
виробництві річного додаткового продукту. Мікрорента – це різниця ринкової ціни
продукту, виробленого з використанням землі як засобу виробництва або
просторового базису розміщення виробничих сил, і індивідуальними витратами
виробництва землевласника або землекористувача. Макрорента являється єдино
можливим методом визначення ціни землі і нормативів плати за землю при
переході від планової економіки до ринкової, коли в силу відсутності економічної
оцінки землі та ринку землі не представляється можливим використовувати для
обчислення земельної ренти діючі закупівельні або договірні ціни на продукцію
сільського господарства. Плата за користування іншими видами природних ресурсів
(лісові, водні, мінерально–сировинні) складається із ставки плати на землю
відповідної якості (землі лісового, водного фонду, площа, займана родовищами
корисних копалин) та плати за користування тим чи іншим видом природних
ресурсів. Для становлення ринкового природокористування на сучасному етапі
вирішального значення набуває дотримання правильного співвідношення
економіки і права.
На
думку фахівців спостерігається
інтенсивний процес
деградації
сільськогосподарських земель Росії в першу чергу в результаті ерозії ґрунту і змиву
її гумусного шару. Викликає тривогу той факт, що багато доперебудовні
антиекологічних тенденції в індустріалізації села отримують свій розвиток і
сьогодні. Збереження природо містких техногенних підходів в АПК може призвести
до екологічної кризи в сільському господарстві вже через 10–20 років: до масової
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деградації десятків мільйонів гектарів земель і падіння врожайності, що негативно
позначиться на продовольчій ситуації в країні. У зв'язку з цим виникає питання як
забезпечити при сталому розвитку принцип справедливості в рамках сучасного
покоління (зрозуміло, що в даний час багато не відновлюваних природних ресурсів
та екологічних послуг знаходяться в розпорядженні користувачів, які за світовими
стандартами вважаються жебраками, тобто бідність нинішнього покоління загрожує
добробуту наступних поколінь і є однією з причин посилення навантаження на
природу.
Макроекономічний облік у еколого–економічній системі
Сучасна економіка розвинених країн володіє різнобічною системою
макроекономічного обліку динаміки і структури суспільного виробництва. Одним з
таких показників є оцінка поточного об’єму виробництва і споживання
матеріальних благ і послуг у суспільстві – це показники національного доходу
(валовий або кінцевий національний дохід ВНД) і національного продукту (валовий
національний продукт ВНП), а також показник сукупного багатства (запасів
держави).
Існуючі національні рахунки не містять даних про вартість товарів і послуг,
пов'язаних з природними ресурсами. Це вносить серйозні викривлення у ці
показники. Найбільш відомі з них – «аномалія продуктивності» і «асиметрія
ввідних факторів». Аномалія продуктивності відображає той факт, що руйнування
природного середовища не впливає на ВНД, а її відновлення веде до зростання
національного
доходу. Тобто, локальна
екологічна
катастрофа,
втілена
перерахунками у ВНП може виступити як «покращувач» загальної економічної
ситуації в країні. Наприклад, мільярди доларів, витрачені компанією Exxon на
очищення після аварії нафтового танкера Valdez і більше 100 інших розливів нафти
– начебто покращують економічне становище США, адже очищення розливів
нафти створює нові робочі місця і споживає ресурси, тим самим, збільшує ВНП,
яке підсумовує все, що вироблено без відмінності між витратами і вигодами.
Асиметрія ввідних факторів відображає той факт, що для боротьби з забрудненнями
навколишнього середовища відволікаються робоча сила і ресурси, які вже враховані
у валовому внутрішньому продукті і спрямовуються на здійснення заходів щодо
захисту природного середовища, які раніше не були враховані у валовому
національному продукті. Ще більш важливо, що відсутні показники зміни або
забезпечення природних ресурсів.
Існуючі показники національного обліку не дозволяють встановити «чи живе
дана країна по засобам». Вони не в змозі показати, які середні витрати на
забезпечення добробуту будуть потрібні майбутнім поколінням при рівні благ,
одержуваних нинішнім. Назріла розробка систем макроекономічного обліку
практики господарювання, що включають кількісну компоненту еколого–
економічних взаємозалежностей і системних показників здоров'я і життєдіяльності.
Міжнародний банк реконструкції і розвитку розробляє формальну систему керівних
принципів, які забезпечують узгоджену модифікацію системи національних
рахунків. Розробка адекватних еколого–економічних показників для макроекономічного обліку, які мають принципове значення в реалізації концепції сталого
розвитку, обіцяє бути одним з головних напрямків досліджень в екологічній
економіці. У зв'язку з цим слід зупинитися на оригінальній методологічній
вітчизняній розробці нових показників макроекономічного обліку К.Г.Гофмана і
О.В.Рюміної.
Розглядається сучасний етап еволюції: ноосфера (по В.І. Вернадському) як
суперсистема, в рамках якої може бути реалізований сталий розвиток її підсистем –
природи і суспільства. Глобальні інтереси цих суб'єктів, тобто їх «кредитні
відносини» можна виразити в поняттях «екологічного боргу» – (ЕБ), тобто
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вираженої в грошовій формі заборгованості суспільства перед природою. Ця досить
умовна філософська категорія перетворюється авторами в дійсний економічний
макропоказник. Поняття ж «відсотків по ЕБ» в економічній літературі ще не
зустрічалося і введено вперше – це перш за все упущений внаслідок забруднення
середовища національний дохід, тобто економічні втрати від забруднення
середовища і є сплатою відсотків по ЕБ.
Збільшуючи ЕБ, ми тим самим стаємо «боржниками» природного
амортизаційного фонду, беремо з нього кредит для господарської діяльності.
Віднімання майбутнього збитку з національного доходу, що розуміється як
фінансове покриття боргу наступним поколінням, може вважатися внесенням
відповідних коштів у природний амортизаційний фонд. Такий динамічний процес
сплати та справляння екологічних боргів на макроекономічному рівні (і у
взаєминах поколінь) реалізує принцип – платить той, хто забруднює.
Крім введення в обіг нових макроекономічних показників, раз вже зайшла
мова про методологічні розробки, в дослідженні є ще один важливий аспект:
економічний аналіз проведений з позицій мислення еколога, наведені мости між
світоглядними розбіжностями екологів і економістів. Несумірність тимчасових
інтервалів еволюції природи і розвитку економіки, так само як і розбіжність
цінностей, на які спираються ці галузі знань, часто призводять до взаємного
нерозуміння і ускладнюють діалог між ними. У ряді таких рідкісних робіт «які
прокладають мости» не можна залишити неназваним дослідження вже біолога, де
за допомогою екологічного аналізу економічного розуміння власності показано, що
в своїй основі проблема власності є екологічною. Вона стає на порядок денний там,
де виникає екологічна криза, що виявляється в такій її формі, коли природні
запаси тварин і рослин різко скорочуються. Це ж відноситься і до проблем
власності землі.
Одним з основних національних рахунків є показник так званого сукупного
багатства. В одній з робіт проведений економічний аналіз цього узагальненого
показника запасів держави в новій соціально-економічної ситуації, обумовленій
економічною реформою в Росії. Автор приходить до висновку, що найкращі
можливості органічної інтеграції екологічної складової в систему оцінок
макроекономічної динаміки, створення особливої системи індикаторів екологоекономічного оздоровлення суспільства дають саме показники національного
багатства (через оцінку накопиченого запасу матеріальних і духовних благ).
Принципова перевага сукупного багатства як показника еколого-економічного
розвитку полягає в його здатності відобразити кінцевий кумулятивний результат
цього впливу через зміну загальної цінності (вартості) природних факторів. Ці
оцінки повинні ґрунтуватися на даних динаміки основних пропорцій та
ефективності накопичення сукупного суспільного багатства і, насамперед, у розрізі
таких його складових, як традиційні відтворювані матеріальні блага і природні
фактори економічного розвитку.
Орієнтовні оцінки сукупного національного багатства з урахуванням загальної
цінності природних ресурсів показують, що за період 60–80–х років сальдо змін
вартості сукупного багатства Росії, виглядає швидше негативним, ніж позитивним,
що саме по собі є узагальнюючою характеристикою тенденцій еколого–
економічного розвитку за вказаний період і насущної необхідності якісно іншої
стратегії економічного розвитку вже на основі нової системи пріоритетів і життєвих
цінностей.
Ряд інших підходів до екосистемних послуг і природного капіталу з метою
отримання кількісних системних показників якості життя засновані на
економічному аналізі «витрати-випуск» В.Леонтьєва, який став з 40-х років
стандартним концептуальним і прикладним інструментом в економічному обліку
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західних дослідників. Прикладом вітчизняних розробок з використанням цього
інструменту можуть бути дослідження при оцінці ефективності витрат на
забезпечення екологічної безпеки АЕС і для узгодження розвитку економіки і
природоохоронної діяльності (охорона водних ресурсів в масштабах всього
народного господарства СРСР).
Інноваційні інструменти для управління природокористуванням
Управління природокористуванням нерозривно пов'язане з усією системою
соціально–економічного управління суспільством, якщо під управлінням
суспільством розуміти процес впливу на суспільне життя і на навколишнє
середовище з метою вдосконалення розвитку та збереження їх якісних параметрів.
Як показує досвід, для досягнення сталості сучасні системи регулювання при
управлінні природними ресурсами мало ефективні. Особливо це помітно, коли
мова йде про невизначеність у відношенні довгострокових цінностей і впливів.
У минулому екологічна політика всіх країн носила заборонно–дозвільний
характер. В кінці 70-х років в екологічній політиці розвинутих країн намітився
перехід від усунення наслідків забруднень до їх профілактики та попередження.
Цей етап зажадав нових ідей для переведення економіки в сталий стан в рамках
екологічних обмежень. Економічні інструменти управління на противагу
командно–адміністративним спонукають діяти більш раціонально. До їх достоїнств
відносяться ефективність, гнучкість, стимулювання нововведень. При їх
правильному виборі не потрібні заходи примусу.
На зламі 70–80–х років Організацією економічного співробітництва та
розвитку було проведено (з позицій критеріїв відповідності та оптимальності)
спеціальне дослідження з вивчення ефективності існуючих, ринкових інструментів
в шести країнах: Італії, Швеції, США, Франції, ФРН і Нідерландах. Крім того
шляхом анкетування обстежувалися ще вісім країн [цит. по 26]. Розглядалося
більше 150 економічних інструментів, у тому числі такі як платежі, субсидії,
системи рефінансування вкладів і домовленість про допустимі викиди.
Деякі з них давали великий ефект (наприклад, платежі за забруднення водойм
у Нідерландах або досвід США в області домовленості про викиди в атмосферу).
Разом з тим виявилося, що з точки зору їх призначення та фактичної дії менше
половини інструментів традиційної економіки призначені для регулювання, а
більше половини – для підвищення доходів. Однак лише третина з них справляла
регулюючу дію. Велика частина досліджуваних економічних форм впливу
призначалася не для того, щоб створювати нові стимули, а використовувалися в
цілях збільшення коштів для фінансування адміністративних процедур. У багатьох
випадках їх застосування вимагає міцної правової бази, заснованої на принципах
відповідальності, доступу до даних про якість навколишнього середовища і т.д..
У Росії процес пристосування традиційної економіки до екологічних
пріоритетів ускладнюється перехідним періодом від адміністративно-командно
планової до ринкової економіки і глибокою економічною кризою. Виходячи з
обмежених можливостей ринку, «компетенція» якого звужується до вибору
найбільш економічних і надійних засобів досягнення екологічних імперативів –
соціально необхідних рівнів – екологічною безпекою, при чому ця справа нова не
тільки для росіян, а й для країн з багатим досвідом ринкових відносин. Відомий
вітчизняний економіст К.Г. Гофман у роботі сформулював основні принципи
створення нового економічного механізму природокористування в тому числі:
– чітке розмежування джерел фінансування заходів щодо охорони,
відтворення та збереження природних ресурсів між підприємствами та
централізованими джерелами;
– формування ринку екологічних послуг;
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– створення системи платежів за природні ресурси та екологічні податки,
стимулюючих соціально справедливий і економічно ефективний розподіл рентних
доходів від цих ресурсів;
– формування системи централізованого регулювання фінансово-кредитної
бази екологічно безпечного господарювання. В її основі повинен бути закладений
принцип цільового резервування фінансово-кредитних ресурсів на природоохоронні
потреби; та ін.
У рамках економічної реформи вітчизняні вчені ведуть розробки по перегляду
та адаптації економічних інструментів управління природокористуванням старої
системи до нових еколого-економічних вимог. Ресурсозбереження – одна з
уразливих сторін старої системи. Втрати предметів праці в СРСР становили 70%,
тобто в кінцеве споживання надходить менше однієї третини залучених в
народногосподарський оборот матеріальних ресурсів. Запропоновано механізм
виходу з положення за допомогою використання двох факторів: стратегічного,
пов'язаного з розвитком продуктивних сил, що забезпечує перехід до нових рівнів
технологій, заснованим на іншій структурі споживаних ресурсів. Цей фактор
припускає економічне регулювання і стимулювання (наприклад за допомогою
податкових і кредитних пільг). Шляхи екологізації податкової системи як
інструменту посилення економічних стимулів для повноти і комплексності
використання природних багатств в Росії представлені в роботі. Другий фактор –
тактичний, пов'язаний з раціоналізацією використання елементів продуктивних сил
– робочої сили, природних ресурсів, виробничих фондів, оптимізації їх
використання. Крім того такі механізми як амортизаційні відрахування,
приватизація власності, як і зазначені вище, будуть також стимулювати стратегічне
і тактичне напрямки ресурсозбереження.
У методологічному плані коріння багатьох помилок в економіці Росії пов'язане
з недостатністю розробленості існуючої системи критеріїв, на основі яких
здійснюється вибір рішень. Критерій екологічної надійності обраних рішень при
капітальних інвестиціях обґрунтований і пропонується в роботі. Світова практика
свідчить про те, що інвестування в енергозбереження вигідніше, ніж в
енергозабезпечення. Аналіз зміни напрямків потоків капітальних вкладень, відтоку
інвестицій з галузей, пов'язаних з виробництвом первинної сировини на користь
підприємств, працюють на вторинній сировині в зв'язку з екологічними
обмеженнями – предмет дослідження.
Однією з найважливіших проблем російського регіонального управління стало
питання про платежі за природні ресурси та плату за викиди забруднюючих
речовин в природне середовище. Незважаючи на багаторічне панування в СРСР
догми про безкоштовне природокористування, елементи платного користування
природними багатствами все ж обережно впроваджувалися в господарську
практику. У 1949 р. був відновлений ліквідований у 1930-і роки платний порядок
вирубки запасів лісу на корені.
У 1970–ті роки створено режим платних розходів корисних копалин при їх
видобуванні, в 1982 р. – введена плата за користування водними ресурсами. Автор
пропонує для ефективного економічного регулювання одночасне введення двох
видів платежів за природні ресурси: за їхню витрату (споживання) і за право
користування природними об'єктами в межах даної території.
У ведення платежів за забруднення повітря, води, землі та складування
відходів представляється раціональним також за двома статтями: за викид
забруднень у межах установлених лімітів та підвищених (штрафних), за
перевищення лімітів. Зараз введення такого роду платежів постулюється в
концепціях розвитку ряду регіонів Росії: Дагестану, Карелії, Комі, Башкорстану, що
передбачають самофінансування, самоврядування та регіональний госпрозрахунок.
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Плата за природні ресурси зараховується до бюджетів республік, а плата за
наднормативні викиди повністю надходить до місцевого фонду охорони природи.
Якщо в даний час ввести платежі за природні ресурси по всій країні, то багато
підприємств розоряться. Шляхи до вирішення цієї проблеми пропонуються в
роботі.
На основі концепції еколого-економічного розвитку (що змінила пасивну, яка
панувала в СРСР концепцію охорони природи) і дотримання балансів між
економічними інтересами та ресурсно-екологічною витривалістю території в різних
регіонах проведено дослідження порівняння природних і виробничих потенціалів
територій. Головними критеріями порівняння обрані природо містке виробництво
та екологічна техноємність території. Такий підхід переростає в проблему
екологічного нормування. Автори пропонують затверджуваний на підставі
екологічної техноємності територій новий норматив гранично допустимого
техногенного навантаження (ГДТН).
На відміну від екологічної техноємності територій ГДТН зводиться до того, що
допустимість навантаження враховує і соціальну цінність об'єктів, що зазнають
техногенного пресу. При введенні регіональної квоти глобальних забруднень
атмосфери визначниками ГДТН можуть служити міжнародні рекомендації лімітів
на техногенні емісії різних забруднювачів. На підставі наведеної розробки
пропонуються критерії виявлення зон екологічного ураження.
Контроль і керування зонами радіаційного забруднення території – один з
найбільш важливих пріоритетів екологічної політики Росії. Досвід Чорнобильської
катастрофи, Уральський слід, зони ураження радіонуклідами від вибухів в
Семипалатинську стимулювали піонерські еколого–економічні розробки по збитку
навколишньому природному середовищу, реабілітації територій та ліквідації
наслідків радіаційних катастроф. Російські економісти вже давно б'ють тривогу з
приводу накопичення в часі специфічних факторів виникнення техногенних
катастроф.
До них відносять: тиск дефіциту і об’ємних показників, що викликають
неритмічність виробництва і будівництва; зниження якості і надійності технічних
систем і будівельних об об'єктів, що випускаються; «гарячі» ремонти та
експерименти на ходу; переважання застарілих технологій, що викликає підвищене
навантаження на природне середовище; підвищений
знос основних фондів;
зменшення
інвестиційної
активності;
змінена
концентрація
виробничих
потужностей в місцях проживання населення, що дозволяє економити капітальні
вкладення.
Всі ці фактори завдають шкоди екологічній безпеці і є результатом
економічної кризи в країні. Якщо така досить тривала тенденція триватиме, ми
будемо незабаром свідками різкого збільшення кількості великих аварій. Вихід з
цієї ситуації бачиться на двох існуючих шляхах досягнення екологічної безпеки.
Перший – вдосконалення виробничо–галузевої структури економіки. І другий
шлях заснований на використанні досягнень НТП і переході до екологічно чистої
технологічної структури виробництва. Обидва стратегічних шляхи до екологічної
безпеки вимагають для свого здійснення великих капітальних вкладень і тривалого
часу.
До факторів ризику техногенних аварій і катастроф належить і такий
соціальний фактор як рівень розвитку культури суспільства. Мова йде про
співвідношення рівня культури і поточного стану практики. У тих випадках, коли
порушується адекватність практики рівня освіти і культури виробництва виникає
ефект руйнації (приклад – катастрофа на ЧАЕС). Протистояти цьому можна тільки
на шляхах підвищення освіти й інтелектуального потенціалу суспільства. На жаль,
рівень зростаючої складності державних соціальних, технічних і глобальних
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проблем супроводжує явне зниження рівня компетентності осіб, які приймають
рішення. До ряду досліджених по інноваційним інструментам управління
природокористуванням відносяться вітчизняні роботи з оцінки асиміляційного
потенціалу навколишнього середовища, як природного ресурсу і концепції, вже
втіленої в практику, створення позабюджетних екологічних фондів на
федеральному і регіональному рівнях. У діяльності екологічних фондів цих нових
інститутів з регулювання природокористування, переплітаються функції властиві
органам фінансової системи держави (збір податкових платежів, централізоване
фінансування), банківській системі (кредитні операції) і виробничо-комерційним
організаціям (отримання доходів від господарської діяльності).
Неефективність
ринкових
механізмів
для
цілей
сталого
розвитку
обговорюється багатьма західними і вітчизняними фахівцями. Сучасний західний
економічний процес, обумовлений децентралізованим прийняттям рішень,
заснований на впливі ринку і конкуренції, веде до перекладання частини витрат на
інших. Прикладом можна вважати перекладання витрат на навколишнє
середовище. Іншими умовами, які визначають неефективність ринку, можна
вважати владу монополій і несправедливий розподіл доступу до ринку.
Перекладання витрат на інших проявляється і в часі і в просторі (приклади:
виснаження ресурсів позбавляє майбутні покоління джерел життєзабезпечення;
вода в озерах Швеції підкисляються внаслідок викидів ТЕУ прилеглих країн).
Звідси ясно, що нездатність ринкових механізмів охороняти та поліпшувати
природне середовище повинна нейтралізуватися заходами уряду, тобто державним
регулюванням. Відомі фахівці в галузі екологічної економіки прямо пишуть: «Ми
повинні дослідити перспективні альтернативи командно-адміністративного типу
для наших сучасних систем природокористування командно-адміністративного
типу та змінити відповідним чином існуючі агентства, урядові органи та інші
інституції».
Ця думка перегукується з ідеєю розумного балансу варіантів регулювання двох
систем, виражена в концепції конвергенції соціалізму і капіталізму. Такий
еволюційний шлях використання економічних інструментів різних політичних
систем не може звичайно зводитися до простого додавання існуючих механізмів
управління, потрібні нові ідеї.
До них відноситься теоретична розробка планового управління науково–
технічним прогресом, заснована на споживчій вартості виробничих сил (зокрема,
техніки). Автором розроблена теорія споживчої вартості, представленої в її
трудовому вимірі, що дозволяє подолати витратні підходи до НТП. Корисні
властивості продуктивних сил, їх споживча вартість зводяться до сукупної величини
заміщеної новою технікою заощадженої праці. Розкрито механізм дії закону
споживчої вартості, що розгортається в систему економічних законів, що
регулюють темпи НТП. Обґрунтований споживчовартісний критерій ефективності
нововведень.
Перехід до моделі ринкового господарства в Росії не повинен означати повної
відмови від ідеї розумного економічного централізму. Суть в гармонійному
поєднанні цих двох форм екологічної політики, в «золотому перетині». Пошук
нових форм державного управління розвитком продуктивних сил відображений в
роботі.
З позицій централізованого управління досліджується форма регламентації
природокористування – державна екологічна експертиза. Як форма державного
контролю за екологічною обґрунтованістю застосовуваних в країні господарських
рішень до їх реалізації, державна експертиза – це превентивна міра, спрямована
проти недообліку екологічного фактора на стадії вибору варіантів економічного
розвитку. У більшості розвинених країн вже створена система законодавчих та
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директивних актів, що регламентують з екологічних позицій експертизу
господарських пропозицій. У нас така система поки відсутня, хоча йде посилена
робота по її створенню. Основна мета «Оцінки впливу на навколишнє середовище»
(ОВНС) – забезпечити ще до прийняття планово–проектних рішень аналіз
можливих екологічних наслідків і дати потрібні рекомендації. Відповідальність за це
покладається на замовника і розробника документації, які повинні довести
екологічну оптимальність пропонованого проекту, представивши органам
держекспертизи результати ОВНС. Гранична гласність при цьому залучає до
прийняття остаточного рішення і широку громадськість території, де буде
розташований об’єкт.
У світлі вищевикладеного, методичні розробки 80-х років російських
економістів щодо інтеграції економіки і природи в єдину еколого-економічну
систему, що представляє взаємопов'язане і взаємообумовлене функціонування
виробництва і природних процесів у природі або економічних нормативних
прогнозів, що обґрунтовують не тільки масштаби зростання виробництва, але і його
раціональну структуру з урахуванням кінцевих потреб суспільства і екологічних
обмежень – залишаються актуальними і можуть бути затребувані сьогодні. Такий
програмно-цільовий підхід, як різновид системного аналізу рішення проблем за
принципом зворотного зв'язку є одним з найбільш поширених методів екологічної
економіки.
Еколого-економічне моделювання на локальному, регіональному та глобальному
рівнях
Загроза природним системам виходить від безлічі накопичених локальних
впливів людини. У свою чергу їх захист і збереження вимагають розуміння прямих і
непрямих наслідків антропогенної діяльності за тривалі періоди часу і на великих
територіях. Імітаційні комп'ютерні моделі є потенційно одним з кращих засобів для
допомоги людям у розумінні складних функцій еколого–економічних систем.
Одним з напрямків екологічної економіки є комплексний, різномасштабний,
трансдисциплінарний підхід до кількісного еколого–економічного моделювання.
У глобальному плані світове співтовариство ставить завдання стабілізації
чисельності населення, збалансування рівнів розвитку країн, виробництва товарів
безпечними виробничими процесами, що забезпечують екологічну сталість. У
вітчизняній розробці пропонується якісна глобальна модель, що включає три
основні блоки: природне середовище, населення і виробництво товарів та послуг.
Заданими умовами моделі є: чисельність населення планети і його якісні
характеристики, які необхідно підтримувати на оптимальному рівні. При цьому
безліч матеріальних благ і послуг, що споживаються населенням, не повинні
призводити до погіршення параметрів природного середовища.
Якість населення оцінюється двома коефіцієнтами. Коефіцієнт здоров'я
визначається як відношення середньої тривалості життя (фактичний середній вік
померлих протягом поточного року) до біологічної видової тривалості життя. Під
коефіцієнтом якості відтворення населення розуміється відношення якості
повноцінного природного приросту населення до загального приросту.
В рамках запропонованої моделі геополітичне становище Росії у світі виглядає
наступним чином. Географічне положення, території і їхнє освоєння вимагають
розширеного відтворення основного ресурсу – населення. У той же час стан
здоров'я росіян і якість їх відтворення мають тенденцію до зниження. У сукупності
можна прийти до однозначного висновку: геополітичне становище Росії
незадовільне і продовжує погіршуватися. Модель можна деталізувати для окремих
регіонів Росії. На відміну від моделей Форрестера і Медоуза в описаній моделі
виробництво товарів і послуг, так само як і параметри навколишнього середовища
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знаходяться в залежності від чисельності населення. Найвищою цінністю
визнається людське життя, чисельна міра цієї цінності – ступінь наближення
середньої тривалості життя до біологічної видової тривалості життя людини.
Найвища національна цінність – саме населення країни і забезпечення умов його
виживання.
В іншій роботі в якості інтегральних індикаторів сталого розвитку
пропонуються такі нові макромоделі як: – індекс антропогенного навантаження на
біосферу для порівняння руйнівної дії на природу окремих країн. Навантаження на
біосферу складається з двох зв'язаних між собою видів впливу: біоспоживання
(споживання частини біоти у вигляді їжі і деревини) і енергоспоживання з боку всіх
видів господарської діяльності. Обидва впливи можна виражати у вигляді
потужності з урахуванням щільності, тобто навантаження, що припадає на
одиницю площі країни (на 1 кв. км).
Індекс антропогенного навантаження можна представити як відношення
густин антропогенного навантаження для певної країни і для всієї суші планети
(без Антарктиди). Якщо потужність біоспоживання відображає населеність, то
потужність енергоспоживання – індустріальність країни; – рента за користування
біосферою, виступаюча як регулятор взаємодії біосфери, людства і країн світу
(розраховується на основі індексу антропогенного навантаження).
«Рента за користування біосферою, яка надає людству середовище
проживання зі стабільним кліматом – це така ж фінансова категорія як квартплата
за житлоплощу з водо–, тепло–і енергопостачанням.»; – Індекс сталого розвитку,
що також виражений на основі індексу антропогенного навантаження, відображає
відношення щільності реального антропогенного навантаження всієї світової
системи (або для окремої країни) до припустимої для сталої біосфери щільності
антропогенного навантаження. При сталому розвитку цей індекс завжди менше
одиниці.
Ці три показники і 10 моральних принципів є основою запропонованої
автором глобальної моделі сталої системи світового розвитку, що передбачає
плановий розвиток і оптимально кероване співтовариство рівноправних країн,
націлене на збереження та вдосконалення людства і навколишнього природного
середовища. Модель оптимальна, якщо вона розвивається в Росії і зберігає свої
духовні та культурні національні особливості, і при цьому гармонійно вбудовується
в модель розвитку сталої світової системи.
Виходячи з ідеї розробки системи (ієрархії) взаємопов'язаних математичних
моделей (а наявність структури в системі моделей дозволяє мати справу з
доступними для огляду за описом і такими, що більш піддаються з точки зору
завдань конструктивного синтезу моделями) автори роботи розглядають сталий
розвиток соціально-еколого-економічних систем на прикладі Байкальського
регіону. Технологія моделювання цього складного об’єкта базується на
оригінальних методах математичного моделювання, системного аналізу, теорії
управління, інформатики і штучного інтелекту в умовах багатокритеріального
конфлікту інтересів, неповноти та неточності інформації, великих структурних
збурень. Наведені характеристики деяких отриманих сценаріїв. Розроблено варіант
моделі динаміки просторової структури лісу з урахуванням породного складу і
розподілу дерев за діаметром.
Методологія побудови природно-соціо-економічних моделей світового
розвитку для дослідження комплексних проблем навколишнього середовища і
розвитку пропонується в роботі. Таким чином, можна констатувати, що і в області
еколого–економічного моделювання на локальному, регіональному та глобальному
рівнях відчуваємо внесок вітчизняних вчених. Причому запропоновані математичні
92

моделі обов'язково адаптовані до соціокультурних та духовних особливостей Росії,
визначальним є місце нашої вітчизни в загальносвітовому процесі сталого розвитку.
Нами було зроблено спробу уявити основні напрямки досліджень нової науки
екологічної економіки, що стверджує себе, і внесок російських вчених у розвиток
цієї науки. Природно, що в рамках статті ми не претендували охопити весь масив
інформації з проблеми, важливо було показати тенденції.
Залишається додати, що в 1988 р. було організовано та розпочало свою роботу
Міжнародне товариство екологічної економіки (International Society for Ecological
Economics – ISEE), а в 1989 р. – Російське суспільство екологічної економіки
(РОЕЕ), яке стало Російським відділенням ISEE у 1993 році.
Ми сподіваємося, що ці проблеми привернуть увагу російських економістів,
екологів, соціологів, фахівців у галузі інформації та права, політологів і будуть
сприяти їх участі в широкому спектрі вже існуючих та створенню нових
дослідницьких напрямів молодої міждисциплінарної науки екологічної економіки.

1.15. ГЛОБАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА БЕЗПЕКА –
ПРОБЛЕМА ЕКОЛОГІЇ І СТАЛОГО РОЗВИТКУ

У числі загроз міжнародній та національній безпеці, характерних для початку
ХХI століття, зростаючу роль відіграють ті, що часто іменуються новими або
нетрадиційними, мають свою історію. Двадцять перше століття принесло безліч
нових викликів і загроз нетрадиційного типу.
Однак, в даний час безпеку земної цивілізації найчастіше пов'язують з
благополуччям справ у світовій енергетиці, яка покоїться на вмілому використанні
запасів вуглеводнів, що зберігаються в надрах Землі.
Наближається смутний час невизначеності в міжнародних відносинах,
пов'язаної з так званою енергетичною безпекою – вичерпанням паливних ресурсів
землян.
У складному комплексі проблем енергетичної безпеки, тісно пов'язаної з
взаємовідносинами між різними державами, відбуваються самі непередбачувані
повороти.
Слід зазначити, що Організація Об'єднаних Націй визнає два основних
компоненти безпеки особи: «захист від несподіваних і згубних порушень нашого
повсякденного способу життя», (відомий як «свобода від страху») і «захист від
постійних загроз голоду, хвороб, злочинів і придушення» (відомий як «свобода від
злиднів»).
Не можна захистити світ від воєн, якщо люди не будуть в безпеці у себе вдома,
на своїх робочих місцях, в повсякденному житті. ООН (ПРООН) розробила
всеосяжну Концепцію безпеки людини, яка складається з семи основних категорій
(компонентів). У число цих категорій поняття «енергетична безпека» не входить,
проте воно є визначальним для всіх семи категорій безпеки: економічної,
продовольчої, для здоров'я, екологічної, особистої, громадської та культурної,
політичної.

За матеріалами Центру вивчення світових енергетичних ринків ІНЕД РАН. Керівник – Мітрова
Т.А., експерт робочої групи з енергобезпеки при Експертній раді Організаційного комітету з
підготовки та забезпечення головування Росії в «Групі восьми» в 2006 році.
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У реальному житті всі ці категорії тісно взаємопов'язані і доповнюють одна
іншу. Боротьба з бідністю, злочинністю, захист робочих місць, доходів, безпека
здоров'я, навколишнього середовища – такі найгостріші проблеми людства. Все це
включає інтегроване поняття «енергетична безпека», яке відноситься фактично до
всього комплексу проблем безпеки, характеризує їх у сьогоденні і буде грати
зростаючу роль у майбутньому.
Світова енергетична проблема
Подальший світовий порядок буде визначатися рішенням спільної для всього
людства енергетичної проблеми.
Вуглеводнева енергетика вичерпується і протягом найближчого десятиліття її
зростання припиниться. Нових родовищ відкривається все менше, а з часом взагалі
не передбачається. При цьому в найближчі 30–50 років заміна вуглеводневої
енергетики на будь-які види альтернативної неядерної неможлива. Якщо розвиток
ядерної енергетики не буде різко прискорено, то вже до 2020 р. світ опиниться в
ситуації катастрофічної енергетичної недостатності, а в 2030 р. наступить криза, що
в перекладі з грецького означає «суд Божий».
Людство зупинилося перед вибором: або забезпечити перехід до принципово
нового рівня енергоспоживання та енергоефективності, або світ змушений буде йти
на обмеження споживання енергії зі всіма витікаючими звідси наслідками –
значним зниженням матеріального добробуту людства. Найбільш же ймовірним
результатом енергетичної кризи стане занурення світу в безодню нескінченних воєн
за ресурси і, насамперед, за основний ресурс – енергію.
Єдиний Світовий (іудо–масонський) Уряд вже передбачає розподіляти
природні ресурси в рамках глобального планування. Арабо-ізраїльськими війнами і
розгромом Іраку вони недвозначно дали зрозуміти всьому світу, що природні
ресурси, такі як нафта, повинні в майбутньому перейти під контроль глобальних
плановиків, маючи на увазі, звичайно, Комітет 300.
Росія за їхніми планами підлягає знищенню, а країнам третього світу вони
цинічно пропонують самим вирішити між собою, яка частина їх населення підлягає
знищенню. Навіть у самих США має залишитися не більше 100 млн. чол. Тільки
населення Ізраїлю повністю зберігається для «золотого мільярда».
Знищення Росії в сіоно-масонських планах пояснюється тим, що вона, як
велика слов'янська держава, яка при трьох відсотках населення світу має у своєму
розпорядженні 13 відсотків території планети (13 млн. км2 з 17,5 – незаймані
екосистеми), де зосереджено 35 відсотків запасів світових ресурсів. На кожного
жителя в Росії припадає 11,7 умовних одиниць ресурсів, у США – 2, Західної
Європи – 0,67 одиниць. Кожен росіянин в 6 разів багатший американця, в 17 разів
багатший європейця. США споживає кисню в два рази більше ніж «виробляє» їх
природа, тобто живуть за рахунок сусідніх держав, у тому числі і Росії, де природа
«виробляє» кисню в кілька разів більше, ніж споживається державою. Росія «годує»
Європу не тільки енергоресурсами, але й киснем.
Саме Росії належить майбутнє в забезпеченні міжнародної енергетичної та
військово–політичної безпеки. Вона займає найважливіше стратегічне положення в
центрі Євразії – ключовому регіоні Земної кулі в усіх відношеннях. Є перехрестям
світових сухопутних і морських транспортних артерій, володіє практично всіма
видами сировини та ресурсів, розвиненою господарською інфраструктурою, а за
розмірами території та ресурсному потенціалу не має собі рівних у світі. У народі
кажуть, що якщо нафта коштує 10 $ за барель, то Росія – придаток Європи, а якщо
ціна нафти перевищить 100 $ за барель, то Європа стане придатком Росії.
Сформована в світовій енергетичній сфері ситуація сприятлива для Росії. Більш
того, вона залишає їй єдину можливість для гідної дії – курсу на енергетичне
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лідерство і першість. Унікальний шанс виступити ініціатором–першопрохідцем у
вирішенні енергетичної проблеми і стати першою енергетичною державою світу
дозволить їй практично показати і довести, як можна раціонально будувати
національний і світовий розвиток в новому столітті.
Провідні міжнародні організації в даний час однозначно вважають, що на
найближчі півстоліття головним видом палива залишаться вуглеводні.
США, які є абсолютним лідером по виробництву і споживанню енергії, в
даний час зробили ставку на те, щоб вирішувати енергетичну проблему на 20–30
найближчих років за рахунок захоплення вуглеводневих ресурсів Близького і
Середнього Сходу від Каспію до Перської затоки. Методом ресурсного
забезпечення потреб країни та глобального панування є захоплення вуглеводневих
ресурсів.
Організована і активно пропагована сьогодні «гідрогенна революція», тобто
перехід на водневе паливо, також не зможе забезпечити принципового вирішення
енергетичної проблеми, оскільки не в змозі зробити доступним і дешевим даний
вид палива. Водневе паливо є вторинним, оскільки його виробництво вимагає
величезної кількості первинної енергії і не може бути реалізоване дешевим
способом поза великомасштабного розвитку ядерної енергетики.
Одночасно з «фактором США» і G8, «вісімки» розвинених держав, в даний час
виникає «фактор Китаю». КНР, стрімко розвиваючись, робить ставку на
надінтенсивний розвиток ядерної енергетики. Це стане викликом усьому світу і
прямою загрозою гідного існування Росії.
Китай планує неухильно збільшувати частку атомних електростанцій в
енергетичному балансі країни. Його програма розвитку ядерної енергетики
передбачає семикратне збільшення до 2020 р. потужностей всіх АЕС – приблизно
до 40000 МВт. Через 15 років їх частка в загальній генерації електроенергії виросте
до 4–5%. До цього часу буде побудовано до 30 нових ядерних реакторів
орієнтовною вартістю $ 1,5 млрд. кожен.
Однак подібне стремління характерно не тільки для Китаю, але і всієї Азії. У
найближчі двадцять п'ять років мають намір збільшити в 5–10 разів свої атомні
енергетичні потужності Іран та Індія, а також, ймовірно, Корея та Індонезія.
У даній ситуації у Росії на найближчі півстоліття не існує альтернативи на
випереджаючий і рішучий розвиток ядерної енергетики. У цих умовах стратегічно
правильним є рішення керівництва Російської Федерації про ратифікацію
Кіотського протоколу. Це ще один крок до того, щоб визначити ядерну енергетику
в якості стовпової дороги забезпечення людства дешевою і достатньою для розвитку
енергією й для того, щоб зробити Росію першою енергетичною державою світу,
утримувачем енергетичного ресурсу для людства, для практичного забезпечення
світового розвитку. Важливо відзначити, що в даний час Росія поки не є
енергетичною супердержавою.
Для Росії як північної країни неможливо покладатися на розвиток і так званої
«альтернативної енергетики» на відновлюваних енергоресурсах (вітер, сонце,
біомаса, геотермальна та ін.) Двадцятирічний досвід розвинених країн світу щодо
використання і форсованого розвитку даних видів виробництва енергії однозначно
показав, що за їх рахунок неможливо забезпечувати базові потреби в енергії навіть
в умовах теплого клімату.
Особливо актуальними стали слова видатного фізика П. Л. Капіци: «...
Потрібно шукати нові джерела енергії для енергетики великих потужностей замість
залишених в природі запасів хімічної енергії. Очевидно, можна і слід більш
дбайливо ставитися до використання енергетичних ресурсів. Звичайно, бажано,
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наприклад, не витрачати їх на військові потреби. Однак все це тільки відстрочить
виснаження паливних ресурсів, але не зможе запобігти кризи. Як це вже стає
загальновизнаним, вся надія на вирішення глобальної енергетичної кризи – у
використанні ядерної енергії. Фізика дає повну підставу вважати, що ця надія
обґрунтована».
Очевидно, що для всього світу на найближчі десятиліття справді
альтернативною (вуглеводневої енергетиці) є тільки ядерна енергетика.
Росія може і повинна стати до 2030 року першою енергетичною державою
світу. Для цього держава і суспільство повинні зробити ставку на розвиток ядерної
енергетики та енергомашинобудування – на основі наявних та нових технологій
ядерної сфери.
21 століття – період виживання на межі смерті. Альтернатива ядерній
енергетиці
Альтернативою ядерній енергетиці є абсолютна енергетична недостатність,
оскільки традиційна неядерна енергетика не в змозі забезпечити до середини
сторіччя критично необхідного подвоєння світового споживання первинної енергії і
потроєння виробництва електричної енергії.
Наслідком цього стане занурення всього людства на початку третього
тисячоліття нової ери в первісний вік або в пучину нескінченних воєн за
виживання. Подібний висновок випливає з співвіднесення прогнозів необхідної
енергії із зростанням населення і зі структури такого зростання.
Населення Земної кулі в найближчі півстоліття буде неухильно зростати і,
згідно з останнім звітом Комісії ООН по населенню, до 2050 року його чисельність
досягне рівня дев'яти мільярдів чоловік, тобто збільшиться майже в півтора рази.
Приріст населення буде здійснюватися виключно за рахунок нерозвинених чи
погано розвинених регіонів світу, частка яких у загальному виробництві енергії
незначна. Наприклад, за прогнозом ООН, чисельність населення Пакистану до
2050 року складе вже 345 000 000, замість нинішніх 145. Для порівняння – до того
ж часу прогнозована чисельність населення в Росії скоротиться до 105 мільйонів.
Таким чином, країн «третього» світу очікує різке, в кілька разів, зниження
якості та рівня життя. Навіть за умови благополуччя «розвинених» країн, що не є
гарантованим з погляду енергозабезпечення, «тиск» убогості і безвихідності з боку
«нерозвинених» країн на «розвинені» вже до кінця другого десятиліття нинішнього
століття стане руйнівним.
Навіть для Росії в регіонах буде відтворюватися точно така ж ситуація, коли, в
кращому випадку, 12 інших великих міст будуть такими ж обложеними «островами»
благополуччя на тлі вимираючої демографічно та економічно всієї країни.
Одночасно з світовою енергонедостатністю, яка насувається, світ буде
змушений мати справу з триваючою і наростаючою екологічною кризою. Згідно з
одностайними прогнозами фахівців, зростання населення в умовах нестачі енергії
призведе до різкого зниження рівня забезпечення елементарних потреб життя і до
одночасно різкого забруднення навколишнього середовища, що посилюється, яке
при цьому накладається на природний ріст індустріального забруднення біосфери в
розвинених країнах унаслідок використання в якості основного джерела енергії
вуглеводнів.
Таким чином, єдиним видом енергії, яка допускає багаторазовий ріст
екологічно чистого енерговиробництва та будь–яких похідних від енергії ресурсів, є
ядерна. Звідси очевидно, що, по–перше, неприпустимо згортати розвиток ядерної
енергетики і, по–друге, абсолютний виграш отримає та країна або коаліція країн,
яка зробить ставку на надінтенсивний розвиток ядерної енергетики не тільки для
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власних потреб, але й для потреб більшої частини населення Землі – тобто для
країн «другого», «третього» і «четвертого» світу.
Альтернатива ядерній енергетиці – похмуре безпросвітне майбутнє.
Ця багатолика енергобезпека
У перший день січня 2006 крісло голови «Великої вісімки» зайняла Росія,
відразу ж заявила в якості основної теми Санкт-Петербурзького саміту, безумовно,
вельми актуальну в нинішніх умовах проблему енергетичної безпеки. Дивно, але це
відразу ж породило численні суперечки про доцільність і наслідки такого вибору.
На жаль, на наш погляд, їх переможцями скоріше стануть експерти, що ставлять
під сумнів успіх даного заходу. І мова тут не лише про те, що члени клубу G–8
воліють по–різному забезпечувати цю саму енергобезпеку, але й про те, що саме
трактування даного терміну стосовно різних груп країн характеризується суттєвими
відмінностями. Наприклад, для країн–нефтоімпортерів (в першу чергу США і
держав ОЕСР) після «нафтових шоків» 70–х років минулого століття термін
«енергетична безпека» став синонімом понять «нафтова безпека» та «безпека
поставок». Причому під останнім, як у випадку нафти, так і газу, розуміються сталі
і надійні поставки за розумною ціною. Однак енергобезпека – це надійність не
тільки пропозиції, але й попиту. Тому основні країни–нафтоекспортери, чия
економіка недостатньо диверсифікована і повністю залежить від нафтових доходів,
не меншою мірою дбають про стабільність своїх ринків збуту, ніж нефтеімпортери
– про гарантії поставок.
Якщо подивитися на еволюцію концепцій енергетичної політики США, то
необхідно відзначити, що окрема глава, присвячена енергобезпеці, вперше
з'явилася в «Проекті національної енергетичної політики» (National Energy Policy
Plan) в 1981 р. Її метою було забезпечення необхідних поставок енергії і, що цікаво,
теж за розумною ціною.
Згодом дана мета зберігалася в різного роду проектах протягом 80–х і 90–х
років XX століття при різних адміністраціях. Правда, особлива увага стала
приділятися поставкам нафти з потенційно нестабільних джерел. Наприклад, в
«Проекті національної енергетичної політики» від травня 2001 написано буквально
наступне: «Енергетична безпека США залежить від достатності енергопостачань,
здатних забезпечити економічне зростання США і світу».
Після подій 11 вересня 2001 енергобезпека стає можливою тільки тоді, коли
«населення надійно забезпечене енергією за розумною ціною при дотриманні норм
екологічної безпеки та в кількостях, достатніх для забезпечення потреб зростаючої
економіки та цілей безпеки».
Зі свого боку, Росія, не тільки як нинішня голова «Великої вісімки», але й
одночасно як великий експортер і дуже значний споживач вуглеводнів, розуміє
енергобезпеку як «стан захищеності країни, її громадян, суспільства, держави, яка
обслуговує їх економіки від загроз надійному паливо– і енергозабезпеченню. Ці
загрози визначаються як зовнішніми (геополітичними, макроекономічними,
кон'юнктурними) чинниками, так і власне станом і ункціонуванням енергетичного
сектора країни» (за визначенням Енергетичної стратегії Росії на період до 2020 р.).
Основними характеристиками енергобезпеки є здатність ПЕК «надійно
забезпечувати економічно обґрунтований внутрішній і зовнішній попит
енергоносіями відповідної якості і прийнятної вартості» і сталість «енергетичного
сектору до зовнішніх і внутрішніх економічних, техногенних та природних загроз»,
а також його можливості «мінімізувати збиток, викликаний проявом різних
дестабілізуючих факторів».
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Відсутність єдиних підходів до розуміння як самого терміна «енергобезпеки»,
так і його суті, породжує очікування, яке дуже хвилює світове співтовариство, і
пов'язане з російським головуванням у «вісімці».
Зокрема, учасники G–8 – великі імпортери енергоресурсів, не в останню чергу
пов'язують свою енергобезпеку зі стабільністю поставок вуглеводнів. І вони,
безумовно, будуть зацікавлені в збереженні такої стабільності.
У той же час енергетична безпека для нафтоекспортерів в більшій мірі
заснована на стабільності і навіть збільшенні інвестицій в модернізацію видобувних
потужностей, в забезпечення диверсифікації поставок.
Тому вельми великі шанси в появі розбіжностей на майбутньому
енергетичному саміті, особливо якщо врахувати, що часто між зацікавленими
сторонами відсутня ясність у зобов'язаннях, які вони прийняли на себе.
Невизначеність з енергобезпекою
У Комюніке міністрів фінансів країн «Великої вісімки» сказано: «Для того,
щоб поліпшити рівномірне функціонування ринків та підвищити їх стабільність, ми
погодилися просунути вперед роботу по зміцненню діалогу з глобальної
енергетичної політики між країнами–виробниками і споживачами та приватним
сектором». При всій повазі до авторів документа, саме енергетичні ринки
функціонують далеко не гладко і не стабільно, але міністри покликані
заспокоювати слухачів, а не нервувати їх.
В останні роки поняття енергобезпеки значно розширилося. Якщо звернутися
до висловлювань і думок різних сторін, стане ясно, що під цим поняттям зараз
зібрані всі стратегічні завдання і проблеми, що існують в енергетичній сфері на
національному та міжнаціональному рівнях. Фактично енергобезпека зараз
визначається як усунення загрози того, що енергетичний аспект стане потенційною
перешкодою для економічного зростання держав в довгостроковому періоді. Якщо
у великих країн нетто–імпортерів недолік енергії може стати перешкодою до
підтримання достатніх темпів росту, то для країни, у якої розвиток та економічне
зростання значно зав'язані на експорт енергоносіїв, це фактори, що обмежують
видобуток і експорт.
Високі ціни, невизначеність прогнозу на тривалість періоду високих цін,
надійність і достатність інфраструктури доставки енергоносіїв, надійність
постачальників – все це питання величезної важливості для світової енергетичної
безпеки.
Конкретні ж інтереси різних сторін у процесі переговорів при цьому суттєво
відрізняються і, треба сподіватися, що з часом «Велика вісімка» знайде шляхи
зближення позицій.
Специфіка країн грає велику роль і в проведенні енергетичної політики.
Наприклад, при раптовому зльоті експортних цін деякі країни – особливо Росія –
виявилися не готові до нових доходів і не можуть знайти їм розумного застосування
в рамках політики розвитку. Багато країн–експортерів нафти створюють
портфельні фонди для вкладень коштів, отриманих від експорту нафти, в зарубіжні
цінні папери. Якщо для споживачів важлива надійність поставок, то для
постачальників важлива можливість прогнозувати свої майбутні доходи для
інвестування в розвинення. Збільшенню пропозиції нафти серйозно заважає
заклопотаність виробників і експортерів питанням, що робити при різкому падінні
цін, як це було в 1986 і 1998 рр..
Підходи до проблеми енергетичної безпеки можна умовно розділити на три
школи. Перша розглядає, перш за все, проблеми сталості нинішніх ринків,
надійності поставок, цін, конфліктів навколо транзиту енергоресурсів та інші
поточні проблеми. Академічні економісти в цій школі не домінують, в ній багато
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політичних питань. Були спроби забезпечити енергетичну безпеку тієї чи іншої
групи країн, бажано в рамках більш загального вирішення проблеми. Ця школа у
світі найбільш активна, свідченням чого є численні конференції, форуми, зустрічі
міністрів і т.п. Тут видно заклопотаність урядів не тільки у відношенні
національних інтересів, але й у відношенні свого політичного майбутнього
(скажімо, перед виборами), оскільки виборці і національний бізнес реагують як на
високі ціни на енергоносії і пов'язані з цим витрати, так і на всі супутні проблеми.
Тут дуже важливо усунути виникаючу недовіру, оскільки кожне рішення в сфері
енергетичних інвестицій – це мільярди доларів, роки створення і десятиліття
подальшої експлуатації.
Розвиненим країнам–імпортерам, звичайно, набагато вигідніше мати справу з
країнами, де не тільки існує політична стабільність, але нафту і газ добувають
приватні компанії з тих же самих країн–імпортерів. Це був би подвійний контроль,
який би підвищував впевненість як у доступі до ресурсів, так і в політиці компаній.
Таку мотивацію можна зрозуміти, і слід забезпечити провідним споживачам
максимум спокою. Але в реальності найбільшими запасами вуглеводнів володіють
саме ті країни, де в цій сфері оперують державні компанії. Росія являється полем
боротьби, пошуку компромісу співіснування між двома типами господарювання в
енергетиці – приватним і державним.
Другу школу складають вчені, які зайняті прогнозами економічного зростання,
енергоспоживання і впливом на довгостроковий розвиток цін,проблемами
диверсифікації джерел енергії, боротьби між атомною і теплоенергетикою,
заснованої на газі, проблемами транзиту та ін. Саме в цій області лежить пошук
майбутніх рішень і проблематики «Великої вісімки». Розрахунок варіантів
забезпечення миру і великих груп країн енергоносіями – це задача оптимізації
витрат в світовому масштабі. Політики повинні створити умови для зниження
політичних ризиків, роботи приватного бізнесу, а також компаній, що перебувають
під контролем держави, яких багато в нафтовидобувних країнах. Природно, йдуть
суперечки про ефективність того чи іншого способу господарювання, але зміни
інституціональних факторів ведення бізнесу йдуть набагато повільніше, ніж
наростають енергетичні та екологічні проблеми світу, тобто проблему доведеться
вирішувати на основі наявного базису.
Цілком очевидно, що оцінка Міжнародним енергетичним агентством в 2002 р.
обсягу необхідних інвестицій у світову енергетику в 2001–2030 рр.. приблизно в 16
трлн. доларів, або 1% загального світового ВВП за цей період, вже застаріла.
Наприклад, ті розрахунки передбачали вкладення 3 трлн доларів в нафтову
промисловість за вказаний період (по 100 млрд. на рік), але вже до 2005 р.
інвестиції в неї оцінюються в 205 млрд. доларів за рік і, відповідно, у 5 трлн доларів
до 2030 р. Рішення політиків з формування умов для капіталовкладень будуть
реалізовуватися компаніями, і тут важливо не упустити комерційну складову
процесу розвитку енергетики.
У розрахунках політичної та академічної шкіл досить мало місця відведено
сталому розвитку та екології. Це не цілком справедливо, оскільки питання
глобальних кліматичних змін знаходять своє відображення і в реальній політиці.
Виявляється, цієї уваги недостатньо з позицій третьої, екологічної школи, яка
представлена як академічними екологами, так і національними, а також
міжнародними неурядовими організаціями. Існує помітна різниця в
позиції «зелених», які займаються проблемами енергетики, й іншими школами.
Це пов'язано з самою природою цивільних організацій, що виконують роботу, яку
уряд з якихось причин виконувати не бажає, або виконують її, на думку
громадських організацій, дуже погано.
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В якості прикладу можна навести вибір шляху для вирішення проблем клімату.
Російсько–американські переговори по цьому питанню пов'язують проблему
забезпечення світу енергією і зниження викидів парникових газів з будівництвом
атомних електростанцій при нерозповсюдженні ядерної зброї. Багато екологів і
НВО цей шлях відкидають як несталий, пропонуючи скористатися моментом
прийняття важливих рішень у світі і перекинути дослідні ресурси і
капіталовкладення на розробку відновлюваних джерел енергії. Саме ця школа
переважала при зустрічі Громадянської вісімки в березні 2006 р. На думку
представників академічної школи ця пропозиція може виглядати дуже
радикальною.
Загальний пафос документів Громадянської вісімки зрозумілий: якщо раніше
різними країнами в цьому відношенні робилися розрізнені заходи, то зараз НВО
наполягають на тому, щоб «Велика вісімка» гармонізувала свою енергетичну
політику і переходила до формування єдиних підходів. НВО нагадують главам
держав про необхідність виконувати свої попередні обіцянки, в тому числі про
збільшення частки поновлення джерел енергії в енергозабезпеченні країн. Деякі
ідеї, висунуті екологами і НПО, важко здійснити швидко і комерційно ефективно,
вони дуже дорогі. Але настав час їх розглядати як частину єдиного процесу аналізу
ситуації і прийняття рішень, оскільки вони відображають думку великої частини
людей в світі і зачіпають реальні проблеми майбутнього людства.
Таким чином, завдання, яке стоїть перед главами держав та всіма трьома
школами, єдине – забезпечити людство енергоресурсами для економічного і
соціального розвитку, причому зробити це з урахуванням вимог довгострокової
економічної, кліматичної та екологічної сталості. Не можна більше відкладати
вирішення питання про те, що світове співтовариство має намір робити з приводу
вичерпних джерел енергії та атомної енергетики в довгостроковому плані. Рішення,
які приймаються зараз, визначать енергетику і економіку XXI ст.
Ця книга – одна із серії «Міжнародна і національна безпека», де автор
аналогічно узагальнив існуючу інформацію, пов'язану з енергетичною безпекою за
станом на початок ХХІ сторіччя і майбутню перспективу.
При підготовці монографії автор враховував можливість її використання при
вивченні однойменної дисципліни як в технічних, так і гуманітарних вузах,
узагальнена програма якої наведена в додатку 16. При розробці цієї приблизної
програми за основу прийняті програми різних вузів, у тому числі найбільш,
ймовірно, вдала програма кафедри міжнародної економіки факультету світової
політики Державного університету гуманітарних наук, допрацьована автором до
можливого рівня.
Паливно–енергетичний комплекс є основним джерелом забруднення
навколишнього середовища – біосфери і причиною виникнення міждержавних і
національних конфліктів, в основі яких – економічна складова. Тому дане видання
слід розглядати як невід'ємну частину книги «Екологічна безпека», де також багато
уваги приділено енергоспоживанню і як додаток – книг «Економічна безпека»,
«Соціальна безпека», «Продовольча безпека» та «Політична безпека».
Слід ще раз відзначити, що в розробленій ООН всеосяжній Концепції безпеки
людини, яка складається з семи основних категорій, поняття «Енергетична безпека»
відсутня. Там це питання побічно присутнє у всіх категоріях безпеки, які в
реальному житті тісно взаємопов'язані.
Таким чином, ця монографія, що містить великий обсяг довідкового
статистичного матеріалу, покликана сприяти розумінню проблеми безпеки людини,
розширенню кругозору, правильному розумінню сутності явищ, що відбуваються в
політичному житті суспільства і пов'язаних, в остаточному підсумку, з підвищенням
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якості життя. Вона дозволить вже нашим найближчим нащадкам оцінити діяльність
своїх попередників щодо збереження їх життя на Землі.
Розуміння сукупності проблем безпеки, в тому числі головної – енергетичної,
дозволить громадянину будь–якої держави давати правильну оцінку тим чи іншим
політичним подіям, зробити обґрунтований вибір при голосуванні на виборах
президентів і депутатів. Добре інформованого громадянина важко буде обманути
хитрими запевненнями про його захист, скажімо, від терористів, як це робить усім
відома «наддержава», обґрунтовуючи розміщення своєї ПРО на територіях чужих
держав. Він швидко зрозуміє, що справжні, далекосяжні, наміри цієї войовничої
держави – забезпечити собі можливість безкарної агресії в майбутньому проти
держав, які володіють великими енергетичними та іншими природними ресурсами.
Вони про це думали завжди, розробляючи і вдосконалюючи свої секретні
доктрини, «Гарвардські і Х'юстонського проекти» з розчленовування, розбещення,
положення і закабалення у віддаленій перспективі слов'янських держав, про що
було докладно розказано в монографії «Інформаційні війни».

1.16. «ДОСВІД ПРО ЗАКОН НАРОДОНАСЕЛЕННЯ»

І СУЧАСНИЙ СВІТ

Мальтус Томас Роберт (1766 – 1834) – відомий англійський економіст,
закінчив Джезус–коледж Кембриджського університету (1788), отримав вчений
богословський ступінь (1793), професор (1805 – 1834) кафедри сучасної історії та
політичної економії в коледжі Ост–Індської компанії. Ці незначні відомості про
великого вченого можна знайти в БСЕ, де йому присвячена майже повна сторінка.
Такої великої честі Т. Мальтус удостоївся аж ніяк не тому, що був великим для
войовничих безбожників, що назвалися комуністами, навпаки, артодокси доклали
чимало зусиль для того, щоб довести зворотне. Для цього їм знадобилася ціла
сторінка. І – «довели»: їх маревні уявлення про життя людини, про долю населення
Землі, про майбутнє людства розсипалися разом з створеної ними системою, ще
раз підтвердивши народну мудрість: «Кожен повинен займатися своєю справою», а
заодно і правоту великого вченого.
«Людиноненависницька» концепція Т. Мальтуса про те, що механізмом регуляції
людських популяцій стануть епідемії, тобто фактори, що залежать від щільності
населення, викладена ним у праці «Досвід про закон народонаселення» (1798),
починає проявлятися з усією очевидністю. І якби не успіхи медицини, яка стримує
спалахи старих і новітніх захворювань – прояв стихійних сил природи зменшити
чисельність населення в «перевантажених районах», – то невідомо який би рівень
смертності мало людство в даний час.
Людству завдяки послідовникам Т. Мальтуса стали відомі десятки біологічних
законів функціонування систем організм–середовище, людина–природа і ін. У їх
числі закон бумеранга, або закон зворотного зв'язку взаємодії людина–біосфера П.
Дансеро і закон максимуму біогенної енергії (ентропії) В.І.Вернадського – Е.С.
Бауера.
Перший закон Б. Коммонера говорить: «... глобальна екосистема являє собою
єдине ціле, в рамках якого нічого не може бути виграно або втрачено і яка не може
бути об'єктом загального поліпшення: все, що було витягнуто з неї людською
працею, повинно бути повернуто. Платежу за цим векселем не можна уникнути,
він може бути тільки відстрочений».

101

Другий констатує: будь–яка біологічна або біокосна (за участю живого) система,
перебуваючи в рухомій (динамічній) рівновазі з навколишнім середовищем і
еволюційно розвиваючись, збільшує свій вплив на середовище. Тиск зростає до тих
пір, поки не буде суворо обмежений зовнішніми чинниками, або не настане
еволюційно–екологічна катастрофа. Вона може полягати в тому, що екосистема,
змінилася, а вид, підкоряючись генетичному консерватизму, залишається
незмінним. Це призводить до довгого ряду протиріч, що ведуть до аномального
явища: руйнування видом власного середовища проживання. У цьому випадку
біосистема руйнується: вид вимирає, біоценоз піддається деструкції і якісно
змінюється.
Не можна не згадати і закон зниження енергетичної ефективності
природокористування: з ходом історичного часу при отриманні з природних систем
корисної продукції на її одиницю витрачається все більше енергії, а енергетичні
витрати на життя однієї людини весь час зростають. Витрата енергії (в ккал за добу)
на одну людину в кам'яному столітті був близько 4 тис., в аграрному суспільстві –
12 тис., в індустріальному – 70 тис., а в передових розвинених країнах
теперішнього часу 230–250 тис., тобто в 58–62 рази більше, ніж у наших далеких
предків.
Майже все по закону спадної віддачі Т. Мальтуса, тільки на більш високому
сучасному рівні. Навіть тільки ці три закони з великого числа тепер уже відомих
підтверджують передбачення першовідкривача. А адже нам відомі ще такі закони як
закон внутрішньої динамічної рівноваги Н.Ф. Реймерса, екологічної кореляції,
принцип екологічної (робочої) надійності, правило історичного зростання продукції
за рахунок сукцессійного омолодження екосистем і близько 250 інших не менш
важливих законів.
Однак чисельність населення продовжує збільшуватися, розширюючи
середовище проживання багатьох видів хвороботворних організмів. Ємність
планети більшістю сучасних екологів оцінюється в 1,5 млрд. чоловік. При цьому їх
крайні оцінки знаходяться в межах 1,0–4,5 млрд.. Земля перенаселена щонайменше
у три рази. Зростання населення буде продовжуватися, так як харчові ресурси,
всупереч регіонально існуючому голоду і недоїданню, достатні для життя 15 і
більше млрд. чоловік. Середня тривалість життя в розвинених країнах світу
коливається між 75 – 80 роками. Реально досяжний максимум очікуваної
тривалості життя 89 5 років.
Численними дослідженнями показано, що людство являє собою середовище
існування багатьох видів хвороботворних організмів. Їх посилена еволюція
обумовлена успішною боротьбою із захворюваннями. Знищення збудників хвороб
звільняє в людстві екологічні ніші, які заповнюються новими організмами.
Виникають нові захворювання типу ВІЛ. Теоретично вірогідні шквали захворювань
типу пандемій грипу. Число жертв при цьому може досягти сотень мільйонів
людей. І чим вище буде чисельність і щільність людського населення, гірший стан
загального здоров'я, тим катастрофічніші будуть наслідки пандемій.
З'явилися, щоправда поки мало аргументовані прогнози, що за найближче
десятиліття в Африці від СНІДу загине не менше 20% населення. Можливо це вже
дія факторів, пов'язаних зі щільністю населення.
Деякі дослідники пішли далі Мальтуса. Наприклад, астроном Ф.Хойл вважав,
що кожен раз людство буде повторювати свій еволюційно–історичний цикл після
фактичної загибелі цивілізації. Вірогідніша, мабуть, гіпотеза Т. Мальтуса, але з
урахуванням соціально–історичних змін.
Такий сценарій не обов'язковий, якщо будуть враховані екологічні
закономірності і обмеження, якщо людство кине значні сили і засоби в сферу свого
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відтворення, його оптимізації. По теорії Т.Мальтуса перед людством стоїть головне
питання – безболісна і виграшна для нього депопуляція. Бо багаторазове
перевищення оптимальної чисельності населення земної кулі загрожує обернутися,
як уже зазначалося, глобальною трагедією наслідку руйнівних екологічних
факторів.
Коли почнеться їх дія, ніхто не може передбачити, але те, що це відбудеться,
неминуче. Чим пізніше це станеться, тим більше буде жертв, якщо не почати
планомірну роботу щодо попередження трагедії. Перший досвід вже з'являється. У
Китаї запроваджено штраф на «зайву дитину», який виплачується батьками
протягом 14 років. Однак перші боязкі спроби не можуть змінити загальної
демографічної ситуації та вплинути на зростання (скорочення) населення Землі.
Складається враження, що більша частина людства вирішила на практиці
перевірити гіпотезу великого Томаса Мальтуса.

1.17. СТАЛИЙ РОЗВИТОК І БЕЗПЕКА ПРОГРАМИ РОЗВИТКУ ООН
Організація Об'єднаних Націй визнає два основних компоненти безпеки
особи: «захист від несподіваних і згубних порушень нашого повсякденного способу
життя», (відомий як «свобода від страху») і «захист від постійних загроз голоду,
хвороб, злочинів і придушень» (відомий як «свобода від злиднів»).
Не можна захистити світ від воєн, якщо люди не будуть в безпеці у себе вдома,
на своїх робочих місцях, в повсякденному житті. ООН (ПРООН) розробила
всеосяжну Концепцію безпеки людини, яка складається з семи основних категорій:
• Економічна безпека
• Продовольча безпека
• Безпека для здоров'я
• Екологічна безпека
• Особиста безпека
• Громадська та культурна безпека
• Політична безпека
У різних державах розрізняють і інші категорії безпеки, що доповнюють і
більш глибоко розкривають основні, розроблені ПРООН, це:
• Державна безпека
• Національна безпека
• Соціальна безпека
• Енергетична безпека
• Науково–технічна безпека
• Інформаційна безпека
• Духовна безпека
• Безпека праці
• Техногенна безпека
• Пожежна безпека та ін.
Ці категорії безпеки входять в одну з основних ПРООН, наприклад,
енергетична безпека – це складова економічної безпеки, а, скажімо, соціальна

Див. доповідь «Програма розвитку ООН (ПРООН) про розвиток людського
потенціалу 1994 року».
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безпека або безпека дорожнього руху та пожежна безпека – це розділи категорії
«Громадська безпека».
У реальному житті всі ці категорії тісно взаємопов'язані і доповнюють одна
іншу. Боротьба з бідністю, злочинністю, захист робочих місць, доходів, безпека
здоров'я, навколишнього середовища – такі найгостріші проблеми людства, і в
першу чергу жінки. Все це включає інтегроване поняття «громадської безпеки».
Загрози безпеці людини мають безліч форм прояву. При цьому одні загрози
можуть бути однаковими для всіх людей, такі, наприклад, як тероризм, екологічні
катастрофи, злочинність, хвороби. Інші загрози можуть становити небезпеку для
певної групи людей – насильство жінок і дітей; дискримінація за етнічною
приналежністю, віком і т.п.
Залежно від ознаки, покладеної в основу класифікації, загрози можуть
розрізнятися: за ступенем універсальності – загальні і специфічні; за часом дії –
постійні, довготривалі, короткострокові; за територіальною поширеністю –
глобальні, регіональні, національні (у рамках певних національних кордонів),
місцеві; за способом дії – відкриті (явні) і приховані (латентні); за джерелами
виникнення – природні (природна стихія), штучні (результат людської діяльності),
змішані (людська діяльність, що сприяє виникненню стихійного лиха); за
характером виникнення – навмисні і ненавмисні (як закономірний або
непередбачений побічний результат певних дій або явищ); за характером дії –
виявляються поступово або раптово; заподіюють збитки прямо (безпосередньо) або
побічно; за ступенем небезпеки – з наслідками переборними, непереборними,
частково переборними; за можливістю запобігання – загрози, які можна попередити
повністю, частково і неможливо запобігти зовсім.
Поняття «безпека» у різних нормативно–правових документах трактується
по–різному.
Центральним напрямком у забезпеченні національної безпеки є формування
безпечного середовища для реалізації прав і свобод людини і громадянина.
Безпека (згідно ГОСТ) – стан захищеності життєво важливих інтересів особи,
суспільства і держави від внутрішніх і зовнішніх загроз.
Безпека (соціологічна енциклопедія) – стан суспільних відносин, при якому
особистість, соціальна група, спільнота, народ, країна (держава) може самостійно,
суверенно, без втручання і тиску ззовні вільно вибирати і здійснювати свою
стратегію міжнародної поведінки, духовного, соціально–економічного та
політичного розвитку.
Безпека (з енциклопедії з охорони праці) – це відсутність неприпустимого
ризику, пов'язаного з можливістю нанесення збитку. В області стандартизації Б.
продукції, процесів та послуг зазвичай розглядається з метою досягнення
оптимального балансу ряду факторів, включаючи такі нетехнічні фактори, як
поведінка людини, що дозволяють звести ризик, пов'язаний з можливістю
нанесення шкоди здоров'ю людей і збереження майна, до прийнятного рівня.
Безпека – такий стан складної системи, коли дія зовнішніх і внутрішніх
факторів не призводить до погіршення системи або до неможливості її
функціонування і розвитку.
Безпека – такий стан людини, коли дія зовнішніх і внутрішніх факторів не
призводить до смерті, погіршення функціонування і розвитку організму, свідомості,
психіки і людини в цілому, і не перешкоджає досягненню певних бажаних для
людини цілей.
Безпека – стан захищеності життєво–важливих інтересів особи, суспільства,
організації, підприємства від потенційно і реально існуючих загроз, або відсутність
таких загроз.
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Безпека, заснована на свободі – система заходів, спрямованих на захист
свободи людини, як головної умови реалізації її інтересів. Кінцева мета Безпеки –
досягнення кожною людиною сталого стану усвідомлення можливості задоволення
своїх основних потреб і забезпеченості власних прав в будь–який, навіть
несприятливій ситуації.
Серед видів безпеки основоположною є БЕЗПЕКА ЕКОНОМІЧНА.
Програмою розвитку ООН вона поставлена на перше місце.
• Економічна безпека (Е.Б.) в більшості випадків трактується як забезпеченість
доходом, достатнім для задоволення насущних потреб (гарантований мінімальний
дохід). При оцінці загроз економічній безпеці першорядне значення мають показники
безробіття – один з головних індикаторів економічної безпеки людини. Можливість
заняття оплачуваною працею – умова запобігання загрози убогості і її наслідків для
людини. Збільшення в структурі зайнятості «ризикованої зайнятості», переважно
контрактної форми найму працівників означає тимчасову або часткову зайнятість і
надає менші гарантії збереження робочого місця і доходів. Зниження надійності
доходів – показник нестабільності зайнятості, а також інфляційного знецінення
номінальних заробітків.
Найбільш повне визначення: ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА – це стан системи
економічних відносин між суб'єктами господарювання (виробниками і
споживачами), індивідами, державними інститутами як у рамках національної
економіки, так і в сфері зовнішньоекономічної діяльності, що забезпечує
можливість повної реалізації та захищеності життєво важливих економічних
інтересів від зовнішніх і внутрішніх загроз через досягнення збалансованості
інтересів кожного з учасників відносин шляхом оптимального співвідношення з
інтересами інших суб'єктів господарювання. У вузькому розумінні, як Е.Б.
підприємства, галузі, регіону або суб'єктів господарювання, – це захищеність
виробничих, фінансових, юридичних та інших відносин і організаційних зв'язків,
матеріальних, фінансових та інтелектуальних ресурсів від загроз, стан, при якому
реалізуються економічні інтереси.
Економічна безпека – це стан економіки, що забезпечує достатній рівень
соціального, політичного і оборонного існування і прогресивного розвитку,
невразливість і незалежність її економічних інтересів стосовно можливих зовнішніх
та внутрішніх загроз і впливів.
Економічна безпека – це матеріальна основа національної безпеки. Вона
виступає гарантією сталого, стабільного розвитку країни, її незалежності. В даний
час використовується чимало різних визначень поняття «економічна безпека».
У законодавстві деяких держав сказано, що безпека – стан захищеності
життєво важливих інтересів особистості, суспільства і держави від внутрішніх і
зовнішніх загроз. Життєво важливі інтереси – це сукупність потреб, задоволення
яких надійно забезпечує існування і можливості прогресивного розвитку
особистості, суспільства і держави. До основних об'єктів безпеки відносяться:
особистість – її права і свободи; суспільство – його матеріальні й духовні цінності;
держава – її конституційний лад, суверенітет і територіальна цілісність.
Відомий російський вчений академік Л. І. Абалкін вважає, що економічна
безпека – це сукупність умов і факторів, що забезпечують незалежність національної
економіки, її стабільність і сталість, здатність до постійного оновлення і
самовдосконалення.
Таким чином економічна безпека держави полягає в здатності галузей
економіки розвиватися в сталому розширеному масштабі; задовольняти реальні
економічні потреби суспільства на рівні не нижче критичної межі, забезпечувати
економічну незалежність держави, протистояти існуючим і раптово виникаючим
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небезпекам і загрозам. Все це в рівній мірі відноситься і до економічної безпеки
підприємства.
У систему економічної безпеки входять: об'єкт і суб'єкти безпеки, механізм і
практичні дії по її забезпеченню.
Об'єкт – це те, на що спрямовані дії суб'єкта по забезпеченню його безпеки.
Суб'єкти безпеки – організації, державні інститути, служби, окремі
особистості (оперативні працівники, приватні детективи, співробітники служб
безпеки та ін.), які створюють безпеку об'єкта на основі практичних дій. До
суб'єктів безпеки відносяться також громадяни, загальнодержавні організації та
об'єднання, які володіють правами щодо забезпечення безпеки.
Важливим складовим елементом системи являється механізм забезпечення
економічної безпеки, формування якого – справа дуже складна. Найважливіший
його складовий елемент – це необхідність визначення потреб у забезпеченні
економічної безпеки.
Потреби забезпечення економічної безпеки формуються під впливом цілого
ряду факторів: об'єктивних і суб'єктивних, внутрішніх і зовнішніх, прогнозованих,
непередбачених та ін.. Для обґрунтування чітких і найбільш значущих шляхів її
зміцнення та створення дієвої системи захисту необхідно правильно виділити
найбільш важливі потенційні внутрішні і зовнішні небезпеки і загрози, а також
інші несприятливі фактори. Система реальних та потенційних загроз не є
постійною: загрози можуть з'являтися і зникати, наростати і зменшуватися, при
цьому буде змінюватися і їх значущість для економічної безпеки
Основою організації, планування і здійснення практичних дій всієї системи
забезпечення економічної безпеки є аналіз концепції загрози, оцінка характеру
реальних і кризових ситуацій.
Одним з важливих переходів до аналізу загрози на різних рівнях (держава,
корпорація, підприємство) управління економікою є класифікація та ранжування
загроз за їх характером і ступенем небезпеки, яку вони представляють. При цьому
можуть використовуватися різні ознаки, які можна класифікувати:
за джерелом загрози (внутрішні – джерело на території держави, зовнішні –
джерело розташоване за кордоном держави);
за природою виникнення загроз (викликані політикою держави, ініційовані
іноземними державами, які виходять від кримінальних структур, від конкурентів,
від контрагентів);
за ймовірністю реалізації (реальні – можуть здійснюватися в будь–який момент
часу, потенційні – можуть реалізуватися в разі формування певних умов);
по відношенню до людської діяльності (об'єктивні – формуються незалежно від
цілеспрямованої діяльності, суб'єктивні – створюються свідомо, наприклад,
розвідувальною, підривною та іншою діяльністю, організованою злочинністю);
за об'єктом посягання (інформації, фінансів, персоналу, діловому реноме);
за можливістю прогнозування (прогнозовані на рівні господарюючого суб'єкта і
не піддаються прогнозу);
за наслідками (загальні – позначаються на всій території держави або більшості
її суб'єктів і локальні – на окремих об'єктах);
за величиною нанесеного (очікуваного) збитку (катастрофічні, значні, що
викликають труднощі).
При такій класифікації загроз на конкретному етапі діяльності можуть
виділятися певні «пріоритети безпеки», які не є постійними і можуть зазнавати
значних змін в залежності від конкретної ситуації, характеру і ступеня загроз.
Одна з основних складових економічної безпеки – «Енергетична безпека», яка
в інтересах споживача і постачальника є спільною метою.
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«Енергетична безпека – це забезпечення кожної сім'ї газом і енергією в
достатньому обсязі і за прийнятними цінами» – вважає глава Європарламенту Єжи
Бузек. До цього фахівці галузі додають: безпека джерела енергії, гарантії поставок і
надійність транзиту, контроль за трубопроводами, відмова від газового або
нафтового шантажу, недопущення спекулятивного зростання цін і так далі.
Таким чином енергетична безпека має на увазі такі умови, при яких
споживач має надійний доступ до необхідної йому енергії, а постачальник – до її
споживачів. Тобто мова йде не тільки про безперебійні потоки, але і про стабільні і
розумні ціни.
Для того, щоб досягти енергетичної безпеки потрібна певна політика держави
та проведення спеціальних заходів. Також можуть вносити свій внесок в
енергобезпеку ринки. Досягнення енергобезпеки вимагає спільного використання
всіх механізмів регулювання.
Енергобезпека, як комплексне поняття, відноситься до різних сфер
життєдіяльності людини і взаємопов'язана з усіма категоріями безпеки.
Енергобезпека – це, в першу чергу, політична проблема.
• Продовольча безпека – це доступність основних продуктів харчування, що
припускає наявність їх достатньої кількості і вільного доступу до них, достатню
купівельну спроможність населення (фізична і економічна доступність продуктів
харчування). Загрози продовольчої безпеки оцінюються на основі аналізу наступних
показників: добове споживання калорій у відсотках до мінімальної потреби; індекс
виробництва продуктів харчування на душу населення; коефіцієнт залежності від
імпорту продукції.
У науковій літературі є різні судження з приводу визначення поняття
продовольчої безпеки. Але в принципі суть їх одна – стабільне забезпечення
населення якісними продуктами харчування і в необхідному асортименті.
Поширеним визначенням продовольчої безпеки в світі є таке, яке
характеризує стан економіки, при якому всім жителям гарантується доступність
продовольства в будь–який час і в кількості, необхідній для ведення активного і
здорового способу життя.
Ряд дослідників продовольчого ринку країн вважають, що продовольча
безпека – це гарантований доступ до підтримання здорового та активного життя,
тобто в даному випадку мова йде про купівельну спроможність населення. Деякі
міжнародні організації, у тому числі і світовий банк, дотримуючись такої ж думки,
додатково розрізняють хронічну і тимчасову продовольчу залежність.
Країна, регіон або окрема група населення, сім'я переживають хронічну
продовольчу залежність. Хронічна продовольча залежність випробовується, коли
споживання харчових продуктів виявляється недостатнім постійно протягом року
через неможливість його придбати або виробити необхідну кількість продовольства.
Такі періоди в економіці країн спостерігаються періодично, коли існує дефіцит
продовольства при наявності грошей і наявності продовольства при дефіциті
грошей.
Тимчасова продовольча залежність (небезпека) настає періодично при
порушеннях стабільності доступу до продовольства з причин зростання цін на
продукти харчування, неврожаїв або падіння рівня доходів.
До хронічної та тимчасової залежності необхідно додати потенційну
продовольчу залежність, коли та чи інша держава залишається вразливою для
зовнішніх криз і потрясінь в результаті торгівельних воєн світових конкурентів. У
цьому випадку потенційна залежність може перерости у тимчасову або хронічну.
Продовольча залежність настає в результаті низької ефективності
агропромислового виробництва. Разом
з тим продовольча залежність може
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наступити не тільки при дефіциті продукції, але і при експорті, якщо експорт стає
самоціллю, а також при зростанні обов’язків з погашення зовнішнього боргу, при
нестабільному курсі національної валюти.
Деякі вчені економісти–аграрники сформулювали поняття продовольчої
безпеки як гарантоване, надійне і достатнє забезпечення населення основними
продуктами харчування, відсутність небезпеки голоду і недоїдання.
Пізніше з'явилося більш широке визначення цього поняття, де продовольча
безпека розглядається як здатність держави (забезпеченої відповідними ресурсами,
потенціалом і гарантіями) задовольняти потреби населення в харчуванні в
основному за рахунок внутрішнього виробництва на рівні не нижче медичних
норм.
Згідно з існуючими уявленнями надійність продовольчої безпеки досягається
як за рахунок достатнього самозабезпечення продуктами харчування, так і
наявності засобів для імпорту продовольства в потрібних обсягах. Продовольче
постачання повинно бути маловразливим навіть у разі зростання цін, нестачі
валюти, ембарго на постачання продовольства ззовні. Враховуючи різні точки зору
на сутність продовольчої безпеки, можна дати наступні її визначення.
Під продовольчою безпекою держави слід розуміти такий стан економіки,
при якому, незалежно від кон'юнктури світових ринків, гарантується стабільне
забезпечення населення продовольством в кількості, відповідному вимогам науково
обґрунтованих медичних норм.
При такому підході до розуміння сутності продовольчої безпеки метою її
досягнення і забезпечення є гарантоване і стале забезпечення сировиною і
продовольством, не схильне до впливу зовнішніх і внутрішніх факторів.
Найважливішими умовами досягнення продовольчої безпеки є:
• потенційна фізична доступність продуктів харчування для кожної людини;
• економічна можливість придбання продовольства усіма соціальними групами
населення, в тому числі і незаможними, яка досягається шляхом підвищення
життєвого рівня або вжиття необхідних заходів соціального захисту;
• споживання продуктів високої якості в кількості, достатній для раціонального
харчування.
Виходячи з цього, забезпечення продовольчої безпеки передбачає вирішення
низки завдань:
• створення стабільних економічних умов для розвитку продовольчого ринку
країни;
• проведення ефективної агропродовольчої політики;
• забезпечення рівних можливостей для всіх суб'єктів господарювання;
• проведення розумної національної політики в області зайнятості населення;
• здійснення соціальної політики, спрямованої на викорінення бідності та
нерівності в частині доступу до повноцінного продовольства, а також його
використання;
• досягнення сталого, інтенсивного і різноманітного виробництва продовольства,
підвищення виробництва та ефективності праці;
• реалізація комплексних стратегій розвитку галузей агропромислового комплексу з
метою збільшення місцевих можливостей виробництва продовольства;
• сприяння впровадженню передових технологій в області виробництва, переробки,
зберігання та реалізації сировини і продовольства;
• використання переваг міжнародного розподілу праці;
• проведення активної зовнішньоекономічної діяльності, оптимізація експортно–
імпортної діяльності;
• інвестування аграрної сфери. Таким чином, продовольча безпека країни
забезпечується сукупністю економічних та соціальних умов, пов'язаних як з
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розвитком сільського господарства і всього продовольчого комплексу, так і із
загальним станом національної та світової економіки.
• Безпека для здоров'я – захищеність людини від ризиків захворюваності, тобто
можливість жити в безпечному для здоров'я середовищі проживання; доступність
ефективного медичного обслуговування (відносна свобода від захворювань і
заражень). Загрози безпеці здоров'я включають несприятливі умови життя:
неповноцінне харчування, небезпечні для здоров'я умови праці, малі і нестабільні
доходи, бідність і убогість, зниження доступу до ефективного медичного
обслуговування.
Забруднення середовища проживання (ґрунту, питної води, атмосферного
повітря, хімічного і радіаційного забруднення харчової продукції) – один з
основних ризиків для здоров'я. Екологічні ризики стають всеосяжними і
визначальними. Наприклад, у структурі таких ризиків, як погане харчування або
житло, починає переважати екологічна компонента неблагополуччя.
Нерегульовані екологічні параметри житлово–побутових умов населення
створюють додатковий й істотний ризик для здоров'я. Це стосується, насамперед,
якості будівельних матеріалів і розташування житла. Не враховуються такі фактори,
як геліомагнітні лінії, електромагнітне і радіоактивне випромінювання,
загазованість, шум і т.д. Нерідко в безпосередній близькості або навіть в самих
житлових приміщеннях розміщуються лабораторії і різні установки, що роблять
шкідливий вплив на здоров'я людини. Екологічні характеристики житла в
сучасному вітчизняному містобудуванні не враховуються.
Ризики нових біотехнологій можуть бути особливо небезпечними для здоров'я
людини і довготривалих перспектив розвитку суспільства. Проблема посилюється в
країнах з нерозвиненою демократією, недостатнім освітнім рівнем та
монополізацією засобів масової інформації. Крім того, прискорення ритму життя
призводить до впровадження технологій з непередбачуваними наслідками.
Особливий ризик являє материнська смертність як один з наслідків
збільшення сукупності ризиків: несприятливі умови життя, відсутність ефективної
медичної допомоги, екологічне неблагополуччя.
• Екологічна безпека – це свобода і захист від загроз екологічного забруднення,
насамперед, наявність чистого повітря і незабрудненої води; можливість придбання
екологічно безпечної їжі; можливість проживання в умовах, що не представляють
небезпеки для здоров'я з точки зору екології (житло, умови праці та т.п.);
захищеність від екологічних катастроф (доступність чистої води і чистого повітря,
система землекористування, яка зберігає родючість ґрунту). Загроза екологічній
безпеці визначається радіаційним забрудненням, хімічним забрудненням навколишнього
середовища, геомагнітними і електромагнітними випромінюваннями.
Крім того, розвиток і впровадження нових біотехнологій пов'язаний не тільки
з вигодою, але й з ризиком для навколишнього середовища і здоров'я людини. В
інтересах отримання комерційної вигоди транснаціональні компанії, які
контролюють ринок нових біотехнологій, сприяють їх прискореному впровадженню
без достатнього врахування наслідків. Розробка проблем біобезпеки та прийняття
відповідних заходів захисту в інтересах людей значно відстають від темпів і
масштабів впровадження нових біотехнологій.
• Особиста безпека – свобода і захист людини від фізичного насильства і погроз.
Загрози особистої безпеки включають природні і техногенні аварії та катастрофи;
ризик нещасних випадків на виробництві, на транспорті, в побуті; смертність від
дорожніх пригод і т.д.
Зростання злочинності – один з головних чинників і характерних ознак
збільшення загрози особистій безпеці. Наявність численних передумов зростання
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злочинності (в тому числі економічних умов) створює вкрай несприятливу
криміногенну обстановку. Висока частка особливо небезпечної насильно–
корисливої злочинності. Збільшуються масштаби діяльності організованих
злочинних груп. Різко зростає кількість злочинів у стані сп'яніння та пов'язаних з
прийомом наркотиків. Збільшується число злочинів, скоєних із застосуванням
вогнепальної зброї і вибухових пристроїв, вбивства по найму, рекет, захоплення
заручників, шантаж, тероризм. Безпосередню небезпеку становить також
інтенсивне зростання економічних злочинів – помилкова реклама, продаж
недоброякісної продукції, фальшивомонетництво і т.п.
Військові і бойові дії (війни між державами, етнічні, релігійні, політичні
конфлікти із застосуванням військової сили) також становлять безпосередню
небезпеку для життя людини.
Насильство держави (фізичні тортури, примусові роботи в зонах підвищеної
небезпеки для здоров'я і життя і т.д.), насильство над дітьми та жінками,
насильство на роботі, зростання психічного насильства – характерні риси сучасного
розвитку, які становлять загрозу здоров'ю і життю людини.
• Громадська та культурна безпека – захищеність культурного різноманіття меншин
і захист суспільного розвитку від деструктивних тенденцій (збереження культурної
своєрідності). Загрози культурної і громадської безпеки викликають руйнування
традиційних спільнот – родини, громади, організації, етнічної групи, деструктивні
тенденції в розвитку суспільства, які не піддаються точному кількісному
вимірюванню, але по силі руйнівного впливу можуть мати катастрофічні наслідки.
Громадська безпека є різновидом національної безпеки. Це ємнісна
соціально–правова категорія. Її значення на сучасному етапі розвитку зростає. При
розробці поняття громадської безпеки максимально враховуються відповідні
положення конституції держави, законів про безпеку, про захист населення і
територій від надзвичайних ситуацій природного і техногенного характеру, а також
погляди вчених на цю проблему.
Приймаючи даний підхід до з'ясування сутності і поняття громадської
безпеки, необхідно зазначити наступне.
Громадська безпека – це самостійне явище, що має історичну форму, зміст,
механізми виникнення, розвитку та підтримки; це одна з характеристик соціальної
дійсності, яка свідчить про стан задоволення життєво важливих інтересів
особистості, суспільства і держави; в термінологічному аспекті виходить від
антоніму «небезпека». У зв'язку з цим безпека в філологічному сенсі – це стан, при
якому не загрожує небезпека, є захист від небезпеки.
Під небезпекою розуміється здатність заподіяти яку–небудь шкоду, а також
загроза життю і здоров'ю людини, іншим її цінностям.
У російському законодавстві, наприклад, поняття «громадська безпека»
вперше зустрічається в законодавчому акті Російської імперії «Загальна губернська
установа», прийнятому за царювання Миколи I в 1845 р.
У сучасному російському законодавстві, а також у правознавстві громадська
безпека виступає як юридична категорія для визначення сфери діяльності органів
держави, зокрема органів внутрішніх справ, виділяється в якості родового та
безпосереднього об'єкта посягання конкретних видів злочинів і адміністративних
деліктів.
В юридичній літературі на розуміння суспільної безпеки висловлені різні
погляди. У зв'язку з цим аналіз, який ведеться в науковій літературній дискусії
говорить про те, що не вироблений єдиний підхід до розуміння громадської
безпеки.
Громадська безпека у філософському і філологічному сенсі містить два
начала: безпека і суспільство, як сукупність історично сформованих форм спільної
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діяльності людей, іншими словами, сукупність суспільних відносин, що
складаються в державі.
Цей погляд, у підсумку, обумовив висновок про те, що громадська безпека –
це стан суспільних відносин, який попереджує загрозу заподіяння шкоди і
забезпечує тим самим їх нормальне функціонування.
Культурне різноманіття визнається цінністю і неринковим ресурсом розвитку
суспільства. Його зменшення має безліч негативних наслідків для прогресу
розвитку людини і суспільства.
Монополізація засобів масової інформації створює в суспільстві стереотипи
поведінки і ціннісні установки, що відповідають інтересам компаній, які
контролюють ці кошти, і може становити небезпеку для розвитку суспільства.
У формуванні суспільної свідомості значне місце займають засоби масової
інформації. Переваги розвитку сучасних інформаційних і комунікаційних
технологій використовуються не тільки в благих цілях: створюються сприятливі
умови для маніпулювання суспільною свідомістю. Монополія на засоби масової
інформації сприяє впровадженню в масову свідомість ідей, цінностей, установок,
що відповідають інтересам контролюючих осіб.
Поглиблення
нерівності
можливостей
між
соціальними,
етнічними,
релігійними групами, сільським та міським населенням, між населенням різних
територій при досягненні певної (критичної) відмітки призводить до соціальної
напруженості і конфліктів і може перерости в кризу. Наприклад, етнічні та релігійні
конфлікти переростають у воєнні.
Культурне, етнічне, релігійне різноманіття, яке створює міграція, – не тільки
цінність суспільного розвитку, але й джерело соціальної напруженості і конфліктів.
Економічна, політична і соціальна нерівність між мігрантами й основним
населенням при підвищеній міграції сприяє виникненню конфліктів. Надмірний
міграційний тиск також викликає руйнування окремих етносів.
Зниження народжуваності, високий ріст смертності, в тому числі осіб
працездатного віку, скорочення приросту населення, висока дитяча захворюваність
та серед немовлят, створюють загрозу депопуляції.
Загроза широкого розповсюдження псевдокультурних знань і цінностей сприяє
створенню фіктивного людського і соціального капіталу, який не піддається
точному кількісному вимірюванню, але може зіграти «доленосну» роль у розвитку
(деградації) суспільства. Виражається в низькому професіоналізмі, зниженні
значимості моральних норм, створенні культу помилкових цінностей і т.д.
Торгівля наркотиками і поширення наркоманії – одна з найбільш руйнівних
загроз людському суспільству.
• Політична безпека – можливість жити в суспільстві, яке визнає основні права
людини (захист основних прав людини і свобод), захищеність політичної сфери
суспільства від усіх внутрішніх і зовнішніх загроз. П. б. є найважливішою
складовою частиною Національної безпеки.
Політична безпека – полягає в забезпеченні можливості нації і створюваних
нею державних інститутів самостійно вирішувати питання державного устрою,
незалежно проводити внутрішню і зовнішню політику в інтересах особистості і
суспільства.
Загрози політичній безпеці характеризуються політичними переслідуваннями,
систематичними тортурами, жорстоким поводженням; репресіями з боку держави
по відношенню до окремих осіб і груп; контролем сфери ідеології та інформації.
Політична безпека – одна з найактуальніших проблем сучасності.
Політична безпека – це коли:
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Якщо сьогодні допущено беззаконня по відношенню до повного негідника,
завтра машина насильства, яка набрала обертів, знищить невинну людину.
Небезпечні (з важкими наслідками) наступні суспільні явища: продаж зброї
населенню; міжнародна торгівля зброєю; смертна кара як вища міра покарання;
революція; радикальні реформи; націоналізм; популізм; диктатура; вільне
розповсюдження алкоголю, наркотиків; культ сили в масовому мистецтві;
порнографія; проституція.

1.18. ДОСВІД ЕКОЛОГІЗАЦІЇ ПРОМИСЛОВОСТІ В РОЗВИНЕНИХ КРАЇНАХ
Проникнення екологічних нововведень в промисловість відбувається за
кількома напрямами. Перше з них – вдосконалення технології виробництва, в тому
числі уловлювання викидів, стоків та відходів у вигляді корисних матеріалів,
вторинної сировини для промисловості. Сюди ж відноситься переробка сміття в
компост, отримання біогазу, спалювання органічних відходів різного походження з
отриманням корисної енергії, весь цикл реутилізації вторинної сировини. Поки
навіть в Західній Європі збір і переробка відходів дають всього близько 1,5%
національного продукту країн ЄС, в той час як приріст кількості одних лише
твердих відходів дорівнює 3% в рік. При вдосконаленні технологій прагнуть не
тільки до маловідходного, але і до малої ресурсоємності виробництва, оскільки ціна
на природні та трудові ресурси весь час зростає. Ціна очисних споруд і пристроїв
досягає 5–10, а іноді 40–45% від капіталовкладень в нові промислові об'єкти.
Інша сфера екологізації – очищення викидів і стоків від забруднювачів, а
також складування на полігонах та сховищах, в тому числі дампінг («утоплення» в
морях), шкідливих хімічних та радіоактивних відходів у спеціальних ємкостях або
«навалом». Практикується «експорт» небезпечних речовин в слаборозвинені регіони
світу, в тому числі і в Україну, причому не тільки у вигляді будівництва там
високовідходних підприємств, але й у формі натуральних забруднювачів.
Ще одна сфера екологізації промисловості пов'язана зі зміною зайнятості.
Екологічне виробництво збільшує число робочих місць. В деяких країнах частка
очисного обладнання у зовнішньоекономічних операціях досягає 5%. Експерти
вважають, що виробництво очисного обладнання і «екологізованої» техніки в
найближчі роки буде зростати і займе лідируюче положення в промисловості
розвинутих країн. Наприклад, у ФРН в екологічній промисловості було зайнято
близько 1,5 млн. осіб, приблизно 11 000 підприємств, на яких трудяться понад 400
тис. чоловік.
У США загальне число службовців федеральних організацій, які вирішують
природоохоронні проблеми, сягає близько 40 тис., ще 27 тис. осіб зайнято
охороною середовища в окремих штатах країни, приблизно стільки ж у графствах і
муніципалітетах.
Незважаючи на зростання витрат на охорону середовища в промисловості і
на зниження викидів окремих компонентів на 20–50%, загальний їх обсяг в світі
ще дуже великий: СО2 – близько 20 млрд. т, СО – понад 100 млн. т, сірковмісних
газів і окису азоту – приблизно по 80 млн. т, речовин, що забруднюють водойми, –
близько 13 млн. т.
Встановлюються все більш жорсткі нормативи на викиди. Наприклад, в
енергетиці ФРН на ТЕС з 1988 р. були встановлені споруди з вилучення сірки з
відпрацьованих газів і уловлювання сполук азоту. В результаті цих заходів до 1994
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року обсяг викидів SO2 скоротився на 75%, а NОx – на 71%. Вартість цього заходу
досягла 25 млрд. марок.
У Німеччині та США поставлено завдання щодо очищення відхідних газів
ТЕС від SO2 на теоретично досяжну величину 20–30%. При цьому на вугільних
ТЕС ККД знизиться з 38 до 29–26%. Очищення газів від SO2 дає сірку 99,9%–ї
чистоти. Нові газові котли, що випускаються в Німеччині, мають середньорічний
ККД близько 93% і забезпечують зниження викидів від забруднюючих речовин на
63% у порівнянні зі старими зразками.
В Україні за програмами колишнього СРСР для забезпечення заданих ГДК
до 2005 р. необхідно було спорудити близько 30 установок з очищення газів від SO 2,
понад 10 установок для очищення від NO X, реконструювати всі діючі котельні та
золоуловлювального обладнання. Однак, в силу відомих причин ця програма на
виконується.
Глобально поставлено завдання знизити в енергетиці викиди всіх видів на 20% до
2005 р. і на 50% до середини ХХI століття, які в даний час складають 4 т на
кожного жителя Землі (в колишній ФРН – 12 т на душу населення в рік).
У нашій країні проблеми охорони середовища вирішуються або традиційними
методами, або ставляться в загальному вигляді. Наприклад, незважаючи на те, що в
Донбасі щорічно в атмосферу потрапляє близько 2,5 млрд. м 3 природного газу, а
кожен палаючий терикон виділяє в рік сотні тонн оксидів вуглецю, сірки та азоту,
вміст яких перевищує ГДК навіть на відстані 2 км, практично нічого не робиться
для поліпшення екологічної ситуації.
Щорічно в Україні утворюється близько 130 тис. т токсичних відходів,
загальна маса яких за станом вже перевищує 5,0 млн. т. Відходи нагромаджуються у
вигляді відвалів, териконів, шлакосховищ, різного роду звалищ, площа яких щороку
збільшується на 3–6 тис. га і скоро сягне 200 тис. га. Згідно з даними статистичної
звітності на зберігання та ліквідацію відходів виробництва, а також на видалення та
ліквідацію токсичних відходів щорічно витрачаються сотні мільйонів грн. При
цьому слід зазначити, що 95% відходів пов'язано з Дніпропетровською, Донецькою,
Запорізькою, Сумською, Луганською, Івано-Франківською та Харківською
областями
У західних країнах гірські розробки рекультивують, існують також строгі
нормативи повернення земель, але тим не менше охорона середовища в цих
районах далека від ідеалу.
З посиленням нормативів ГДК посилюється відповідальність за забруднення
середовища, в тому числі за транскордонні переноси забруднювачів і навіть
випадкові аварії при поводженні з відходами. У США при Агентстві з охорони
навколишнього середовища діє спеціальна група криміналістів, які розслідують
випадки злісного забруднення середовища із застосуванням авіаспостережень.
Під особливим наглядом знаходяться небезпечні відходи. За забруднення без
умислу застосовують штрафи, з умислом – кримінальне покарання. До наміру
прирівняне навіть невірне, некваліфіковане поводження з небезпечними відходами,
а не тільки нелегальне їх вивезення. Не звільняються від покарання і рядові
працівники–виконавці, оскільки вони усвідомлюють кримінальність своїх дій.
В останні роки соціальні завдання охорони навколишнього середовища
придбали в високорозвинених країнах пріоритет перед отриманням прибутку. На
промисловість та інші галузі господарства чиниться тиск з боку громадськості та
держави. Це стимулює пошук високоефективних і дешевих засобів вирішення
проблеми
захисту
середовища
існування,
розробку
нових
технологій,
переорієнтацію сільськогосподарських і промислових підприємств на маловідходні
цикли.
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За прогнозами до 2020 року в світі передбачається збільшення споживання
електроенергії на 50–100%. При цьому вважається, що в наступні десятиліття
головним джерелом енергії будуть невідновлювані викопні види органічного палива
– вугілля, нафта і природний газ. Розвіданих світових ресурсів викопних палив всіх
видів вистачить відповідно: вугілля – на 250–300, нафти – на 30–40, природного
газу – на 50–70 років. Той факт, що сьогодні доводиться все більш зростаючими
темпами витрачати невідновлювані запаси органічних палив є трагедією нашої
цивілізації.

1.19. ЛЮДСТВО І ЙОГО ПОДАЛЬШИЙ РОЗВИТОК
Людство прийшло до розуміння, що подальший розвиток технічного прогресу
неможливий без оцінки впливу нових технологій на екологічну ситуацію. Нові
зв'язки, створювані людиною, повинні бути замкнуті, щоб забезпечити незмінність
тих основних параметрів системи планети Земля, які впливають на її екологічну
стабільність.
Природа, не торкнута цивілізацією, повинна залишатися резервом, який з
часом, коли велика частина земної кулі буде служити промисловим, естетичним і
науковим цілям, стане набувати все більше значення еталона, критерію, зокрема
естетичного, надалі можлива поява й інших невідомих нині значень цих зон. Тому
необхідний раціональний, науково – обґрунтований підхід до практики
розширення областей незайманої природи, заповідників, тим більше, що в міру
розвитку науково–технічної революції обсяг негативних впливів на природні
естетично цінні об'єкти збільшується настільки, що культурна діяльність,
спрямована на компенсацію нанесеного збитку, часом не справляється зі своїми
завданнями.
У цих умовах особливе значення має визначення оптимального
співвідношення першоприроди з культурним ландшафтом. Обґрунтована стратегія і
планомірна організація у взаємодіях суспільства з природним середовищем – новий
етап природокористування. В умовах розвиненого соціалізму одержують особливе
значення усі форми діяльності по естетичній реконструкції природного середовища.
Це насамперед культура оформлення перебуваючих у виробництві і реставрованих
площ, архітектура рекреаційних ландшафтів, збільшення територій під національні
парки, заповідники, розвиток мистецтва створення садів і парків, малих
дендродекораційних
форм. Особливого значення набуває удосконалювання
туризму як форми відпочинку широких мас працівників.
Разом з тим існує і розрив між підвищенням загального культурного рівня
населення і культурою відносин до природи. Тому виникає необхідність, по–
перше, у створенні системи природоохоронних мір, по–друге, наукове
обґрунтування і включення в цю систему критеріїв естетичної оцінки природи, по–
третє, розвиток системи екологічного виховання, удосконалювання усіх видів
художньої творчості, зв'язаних із природою.
Дискусії щодо екологічної безпеки
Дискусії з приводу екологічної безпеки
Дискусії з приводу екологічної безпеки, на жаль, часто проводяться зовсім «з
інших причин» – популізм, піар, вибори. Найбільше шуму піднімається з приводу
локалізованих факторів, які психологічно сприймаються як небезпечні, або цікаві.
Генетично змінені продукти, клонування, ядерні відходи – ці теми здатні
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фокусувати увагу і давати очки на виборах. А слідом за психологією йде економіка.
Фінанси спрямовуються не туди, де від них було б більше користі, а туди, де багато
шуму.
Збалансованість відсутня, в чому багато хто зацікавлений. Директору
підприємства, яке скидає в річку формальдегіди, вигідні дискусії про шкоду
радіації. Населення ж, а слідом за ним і державні органи, волею–неволею судять
про ситуацію по точках напруги, по демонстраціям і виступам ЗМІ. Зрозуміло,
можливі техногенні катастрофи повинні бути в полі зору, але вони не повинні
затуляти інші, може бути, ще більш серйозні проблеми. Вихлопні гази автомобілів,
наприклад, не сприймаються звичайно як щось першочергове. Тим часом ця
проблема поступово переростає у великих містах в колосального монстра, підриває
здоров'я населення і набирає таку інерцію, що, схаменувшись, її вже швидко не
вирішиш.
Серед глобальних екологічних проблем, які в даний час вважаються
головними проблемами сучасності, найбільш серйозною і комплексною є проблема
глобального потепління клімату, що представляє серйозну загрозу як екосистемам,
так і благополуччю людства. Підходи до вирішення проблеми стали можливі лише
завдяки міжнародному співробітництву в цій галузі.
Кіотський протокол став одним з найбільш важливих і масштабних
міжнародних угод, що свідчать про перенесення центру ваги з державного
регулювання екологічних проблем на міжнародний рівень. Разом з Рамковою
конвенцією про зміну клімату Протокол вже робить і в майбутньому буде чинити ще
більший вплив на всі сфери міжнародних економічних відносин.
В якості інструментів Кіотського протоколу обрані ринкові механізми –
торгівля квотами та проектні інвестиції. Вважають, що дані механізми можуть
сприяти вирішенню проблеми глобальної зміни клімату без значного обмеження
економічного розвитку держав. Це надасть також істотний вплив на міжнародну
торговельну та інвестиційну діяльність, включаючи створення нових ринків,
безпосередньо пов'язаних із здійсненням протоколу.
Підписання та ратифікація Кіотського протоколу відкривають нові
можливості, пов'язані в першу чергу з технологічною перебудовою економіки і
підвищенням енергоефективності виробництва, які можна реалізувати завдяки
участі в міжнародній торгівлі квотами та проектах спільного впровадження.
Ці можливості можуть бути реалізовані лише в разі своєчасної розробки і
здійснення відповідної державної політики, яка враховує можливості використання
конкурентних переваг, що відкриваються на нових ринках. Найбільші світові
компанії усвідомлюють важливість врахування екологічного чинника у своїй
діяльності і вже роблять спроби вибудувати у відповідності з новими вимогами
свою стратегію, яка може бути реалізована при відповідній державній підтримці.
Так чи інакше, але для вирішення проблем екологічної безпеки потрібна
система. Необхідні механізми, які б узгоджували інтереси підсистем і направляли
рух в русло, де дотримується розумний баланс між економікою та екологією.
Сформована нині ситуація в цій сфері вимагає зміни традиційних підходів.
Необхідний перехід від чисто контрольної діяльності до регулюючих методів
нагляду, заснованим на оновленій правовій базі та дозволеній діяльності. Система
управління «повільними», але не менш небезпечними екологічними процесами,
повинна бути органічно зістикована з управлінням безпекою в області техногенних
катастроф. Вирішення цих завдань забезпечується застосуванням економічних та
організаційних механізмів, які спрямовані, з одного боку, на підтримку певного
рівня безпеки, а з іншого – не перешкоджають випуску необхідної кількості
продукції і послуг.
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Кіотський протокол і викиди ПГ
В умовах технічно «збройного» суспільства на людину впливає величезна
кількість чинників, що знаходяться періодично або постійно за межами
толерантності людського організму. Це шум, вібрація, температура, електромагнітні
поля, домішки речовин в повітрі, воді та ґрунті, радіація і т.д. Всі ці фактори є
елементами сучасної екологічної ніші людини. По відношенню до них сталість
людини мала, і фактори виявляються лімітуючими – руйнують екологічну нішу.
Тепер до цих чинників додалася і зміна клімату.
Останнім часом велике значення набула проблема антропогенних викидів
парникових газів (ПГ), яка за десять років з наукової стала екологічною,
економічною і політичною проблемою. Сталося це після того, як вчені довели
пряму залежність зміни клімату від викиду ПГ. Спалювання викопного палива
приводить до зростання концентрації ПГ в атмосфері і, як наслідок, – до
потепління.
Діяльність перейшла в практичну площину після підписання Рамкової
конвенції ООН про зміну клімату (РКЗК) та Кіотського протоколу. На Третій
конференції сторін РКЗК (Кіото, 10 грудня 1997 р.) були встановлені обмеження і
квоти на зниження викидів по шести видам ПГ, серед яких провідне місце займає
діоксид вуглецю (СО2). Основне завдання – скоротити викиди вуглекислого газу від
спалювання викопного палива, а головний метод – підвищення енергоефективності
та розвиток відновлюваних джерел енергії.
Кіотський протокол може стати першим кроком до скорочення глобальних
викидів ПГ. Протокол пропонує механізми гнучкості, які включають міжнародну
торгівлю квотами, проекти спільного впровадження та механізми чистого розвитку.
«Вуглецевий» ринок квот на викиди, масштабний розвиток якого очікується
до 2008 р., ґрунтується на угодах, що здійснюються в рамках кіотських механізмів.
За різними експертними оцінками, дефіцит одиниць викидів – квот у країнах ЄС,
Канаді і Японії коливається від 800 до 2300 млн. т СОГ–еквівалента в 2008–2012
рр.. Ці країни ще до початку періоду дії зобов'язань роблять зусилля по скороченню
своїх витрат на виконання Кіотського протоколу.
Володіння цим ресурсом збільшує національне багатство країн, їх регіонів, а
також вартість активів компаній. Першорядне значення набуває організаційне
забезпечення економічних механізмів, спрямоване на забезпечення сталого
використання «нового природного ресурсу» – квот на викиди ПГ. Раціональне
використання нового ресурсу має забезпечити його наявність в кількості, достатній
для компенсування збільшення викидів ПГ при зростанні виробництва і
відповідному збільшенні споживання електроенергії, запобігти швидкому
виснаженню первинного запасу нового ресурсу, визначеного Кіотським
протоколом.
Кіотський протокол – кращий варіант міжнародної угоди щодо зниження
викидів ПГ для багатьох країн, у тому числі України і Росії.
Наявність великого запасу квот на викиди залучить інвесторів, які будуть
впроваджувати нові технології, сприяти сталому зростанню та ефективному
розвитку національної економіки.
Кіотська стратегія, безумовно, орієнтує бізнес на інвестиції в екологічно чисті
енергозберігаючі технології. Важливо зрозуміти, що тут є шанс і для наших
технологій, оскільки ми можемо використовувати ці ресурси для розвитку
енергозберігаючих технологій.
Реалізація планів національної Енергетичної стратегії вимагає рішення ряду
взаємопов’язаних завдань, серед яких особливе значення має підвищення
ефективності використання енергії на основі енергозберігаючих технологій та
оптимізації структури енергогенеруючих потужностей при одночасному зростанні
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навколишнє середовище.
Оптимальним шляхом зниження емісії ПГ в енергетиці є проведення
комплексу багатоцільових економічно вигідних заходів з енергозбереження,
реконструкції та збільшенню ефективності функціонування всієї енергетичної
системи, при здійсненні яких одночасно буде досягатися істотне скорочення емісії
ПГ (діоксиду вуглецю і метану). Участь компаній у кіотських механізмах дає
очевидні вигоди як виробникам, так і споживачам енергії. Крім того, спалювання
палива – головне джерело викидів шкідливих речовин у повітря. А значить,
економія енергоресурсів корисна і для екології, і для здоров'я населення.
Запобігання росту викидів СО2 в енергетику – це, наприклад, 40 тис. врятованих
життів на рік в Росії тільки за період до 2012 р.
Найбільші компанії знають про можливості, які пов'язані з участю в
Кіотському протоколі, та вже почали робити активні кроки для їх реалізації.
Екологічна експертиза
Необхідна екологічна експертиза, мета якої – запобігання негативного впливу
антропогенної діяльності на стан навколишнього природного середовища та
здоров'я людей, а також оцінка ступеня екологічної безпеки господарської
діяльності та екологічної ситуації на окремих територіях і об'єктах.
Згідно Закону України «Про екологічну експертизу» експертом екологічної
експертизи може бути спеціаліст, який має вищу освіту, відповідну спеціальність,
кваліфікацію і професійні знання, володіє навичками аналізу експертної інформації
і методикою еколого–експертної оцінки, а також має практичний досвід у
відповідній галузі не менше трьох років.
Участь громадськості в процесі екологічної експертизи може здійснюватись
шляхом виступів у засобах масової інформації, подання письмових зауважень,
пропозицій і рекомендацій, включення представників громадськості до складу
експертних комісій, груп по проведенню громадської екологічної експертизи.
Громадська екологічна експертиза може здійснюватися в будь–якій сфері
діяльності, що потребує екологічного обґрунтування, за ініціативою громадських
організацій чи інших громадських формувань.
Інші екологічні експертизи можуть здійснюватися за ініціативою
заінтересованих юридичних і фізичних осіб на договірній основі із
спеціалізованими еколого–експертними органами і формуваннями.

1.20. ПРОБЛЕМА ПРОДОВОЛЬЧОЇ

БЕЗПЕКИ
ПРОБЛЕМА СТАЛОГО РОЗВИТКУ

–

Загальні положення
Світова цивілізація знаходиться в стані глобальної кризи, сутність якої
полягає в наростаючому дисбалансі між обмеженими природними ресурсами,
обмеженими можливостями трофічних (живильних) систем біосфери та стрімким
збільшенням народонаселення планети. З 1950 по 1990 рр. відбулося подвоєння
його чисельності з 2,5 до 5,3 мільярдів. У 1997 р. населення землі перевищило 5,8
млрд.. чоловік при щорічному прирості на 80 – 85 млн.. чоловік в рік.
Суттєвим моментом глобальної кризи є продовольча криза. За розрахунками
директора Інституту спостережень за станом світу (1997 р.), завдяки «зеленій
революції» з 1950 до 1984 рр. зростання виробництва зернових культур
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перевершило зростання народонаселення. У середині 80-х років була досягнута
межа – 342 кг на людину в рік, після чого цей рівень почав знижуватися до 299 кг у
1995 р.
Все це свідчить про прояв глобальної продовольчої кризи, що означає, що
зростання народонаселення почало перевищувати зростання виробництва
продовольства. У цій ситуації населення розвинених країн («золотий мільярд»)
поглинає в середньому по 3350 ккал на людину в день, що перевищує
рекомендований рівень на 700 ккал, а майже мільярд осіб населення країн Африки
і Азії споживає в середньому 2040 ккал, що значно нижче фізіологічного мінімуму
(за даними Всесвітнього Форуму продовольства, Рим, 1996 р.). З 1992 р. в цю групу
ввійшов ряд країн колишнього СРСР, в тому числі і Росія, де на людину в день
доводиться 2100 ккал при наявності значного щорічного спаду населення.
Важлива характеристика продовольчої кризи полягає в поділі всіх країн на дві
групи – експортерів та імпортерів зерна. Надлишки зерна, вироблені для світового
експорту, – близько 200 млн.. тонн на рік, в якому 50% становить експорт США,
12 – 15% – Канада, 5 – 6% – Австралія, решта – Аргентина, Франція, Англія,
Італія. В максимальній залежності від імпорту зерна (70% потреб) виявилися в
останні роки Японія, Південна Корея, Тайвань, Куба. У Росії імпорт зерна
покриває близько 30% потреб населення і тваринництва. На початку XX століття,
до 1913 р., Росія забезпечувала 50% світового експорту зерна. В даний час зерно становить приблизно
40% від загального обсягу світового продовольства, м'ясо – 3%, овочі і фрукти – 17%.

Міжнародний інститут продовольчої політики (Вашингтон, США) прогнозує,
що до 2010 р. виробництво сільськогосподарської продукції на душу населення не
досягне навіть рівня 1990 р. Внаслідок цього в більшості регіонів країн СНД можна
очікувати появи великих зон сільськогосподарської депресії.
Країни світової спільноти намагаються протиставити загрозі глобальної
продовольчої кризи цілу систему заходів і програм, що має міжнародно–правову
базу в рамках Всесвітньої торгової організації (ВТО), створеної в 1996 р. і є
спадкоємицею Генеральної угоди з тарифів і торгівлі (ГАТТ). Членами СОТ стали
120 країн, і більше 30 країн, включаючи Росію, залучені в переговори з приводу
вступу до СОТ.
За ініціативою ООН і ФАО (Продовольча і сільськогосподарська організація
ООН) заснована і діє близько 40 років Світова продовольча програма (СПП),
сприяючи світовій продовольчій безпеці шляхом надання продовольства і грошових
коштів в якості допомоги соціально–економічному розвитку нужденним країнам і в
надзвичайних ситуаціях. По лінії СПП надана допомога 120 країнам, в тому числі
країнам СНД, на суму понад 5 млрд.. доларів, виділяються кошти для
Міжнародного продовольчого резерву ООН, який визначений у розмірі 500 тис. т
зернових.
Римська Декларація про всесвітню продовольчу безпеку і План дій,
прийнятий Всесвітньою Конференцією з продовольства (Рим, 1996 р.),
проголосили принципи досягнення продовольчої безпеки на рівні індивіда,
домогосподарства, регіону, країни і всієї світової спільноти. В рамках ФАО
створений Комітет з проблем світової продовольчої безпеки (1974 р.), що відповідає
сьогодні за реалізацію Плану дій.
Міжнародні експерти з продовольчої безпеки звертають увагу на серйозну
кризу в сільському господарстві країн Східної Європи і колишнього СРСР. Наплив
західного продовольства до Росії після «шокового» руйнування монополії держави
на зовнішню торгівлю створив найбільш ліберальний зовнішньоторговельний
режим і одночасно різко скоротив підтримку власного виробника продовольства.
Продовольча ситуація в Росії, як і соціально–економічне становище в цілому,
багато в чому унікальні і нестандартні. Стан продовольчої безпеки
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характеризується, головним чином, станом сфер споживання, АПК, збуту і
розподілу, продовольчого резерву.
Зростаючий імпорт продовольства при спаді вітчизняного виробництва та
зниженні купівельної спроможності населення привів не до збільшення, а до
скорочення споживання і погіршення його структури.
У сфері споживання, за даними ВНІЕСХ, відбулися наступні зміни: близько
80 млн.. чоловік, не маючи можливості купувати продовольство в обсязі,
відповідному фізіологічним нормам, опинилися за межею бідності. Споживання
основних продуктів харчування в порівнянні з показниками кінця 80–х рр.. в 1996
р. скоротилося: риби та рибопродуктів – в 2,5 рази, молока та молочних продуктів
– більш ніж на 40%, м'яса та м'ясних продуктів, яєць, цукру, фруктів і ягід – майже
на 30%, рослинної олії та овочів – на 20%. Одночасно зросло споживання хліба,
хлібопродуктів і картоплі. За різними оцінками денний енергетичний зміст
харчування жителя Росії знизилося в порівнянні з 1990 р. з 3420 ккал до 2460 –
2100 ккал. Приблизно така ж ситуація і в інших країнах СНД.
У сфері агропромислового виробництва наростають кризові явища. У 1996 р.
обсяг валової продукції сільського господарства скоротився у порівнянні із
середньорічним в 1986–1990 рр.. на 33%, випуск продукції харчової та переробної
продукції – на 60%. Чисельність поголів'я великої рогатої худоби знизилася у всіх
категоріях господарств на 30%, свиней – на 41%, овець та кіз – на 51%.
У сфері збуту і розподілу продовольства виник ряд негативних явищ, у тому
числі зросла частка імпорту в роздрібній торгівлі. У середньому по країні ця частка
становить близько 40%, при допустимому пороговому значенні 30 –35% за
оцінками фахівців ЦЕМІ РАН, у великих містах вона досягає 70 – 80%. На
продовольчих ринках Росії здійснюється інтервенція імпортного продовольства
шляхом кон'юнктурного придушення продажу та виробництва вітчизняних
продуктів. При цьому за найнижчими цінами реалізуються неякісні і шкідливі для
здоров'я продукти, незатребувані в країнах–експортерах.
Загострилася проблема поповнення державного стратегічного резерву зерна,
оперативних запасів інших видів продовольства. Внаслідок несприятливих умов в
останні десятиліття виробництво сільгосппродукції знижується більш ніж на 15% в
рік, що вимагає формування достатніх насіннєвих і фуражних фондів на випадок
несприятливих погодних умов в літні сезони, створення системи страхування
врожаю від стихійного лиха, а також державної підтримки стабільних доходів
сільгоспвиробників.
Радикальна лібералізація економіки Росії на рубежі 1991–1992 рр.. і
невиправдано швидкий відхід з неї держави, демонтаж, а не конструктивна заміна
управлінської, фінансової, кредитної, цінової, податкової та інших систем призвели
до загострення старих і появи нових проблем. Радикальній реформі сприяли
дворазовий спад виробництва і скорочення реальних доходів населення. У
результаті виник п'ятикратний диспаритет цін на сільськогосподарську продукцію
та продукцію промисловості для села, серйозно загострилася проблема
продовольчої безпеки країни і регіонів.
Необхідність вироблення стратегії продовольчої безпеки полягає в тому, що
до цих пір в Росії та її регіонах немає системи продовольчої безпеки, яка б
цілеспрямовано створювалася і розвивалася суб'єктами державного і місцевого
управління, господарюючими суб'єктами всіх сфер і підсистем, що забезпечують
продовольчу безпеку національного, регіонального і місцевого масштабів.
Усвідомлення реального стану та необхідності перспективного підходу до
забезпечення продовольчої безпеки приводить до висновку: хаотичний і
некерований стан підсистем, покликаних забезпечити продовольчу безпеку, досі
функціонально, організаційно, ресурсно–і технологічно не пов'язаних між собою,
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слід замінити системою продовольчої безпеки країни і регіонів. Її необхідно
створити зусиллями федеральних, регіональних і місцевих влад спільно з
виробниками, наукою, фінансовим та аграрним бізнесом.
Забезпечення повноцінними продуктами харчування людства – одна з
найбільш актуальних проблем сучасності, благополуччя планети, держави, регіону,
найважливіший показник якості життя людини, цивілізації в цілому та її
територіальних груп окремо. Забезпечення продовольчої безпеки є проблемою
міжнародної. По суті, продовольча безпека тієї чи іншої країни гарантується у разі
стабільного і достатнього за медичними нормами постачання населення
необхідними продуктами харчування з урахуванням їх енергетичного змісту (харчові
калорії), а також змісту перетравного білка і мікроелементів. У міжнародному
співтоваристві проблема продовольчої безпеки була сформульована на початку 70–х
рр.. минулого сторіччя як проблема недоїдання і голоду в світі.
Число постійно голодуючих у світі скорочується в останнє п'ятиліття приблизно
на 8 млн.. на рік, але потрібні більш високі темпи (20 млн.. в рік), щоб масштаби
голоду зменшилися в два рази за 20 років. За даними ФАО , особливо помітно
число голодуючих у 90–ті рр.. зросло в таких країнах, як Афганістан, Бурунді, ЦАР,
Куба, КНДР, Ліберія, Мадагаскар, Монголія, Сомалі і Танзанія.
Голод є постійним супутником збройних конфліктів і воєн. За останні 30
років збройні кризи стали причиною масового голоду в 43 країнах світу. В даний
час в 10 країнах з найгіршою продовольчою ситуацією тривають військові дії. У той
же час голод і недоїдання провокують збройні сутички (війна йде за родючі землі,
продуктивну худобу, за володіння запасами зерна та інших культур). Відомо вираз
колишнього канцлера ФРН: «Де голод, там війна».
З іншого боку, збройні конфлікти ведуть до підриву сільськогосподарського
виробництва, руйнуються посіви і бази тваринництва, людей зганяють з родючих
земель, порушується функціонування інфраструктури.
Додатково до постійно голодуючого населення як фактору бідності та
економічної відсталості число людей, що гостро потребують продовольстві,
періодично зростає в результаті різних надзвичайних ситуацій, викликаних
техногенними катастрофами і стихійними лихами – повені, землетруси та інше. У
цих випадках проблема викликається серйозними порушеннями в сформованій
інфраструктурі виробництва і розподілу продуктів харчування. Засухи є найбільш
серйозною причиною голоду головним чином сільського населення. Наприклад, в
африканських країнах південніше Сахари посухи – постійне явище. В результаті
посух і опустелювання в світі щорічно вибуває з обороту приблизно 7 млн.. гектарів
сільськогосподарських земель.
Останні півстоліття традиційним шляхом вирішення продовольчої проблеми в
бідних країнах була так звана продовольча допомога, основою якої є зернові.
Щорічні поставки зерна за різними програмами міжнародної продовольчої
допомоги складають в останній період приблизно 8–9 млн. т. Поставляються також
такі продукти, як молочний порошок, м'ясо, олія, бобові. Ці поставки склали в
середньому 1,3 млн. т в рік за період 1989–2001 рр.. Крім міжнародних організацій,
що здійснюють дані поставки (Всесвітня продовольча програма ООН, ФАО,
незалежні гуманітарні фонди та ін.), продовольча допомога надається окремими
державами – США, ЄС, Японією та деякими іншими. На зазначені три країни

ФАО – Продовольча і сільськогосподарська організації ООН. (FAO – Food and Agriculture
Organisation) (див. п. 1.2 першого розділу).
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припадає 80% всієї міжнародної продовольчої допомоги, в тому числі 56% – на
США.
Однак багаторічна історія міжнародної продовольчої допомоги показує, що
вона вирішує проблеми тільки в надзвичайних ситуаціях, викликаних посухами,
повенями, катастрофами, війнами. Ефект продовольчої допомоги як постійного
явища часто виявляється негативним для розвитку сільського господарства країн
Африки та Азії. Нерідко продовольчі поставки за програмами допомоги збагачують
корумпованих представників місцевої влади та просто перепродаються за
комерційними цінами, тобто залишаються недоступними для найбільш
нужденних. Тому необхідний новий підхід до вирішення проблеми голоду і
недоїдання в світі, в якому основний акцент був би зроблений на стимулювання
аграрного розвитку слаборозвинених країн (так звана «допомога розвитку»).
Останнім часом до такого варіанту продовольчої допомоги все більше схиляються
міжнародні організації, на зразок Світового банку.
Безпосередньо продовольча допомога в натуральному вигляді становить вже
менше 40% всієї допомоги ЄС з підтримки продовольчої безпеки в згаданих
країнах. Натуральна продовольча допомога, як вважають в Євросоюзі, повинна
вирішувати гуманітарні проблеми і направлятися в надзвичайних обставинах
(стихійні лиха, збройні конфлікти тощо).
Значна частина продовольчої допомоги – це надзвичайні поставки. Як
правило, розміри таких поставок істотно залежать від коливань міжнародних цін на
зерно: коли ціни падають, розмір і частка надзвичайних поставок збільшуються.
Наприклад, в 1998–1999 рр.. частка надзвичайної допомоги у всій зерновій
допомозі була на рівні однієї третини, а в 2000–2001 рр.. – дорівнювала 52–53%.
Хоча продовольча проблема залишається долею головним чином відсталих
країн, свої програми, закони і комплекси заходів щодо забезпечення національної
продовольчої безпеки в даний час мають усі розвинені країни світу, включаючи
США, Японію, держави ЄС. Наприклад, у ФРН відразу після початку військового
конфлікту між Іраком і Кувейтом в серпні 1990 р. був прийнятий закон про
продовольчу безпеку, який передбачає в разі кризових ситуацій включення
федерального механізму забезпечення продовольчого забезпечення населення
(встановлення фіксованих цін, тимчасовий державний контроль над продовольчими
ресурсами торговельної мережі, введення нормативного розподілу продовольства і
т.п.). Проблемі продовольчого забезпечення населення в надзвичайних умовах – як
фактору підтримки політичної стабільності суспільства – велику увагу приділяють
відповідні служби зарубіжних країн.
Про зростання міжнародного значення проблеми продовольчої безпеки
говорить, зокрема, факт проведення у 1996 р. в Римі Всесвітнього продовольчого
саміту, який прийняв Римську декларацію щодо забезпечення продовольчої безпеки
у світі. У червні 2002 р. в Римі відбувся другий Світовий продовольчий саміт. У
його роботі брали участь лідери більше 100 держав світу. Питання надання
економічної, в тому числі продовольчої, допомоги країнам Африки вже два роки
виносяться на обговорення зустрічей «великої вісімки», членом якої є і Росія. У
2006 р. зустріч глав восьми провідних держав світу пройшла в Росії.
Продовольчі кризи в історії людства
Організація Об'єднаних Націй визнає два основних компоненти безпеки
людини: свободу від страху і свободу від нужди чи бідності. ООН розробила
всеосяжну Концепцію безпеки людини, яка складається з семи основних категорій,
в числі яких продовольча безпека поставлена на друге місце після економічної.
У реальному житті всі категорії безпеки тісно взаємопов'язані. Боротьба з
бідністю, злочинністю, захист робочих місць, доходів, безпека здоров'я,
навколишнього середовища – такі найгостріші проблеми людства.
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В даний час більше 800 млн.. чоловік по всьому світу, особливо в країнах, що
розвиваються, не отримують достатньо продуктів харчування для задоволення своїх
основних продовольчих потреб. Така ситуація є неприйнятною. Поставки
продовольства істотно збільшилися, але обмеження по доступу до продовольства і
триваюча невідповідність доходів домашнього господарства і національного доходу
цінам на закупівлю продовольства, нестабільність попиту та пропозиції, а також
стихійні лиха та антропогенні катастрофи перешкоджають виконанню основних
продовольчих потреб.
Взагалі ця проблема існувала завжди, вона супроводжувала людину з
доісторичних часів, з епохи її виникнення.
На початку неоліту люди (мисливці, збирачі), удосконаливши зброю, дуже
швидко винищили тварин – основу тодішнього харчового раціону – і виявилися на
грані голодної смерті. Щоб вижити людина змушена була винайти землеробство, а
дещо пізніше і скотарство, створюючи тим самим штучні біогеохімічні цикли –
штучний кругообіг речовин у природі. Тим самим вона якісно змінила свою
екологічну нішу, поклавши початок тій цивілізації, плодами якої людство
користується і сьогодні. З цією нішею пов'язані всі ті нові труднощі, не подолавши
які людина навряд чи зможе зберегтися на Землі як біологічний вид.
При цьому процес створення нової екологічної ніші був стихійним, тому
людство заплатило величезну ціну за подолання кризи – населення Землі
скоротилося, ймовірно, у багато разів. Саме тоді, на думку багатьох учених, і
відбулося відділення людини від решти природи: вона перестала жити так, як
живуть інші живі істоти. Освоївши землеробство, скотарство, корисні копалини
людина стала активно втручатися в природний кругообіг, створюючи штучні
біогеохімічні цикли, залучаючи у кругообіг речовини, накопичені минулими
біосферами. Наприклад, в даний час людство протягом року використовує стільки
невідновлюваної вуглеводневої сировини (газ, нафта, вугілля), на створення якої
природі знадобилося близько ста мільйонів років. Сьогодні людина добралася вже
до тих енергетичних ресурсів, які з'явилися на Землі в найбільш ранній період її
існування як небесного тіла – до запасів ядерної енергії.
Сьогодні людство підійшло до порогу нового витка антропогенезу, подібного
тому порогу, який воно переступило в кінці неоліту. Тоді процес затвердження
нових форм життя і формування нової екологічної ніші не міг розвиватися не
стихійно, сьогодні він не може (не повинен) розвиватися стихійно. Стихійний
процес, в умовах, коли людство володіє ядерною зброєю та іншими засобами
масового знищення, призведе до повного знищення цивілізації. Бо затвердження
нової екологічної ніші буде супроводжуватися боротьбою за інвайронментальний
простір, під яким мають на увазі граничні норми глобального забруднення,
витрачання світових запасів невідновлюваних природних ресурсів, світових площ
сільськогосподарських земель та лісів – ресурс, життєво необхідний людям. В цій
боротьбі не можуть бути не задіяні всі відповідні засоби, якими розпоряджається
людина, і тоді криза перетвориться, без сумніву, в знищення.
Витрата енергії людини в добу в кам'яному столітті була близько 16–18 кДж,
в індустріальну епоху – приблизно 300 кДж, а в передових країнах нашого часу
близько 1000 кДж, тобто в 60 разів більше, ніж у наших далеких предків, коли
існування людини повністю вписувалось в природні біохімічні цикли.
Навіть з початку ХХ століття кількість енергії, що витрачається на одиницю
сільськогосподарської продукції в розвинених країнах світу зросла в 8 – 10 разів, а
на одиницю промислової продукції – в 12 разів. Співвідношення витрат енергії в
землеробстві коливається в різних країнах від 1/65 (басейн р. Конго) до 1/2, 0 – 2,5
(США). Загальна енергетична ефективність сільськогосподарського виробництва
(ексергія – це співвідношення енергії, яка вкладається і одержується з готовою
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продукцією енергії) в промислово розвинених країнах приблизно в 30 разів нижче,
ніж при примітивному землеробстві. У ряді випадків багатократне збільшення
витрат енергії на добрива і обробку полів призводить лише до вельми незначного
(на 10 – 15%) підвищення врожайності.
Якщо витрата енергії на одиницю промислової продукції в 1913 році
прийняти за одиницю, то в 1990 році в СРСР витратилось 34,3 умовних одиниць.
Споживаючи величезні обсяги енергії в атмосферу викидається в середньому
на одного жителя планети близько 4 т шкідливих речовин, а в деяких країнах цей
показник досягає 12 т.
До недавнього часу про це можна було не згадувати, але в ХХ–му столітті
з'явилися грізні симптоми захворювань, пов'язаних з неякісними продуктами
харчування.
Академік М. М. Мойсеєв вважає, що подальший розвиток людини вимагає
якісного вдосконалення механізму її еволюції, образно висловлюючись, «на
плановій основі», а не на стихії нинішнього «ринкового» підходу. Подібна гіпотеза
майже очевидна і може бути підкріплена більшим числом емпіричних узагальнень.
Однак таку гіпотезу не охоче підтримують на Заході, де панує ілюзія
універсальності тривіального ринку. Саме в цьому багато авторитетних вчених світу
вбачають основну ущербність сучасної західної культури, що зберегла в своїй
глибині постулати протестантської епохи, дозволяла платити за скальпи індіанців, і
дикого ринку епохи Клондайку, коли йшла війна всіх проти всіх.
Усякий відступ від тривіального ринку, будь-який вияв колективізму, соціальні
програми і навіть просте християнське милосердя, як зазначає Н.Н.Моісєєв,
вважаються «шляхом до рабства» – таке убозтво думки належить послідовникам
відомого ортодокса Хайєка, сенс позиції яких можна звести до наступного: чи треба
враховувати інтереси наших нащадків, якщо вони наших інтересів не можуть
враховувати. У цій обмеженості ринкової філософії і в широкому поширенні її
примітивної інтерпретації, бачиться основна загроза майбутньому людства.
В даний час складно уявити мету розвитку і напрямок зусиль людства,
зрозуміти сенс тих взаємовідносин Природи і суспільства, які необхідно встановити
для запобігання катастрофі, забезпечення їх взаємної адаптації, здатної продовжити
історію роду людського. Існують дві крайні точки зору з цієї проблеми.
Одна – це граничний тваринний егоїзм та індивідуалізм, заснований на
ринкових відносинах, і друга – відродження давніх традицій, які закликають
жертвувати частиною цього в ім'я майбутнього наших дітей. Вибір першого шляху
прирікає людство на деградацію, яка буде проходити не однаково в різних країнах,
але, без сумніву, болісно для всіх. Такий вибір відповідає ідеології «золотого
мільярда», благополуччя якого можна забезпечити протягом ряду поколінь за
рахунок деградації решти п'яти мільярдів населення Землі. Вибір другого шляху дає
людству шанс використати Розум, дарований йому Богом–Природою, але
використовувати його можна лише за спільною згодою, шляхом реалізації здатності
людей сформувати колективну, загальнопланетарну СТРАТЕГІЮ.
Вибір другого шляху зажадає нових знань і вироблення на їх базі таких
парадигм існування, для реалізації яких потрібен колективний розум – нова шкала
цінностей, нова економічна наука, новий механізм ціноутворення, враховуючий той
збиток, який нинішні покоління будуть наносити наступним і та ін. В поняття
«рівність» і «демократія» людина буде вкладати інший сенс. Можливо, під
«рівністю» і «демократією» людство почне мати на увазі «рівність у мінімалізації
користування» або «рівність у мінімумі споживання», або «рівність у мінімумі
енергоспоживання», але обов'язково «рівність у мінімумі...».
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Таким чином, на сучасному етапі розвитку людство повинно відповісти на
головне питання: до якої організації суспільства, людина повинна прагнути і яка з
них більш прогресивна з погляду «сталого розвитку».
Проблема продовольчої безпеки докладно розглянута в однойменній монографії
автора.
Ця – одна з книг циклу наукових робіт зі сталого розвитку людського
потенціалу в контексті категорій безпеки Програми розвитку ООН. Вона покликана
привернути увагу широкої громадськості, вищих органів законодавчої та виконавчої
влади, депутатів різного рівня, учасників переговорних процесів у сфері
міжнародної безпеки та військового співробітництва, широкого кола фахівців, що
працюють у сфері національної безпеки і військових наук, державних службовців,
керівників підприємств, слухачів курсів підвищення кваліфікації, викладачів і
студентів навчальних закладів до проблеми політичної безпеки. Кожен з них знайде
в ній щось нове і цікаве для себе і своїх колег.
Особливо багато уваги приділено Росії, як великій слов'янській державі, яка
при трьох відсотках населення світу, має у своєму розпорядженні 13 відсотків
території планети (13 млн.. км2 з 17,5 – незаймані екосистеми), де зосереджено 35
відсотків запасів світових ресурсів. На кожного жителя в Росії припадає 11,7
умовних одиниць ресурсів, у США – 2, Західної Європи – 0,67 одиниць. Кожен
росіянин в 6 разів багатший американця, в 17 разів багатший європейця. США
споживають кисню в два рази більше ніж «виробляє» їх природа, тобто живуть за
рахунок сусідніх держав, у тому числі і Росії, де природа «виробляє» кисню в кілька
разів більше, ніж споживається державою. Росія «годує» Європу не тільки
енергоресурсами, але й киснем.
Саме Росії, на думку автора, належить майбутнє в стабілізації продовольчої
безпеки у світі. Вона займає найважливіше стратегічне положення в центрі Євразії
– ключовому регіоні Земної кулі в усіх відношеннях. Є перехрестям світових
сухопутних і морських транспортних артерій, володіє практично всіма видами
сировини та ресурсів, розвиненою господарською інфраструктурою, а за розмірами
території та ресурсним потенціалом не має собі рівних у світі. У народі кажуть, що
якщо нафта коштує 10 $ за барель, то Росія – придаток Європи, а якщо ціна
перевищить 100 $ за барель, то Європа стане придатком Росії. Більш докладно про
це розказано в книзі «Енергетична безпека»
Інформаційною базою книги послужили дані міжнародних організацій та
інститутів з проблем продовольчої кризи в світовому, міжнаціональному,
національному і регіональному масштабах (ФАО, СОТ, Міжнародний інститут
продовольчої політики – США, Інститут спостережень за станом світу – США,
щорічні статистичні збірники Економічного співтовариства країн Азійського
тихоокеанського басейну та ін.), дані Федеральної цільової програми стабілізації та
розвитку агропромислового виробництва в РФ на 1996–2000 рр.., матеріали
Конгресу «Продовольча безпека Росії» (1997 р.), статистична звітність по АПК
відповідних департаментів областей, країв і республік Уралу і Сибіру, державна та
регіональна статистика по сільському господарству і переробці його продукції,
нормативна база для визначення рівня споживання різних видів продовольства на
душу населення і його дефіциту, узагальнені дані по федеральним і регіональним
програмам розвитку АПК, нормативно–правові документи з проблем національної
безпеки, що включають питання економічної та продовольчої безпеки, матеріали
наукових конференцій з проблем економічної та продовольчої безпеки, матеріали і
результати досліджень ВНДІЕСГ, СібНДІЕСГ Російської академії сільського
Зеркалов Д. В. Продовольча безпека. (Електронний ресурс) Монографія. – К.: Основа, 2012.
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господарства, регіональних сільськогосподарських академій Єкатеринбурга,
Новосибірська, Інституту економіки УрВ РАН, Інституту економіки ОПП СО РАН,
Центрального економіко–математичного інституту РАН, Інституту економіки РАН,
аналітичні огляди спеціалізованих організацій з проблем національної, економічної
та продовольчої безпеки.
В цілому ця монографія відбиває стан продовольчої безпеки на початок ХХІ
сторіччя – на межі ХХ і ХХI століть, на межі II і III тисячоліття людства. Вона
сприятиме розширенню кругозору, правильному розумінню сутності явищ, що
відбуваються в життєдіяльності кожної людини та суспільства, пов'язаних з
підвищенням якості життя. Як і інші книги циклу наукових робіт автора на тему
безпеки життєдіяльності вона дозволить нашим нащадкам оцінити діяльність своїх
попередників щодо збереження їх життя на Землі.

1.21. ПРОБЛЕМА ДУХОВНОЇ

БЕЗПЕКИ –
ВАЖЛИВА УМОВА СТАЛОГО РОЗВИТКУ

Духовна безпека – одна з найактуальніших проблем нашого часу, одна з
найголовніших для людини, сім'ї, суспільних інститутів, держав, людства і світу в
цілому. Ця проблема тісно пов'язана з Церквою, діяльністю релігійних організацій.
Безпека в цій сфері є важливим пріоритетом національної безпеки поряд з
військовою, політичною, економічною, екологічною та соціальною. Духовність –
це основа практично всього, що має відношення до самореалізації особистості.
Духовні установки явно або приховано направляють будь–яку діяльність кожної
людини і всіх соціальних структур.
Таким чином духовна безпека – це один з основних індикаторів сталого
розвитку.
Духовна безпека – це система відносин між суб'єктами суспільного життя, яка
забезпечує сприятливі умови для творчого духовного життя і здорового соціально–
морального розвитку. Феномен «духовна безпека» є невід'ємною частиною
національної безпеки. Духовні цінності нерідко виступають в якості джерел права і
стратегічних політичних завдань, а релігійні установки населення явно або
приховано впливають на політичні процеси, культуру, правосвідомість,
правопослушність, правопорядок, сімейний уклад і статус людини.
Головна складова духовної безпеки – релігійна. Сучасне релігійне життя дуже
різноманітне. Однак у ньому чітко виділяються три творчі традиційні релігії:
православ'я, іслам і буддизм. Особливе місце займає іудаїзм, а також кілька
національних творчих релігій малих народностей. На території держав активно діє
багато релігійних культів, зазвичай званих сектами. Велике закордонне втручання в
духовне і релігійне життя різних країн. Чітко розрізняються творчі і деструктивні
релігійні течії.
У зв'язку з такою різноманітністю релігійних процесів значущими стали:
• широка і наполеглива просвіта населення в духовній і релігійній сфері;
• виховання соціальної (в тому числі і побутової) терпимості (толерантності)
населення до іновірців;
• налагодження конструктивно–соціальної взаємодії творчих релігій;
• цілеспрямований розвиток і зміцнення державою, відповідними структурами
державної влади і місцевого самоврядування всіх творчих форм прояву духовності і
релігійності.
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Першочерговою є проблема підвищення ефективності прогнозування,
оцінки, регулювання духовних і релігійних процесів на базі основоположних
правових і моральних принципів. У міжнародному та національному законодавстві
є досить багато правових норм, що дозволяють вже зараз вирішувати ці проблеми.
Однак реальна дієвість їх поки ще вкрай мала. Це пов'язано, насамперед, з
недостатньою підготовкою в цій сфері багатьох представників владних структур і
більшої частини населення країн. Недостатньо визначено виражена і політика
держави у цій делікатній сфері. Правовий механізм регулювання духовних процесів
недопрацьований до необхідного для практики стану: не вистачає відповідних
фахівців, інструкцій, методик, положень і т.п. у відомствах і установах. Особливо це
стосується правоохоронної, виховної та освітньої сфер.
При розробці заходів по зміцненню духовної безпеки часто спостерігається
невиправдане побоювання, що цим нібито буде порушуватися «свобода совісті». На
цьому зазвичай спекулюють захисники вседозволеності в духовній сфері і усіляких
деструктивних культів. Однак «свобода совісті» є специфічний внутрішній,
інтимний стан будь–якої людини, пов'язаний з іманентною свободою її волі. Як
такий, він знаходиться поза сферою правового регулювання.
А будь–яка громадська діяльність, включаючи і здійснювану з релігійних
мотивів, обов'язково підлягає тому чи іншому правовому регулюванню, в тому
числі вона може бути, при необхідності, обмежена і навіть заборонена. На цьому
побудоване нині чинне міжнародне та національне законодавство.
В остаточному підсумку вплив на «свободу совісті» пов'язаний лише з
інформованістю і компетенцією людини, що вибирає собі ту чи іншу віру. Духовне
ж насильство завжди припускає той або інший обман. Через це деструктивні культи
прагнуть приховувати свої справжні негативні особливості, спекулювати на
привабливих гаслах і показних благодійних заходах або, навпаки, застосовувати
складну екзотичну термінологію (так званий «новояз») і натякати на якісь таємниці
і надможливості вищих рівнів посвячення. І, власне, тому особливого значення
набувають духовне і релігійне просвітництво і освіта, а також об'єктивний, повний,
легкозрозумілий політологічний опис і класифікація віровчень, і хоч в цьому
напрямку в останні роки намітилися певні позитивні тенденції, слід визнати, що
животрепетних проблем, для яких поки не знайдено ефективних рішень,
залишається вельми багато.
Цілком очевидно, що без повернення до духовних витоків, культурних та
історичних традицій, слов'янським народам не вирішити проблем, що стоять перед
країнами.
Неможливо постійно боротися з наслідками, не зачіпаючи причин. Основна
причина – втрата духовних орієнтирів суспільства. Коли кожен сам за себе, коли
важливіша популярність або скільки грошей у твоїй кишені, ніж пошук і
здійснення призначення свого життя, робота для блага ближніх і своєї
Батьківщини, коли нове покоління часто і не здогадується, що існує життя інше,
ніж показується у другосортних західних і вітчизняних фільмах, – чи можемо ми
зупинити маховик злочинності, тероризму, наркоманії, корупції, соціального
розладу, кризи сім'ї, внутрішньої спустошеності? Відсутність внутрішньої опори
робить людину вразливою, штовхає на заподіяння зла всьому навколишньому.
Що в наших силах зробити в цьому напрямку? Треба створити умови, щоб ті,
хто може і хоче допомогти, були почуті. Треба використовувати напрацьований в
рамках Церкви досвід, він допоможе і в цей важкий момент.
Православна Церква та організації інших традиційних конфесій завжди готові
допомогти у цій важливій справі. Хоча Православ'я звертається в першу чергу до
конкретної людини, піклуючись про її порятунок, Церква відіграє величезну роль у
суспільстві. Її авторитет допомагає вивірити державну політику, погасити амбіції
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протиборчих сторін, змушує пам'ятати про слабких, підтримує моральні закони,
піднімає людей на спільну справу. Так було завжди. Церква може на загальній
основі примирити розділені і вороже налаштовані один до одного верстви
суспільства. Вона може вказати шлях за межі звичної боротьби за гроші і владу.
Теза про відокремлення Церкви від держави має розумітися як невтручання
держави в свободу віросповідання громадян. Але вона не означає, що потрібно
допускати вакуум в області духовності, бо цей вакуум заповниться або впливом
сект, або цинічним матеріалізмом, спрямованим і проти держави, і проти його
громадян. Те, що секти можуть сильно вплинути на наше життя – ми вже бачили
по терористичних акціях в різних кінцях земної кулі. На основі ж чистого
матеріалізму / прагматизму, що зневажає будь–які моральні закони, будуються
сучасні злочинні співтовариства, що залучають у свою сферу, на жаль, значну
частину молоді.
Обов'язок держави – захистити традиційні духовні цінності своїх громадян.
Заборони необхідні лише в крайніх випадках. Але держава зобов'язана забезпечити,
щоб джерела духовності особистості були доступні, щоб кожен робив життєвий
вибір з відкритими очима. Має бути доступна і відповідна освіта, і просвітництво.
Необхідно вживати заходів правової та фінансової підтримки відтворення
вітчизняних традицій виховання державно мислячих людей.
Необхідно виділяти частину часу державних електронних ЗМІ для розкриття
духовного потенціалу країни, знайомства з її справжньою історією. Необхідна
підтримка журналістів та письменників, які дають позитивну перспективу молоді.
Необхідно переглянути оцінку збитку (а відповідно, і відповідальність) від дій, що
порушують моральний, духовний уклад суспільства. Це відноситься і до
безперервної реклами пива, в результаті чого на вулиці підліток з пляшкою вже
сприймається, як норма, і до об'ємного показу «бойовиків» і смакування картин
злочинів і катастроф по телебаченню, через що девальвується сама цінність
людського життя. Жити бездумно, вкрасти і залишитися безкарним, жити для себе,
в ейфорії сп'яніння, хто сильніший, той і правий – цьому вчить велика частина, що
прийшла з–за кордону маскультури.
Необхідне посилення відповідальності (і її невідворотність в судовій практиці)
за злочини на національному і релігійному ґрунті. Мирне сусідство народів і релігій
– це капітал, який дістався дорогою ціною. Потрібна спільна робота. У кожної
держави свій духовний шлях. Обов'язок кожного з нас – продовжити його.
Ця книга адресована широкому колу читачів, але насамперед фахівцям органів
державної влади та місцевого самоврядування, науковцям, експертам, викладачам і
студентам навчальних закладів.
Вона покликана вдосконалювати уявлення людини про сенс життя, сприяти її
духовному розвитку і правильному розумінню подій, що відбуваються в
економічному і політичному житті країни, підвищувати компетентність громадян у
всіх сферах їхньої діяльності. У кінцевому підсумку без духовної безпеки не може
бути сталого розвитку людського потенціалу.
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1.22. ПРОБЛЕМА ПОЛІТИЧНОЇ БЕЗПЕКИ – ЦЕ ПРОБЛЕМА СТАЛОГО РОЗВИТКУ
Політична безпека – одна з найактуальніших проблем сучасності. Глобальні
економічні та політичні теми нашого часу стають комплексними і все більше
потребують об'єктивного аналізу і зрозумілої обробки. Не може стійко розвиватися
суспільство в умовах нестабільної політичної обстановки в світі.
Останні два десятиліття внесли істотні корективи в міжнародну політичну
обстановку. Нову динаміку придбало і світове громадське життя. У минулому
залишилося ідеологічне протистояння і поділ світу на два протиборчі табори. У
пріоритетах і зовнішньополітичних курсах багатьох держав відбулися «круті
повороти».
Крах двополюсної системи розкріпачити багато держав, яким у період
«холодної війни» доводилося робити вибір – до кого зі світових полюсів
примикати, а потім строго слідувати цьому вибору в своїй політиці. Пріоритетом
для формування своєї зовнішньої політики для них стали власні інтереси. Це
послужило основою для формування регіональних центрів політичної напруги,
причиною якого продовжують залишатися питання національного, територіального,
економічного та релігійного характеру.
Як результат політичної нестабільності в різних точках земної кулі виникають
локальні збройні конфлікти, які набули в останні роки масового характеру з усіма
супутніми витратами – загибеллю людей, порушенням прав людини, руйнуванням
економіки та регіональної інфраструктури, дестабілізацію в регіонах. Число жертв в
них обчислюється сотнями тисяч, що цілком можна порівнювати з
широкомасштабною війною із застосуванням зброї масового ураження. Все це
свідчить про те, що закінчення «холодної війни» мало сприяло глобальній
стабільності. І навіть навпаки – саме руйнування системи військово–політичного
балансу сил у світі і було тією причиною, яка викликала посилення агресивного
сепаратизму, трагічний розпад держав, бурхливе зростання локальних конфліктів.
Для сучасної міжнародної системи характерне поєднання моно– і
багатополярності. Монополярність забезпечується США за рахунок гігантського
економічного
потенціалу,
військово–технічної
переваги,
інформаційного
домінування, вмілого використання системи союзів, перш за все, НАТО і, нарешті,
виняткової згуртованості американської нації, її готовності йти на ризик і навіть
жертви заради чітко сформульованих керівництвом країни задач. Гегемонія США в
світі очевидна і, по суті, ніким не заперечується.
При цьому багатополярність також присутня в сучасному світі завдяки
економічній могутності Європейського Союзу, ядерному потенціалу та території
Російської Федерації, чисельності населення і зростаючим економічним
можливостям Китаю, Індії, Бразилії. Основні гравці на світовій арені не є за своєю
суттю національними державами, це держави–цивілізації. І за державами цього
типу майбутнє в ХХІ ст. Поступово перетворюється в державу–цивілізацію і
Європейський союз, пробуксовка з прийняттям конституції – лише тимчасова
затримка на цьому шляху.
Держави другого ряду прагнуть підтримувати з лідером неконфліктні
відносини. Ні Китай, ні ЄС, ні Індія, ні Росія не виступають в ролі противаги
США на глобальному рівні. Але всі ці держави (або протодержави, як ЄС)
зацікавлені в тому, щоб Вашингтон, вибудовуючи свою політику, враховував би їх,
здебільшого регіонального типу інтереси. Конфронтаційність час від часу
проявляють самі США, прагнучи ослабити своїх потенційних конкурентів. У
регіональних лідерів є загальний, поки ще погано усвідомлений інтерес у
збереженні в світових справах того, що може бути названо простором свободи.
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Експорт маріонеткових режимів поки торкнувся тільки малих та середніх країн, але
в міру скорочення числа незалежних держав, зростає загроза і для великих держав,
включаючи держави–цивілізації, що забезпечують в даний час збереження в
міжнародній системі певного простору свободи. Ймовірно, держави–цивилизації
повинні не тільки вибудовувати особливого роду взаємодію з США, але і один з
одним створювати відносини аж ніяк не такого ж типу, якими вони були в ХХ в.
Тим більше, що всі держави другого рівня поступаються лідеру з точки зору
внутрішньої організованості.
Росія, Індія, Китай, Європейський союз перевершують США за багатством
своєї культури, але поки зовсім незрозуміло як культура може бути капіталізована в
політичному або економічному плані.
Європейський союз серед найважливіших партнерів держав колишнього СРСР
займає особливе місце не тільки через виключно значуще місце у зовнішній
торгівлі країн, але також через виключну привабливість європейського способу
життя, організації повсякденності для пересічних громадян, уміння знаходити
компроміси і в той же час послідовно і цілеспрямовано відстоювати свої
загальнорадянські і національні інтереси.
Подвійні стандарти в міжнародній политиці
Сьогоднішня міжнародна політична система все більше і більше входить в
смугу масштабної трансформації. Цей процес набирає обертів і незабаром може
кардинально змінити як фактори, що впливають на рішення міжнародних завдань,
так і самі ці завдання.
Все більше число світових акторів та інститутів в ультимативній формі, як,
наприклад, Інститут Брукінгса, заявляють про фундаментальну невідповідність між
сьогоднішньою реальною обстановкою в світі та існуючими механізмами
глобального управління.
Силові центри світу все з більшою наполегливістю вимагають перебудови
міжнародних інститутів на свою користь, одночасно в практичній політиці
забуваючи про фундаментальні принципи і норми міжнародного права, вдаються до
практики подвійних стандартів.
Все частіше світові політики починають міркувати з макіавеллістських
позицій, згідно з якими – «розумний правитель не повинен залишатися вірним
своїй обіцянці, якщо це шкодить його інтересам, і якщо відпала причина, яка
спонукала його дати обіцянку».
Як тут не згадати численні заяви та обіцянки президента Молдови – Вороніна
(про надання російській мові статусу державної; про входження в союз Росія–
Білорусія; про рішення Придністровського питання в рамках спільної федеративної
держави, про те, що він не претендує на придністровську власність і т.д.)
Або взяти зобов'язання США щодо угоди про партнерство НАТО і Росії згідно
з яким не повинні розміщувати військові бази на території нових членів НАТО.
Підписалися під цим всі 19 країн, включаючи і США. На ділі ж це ігнорується,
приклад тому – Румунія. Кондоліна Райс під час візиту до Румунії підписала угоду
про розміщення тут 4–х військових баз США.
Зовнішньополітична стратегія США все більше орієнтується сьогодні на
одностороннє застосування військової сили та м'яко кажучи, не має ілюзій з
приводу міжнародного права і міжнародної моралі.
Не випадково один з провідних авторитетів у галузі міжнародних відносин
Маргарет Тетчер підкреслює, що бажаних результатів у політиці можна домагатися
тільки через силу, а на принципи міжнародного права треба спиратися лише до тих
пір, поки вони не починають діяти як зашморг твоїх національних інтересів.
Матеріал із книги: Зеркалов Д. В. Политическая безопасность. Монографія. – К.: Основа, 2012.
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І як результат – спостерігається грубе порушення країнами НАТО, США –
Статуту ООН, інших основоположних засад міжнародного права.
Фактично порушуються підвалини світового порядку, які склалися після II
Світової війни, підривається авторитет міжнародних організацій та інстанцій, які
відповідають за цивілізовану стабільність, за мирне врегулювання політичних
конфліктів і готовність до консенсусу.
Спроби проігнорувати міжнародні правила цивілізованої поведінки робилися
США ще в 80–ті роки. Так, наприклад, в 1980 році в Панамі, за допомогою
висадки американського військового десанту був захоплений у своїй резиденції
чинний президент Панами – генерал Нур’єга, вивезений до США, де його судили
за американськими законами. Американські збройні сили повалили законно обране
керівництво Гренади, під приводом того, що нібито декільком американським
студентам там загрожувала небезпека.
Можна тільки уявити які на весь світ завивання підняли б засоби масової
інформації Заходу, якби щось подібне дозволив собі Радянський Союз, а пізніше
Росія.
Ці дії були якоюсь пробою, якоюсь підготовкою до майбутньої імперської
політики. А вже потім пішла Югославія та Ірак.
Військова акція США в Іраку не була санкціонована СБ ООН і по суті – це
акт збройної агресії, оскільки була порушена резолюція СБ 000 № 1441. Цікаво, як
би відреагували США на військову акцію Росії проти Молдови під приводом
захисту проживаючих там російських громадян.
Військові удари по мирних об'єктах як в Афганістані, так і в Югославії – це
теж кричущий злочин проти людства, ігнорування сформованої системи
міжнародного права. Звичайно, США є сьогодні могутньою державою світу. Це 10
трл. доларів ВВП, 395 військових баз в 35 країнах світу, 400 млрд. доларів –
військовий бюджет; 180 млрд. доларів щорічних витрат на фундаментальні і
прикладні дослідження; із 100 найбільших світових корпорацій – 55 припадає на
США.
Керуючи всім цим, США роблять спроби ліквідації світового порядку,
заснованого на ялтинсько–потсдамских угодах і створенню нового світового
порядку на чолі і під повним контролем США.
І війна в Іраку показала, що легітимація збройного насильства на міжнародній
арені – це вже не функція ООН, а результат політичного рішення, прийнятого в
США.
Фактично США продемонстрували всьому світу, що руйнуючи міжнародне
право вони стверджують силою нові правила поведінки на міжнародній арені,
намагаючись видати це за нове, міжнародне, тобто – американське право.
Найближчим часом швидше за все послідує нове свідоцтво демонстрації цього
права. Мається на увазі бомбардування Ірану.
На жаль до подібної аморальної політики останнім часом все частіше і частіше
вдаються й інші міжнародні актори: ЄС, ОБСЄ, РЄ.
Чому ці організації спільно з США закривають очі на порушення прав
російськомовних громадян в країнах Балтії, а з приводу нібито порушення прав
людини в Білорусії або Росії піднімають великий шум.
І чому, наприклад, Тайвань або Пн. Кіпр спокійно може продавати свої
товари по всьому світу без китайського дозволу, а Придністров'ю необхідна санкція
Молдови. Як можна пояснити, що борючись із затвердженням в Сербії принципу
«Один етнос – одна територія – одна держава», ЄС і США фактично підтримали
дію цього принципу в Косово.
Чому США з такою завзятістю вимагають ліквідації російської військової
присутності в Придністров'ї, але самі абсолютно ігнорують вимоги Куби про
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ліквідацію на її території своєї бази в Гуантанамо? Як можна не визнавати
демократичними вибори в Білорусії або Придністров'ї, але визнавати такими
вибори в Іраку в ситуації військової окупації країни і під дулами автоматів. Що
можна чекати від керівників США, якщо держсекретар Кондоліна Райс з приводу
майбутніх парламентських виборів в Україні сказала наступні слова: «Робіть що
завгодно, йдіть на будь–які фальсифікації, але утримайте владу. Ми закриємо очі
на всі порушення».
І закривають. На порушення прав людини в Молдові. На узурпацію
комуністом Вороніним всієї вищої влади. На судовий фарс – названий судом над
Пасатом, який сприяв продажу літаків США, за що ті його в свій час дякували. В
той час, як з приводу суду над Ходорковським обурені заяви робили численні
американські офіційні відомства.
І все це відбувається тому, що так США, ЄС діють у відношенні своїх
союзників, хто готовий слідувати в фарваторі західної політики. Діючи за
принципом – та ти мерзотник, та ти маленький комуністичний диктатор, та ти у
всьому не правий – але ми тебе підтримаємо, тому що ти наш мерзотник.
Можна тільки уявити який статус був би уготований Косово, якби влада
Косова орієнтувалася на Росію, а Сербія на США. І як би США реагували на
розвиток мирної енергетики в Ірані, якби Іран у своїх перевагах був би, скажімо як
Саудівська Аравія.
Всі ці приклади і є демонстрацією подвійних стандартів у політиці,
розмивання і знущання над міжнародним правом.
Причому по–фарисейськи все це подається як підтримка демократії, як
слідування справедливості, як боротьба зі злом в ім'я добра. Але відразу ж виникає
питання: Справедливість для кого, для якої держави? Для США, або, для
Придністров'я?
На основі яких правових норм, хто і як отримає право вирішувати наскільки
правий той чи інший політичний режим?
Який суд здатний притягнути до відповідальності керівників НАТО, скажімо
за
шкоду,
заподіяну
цивільним
особам
в
Югославії
натовськими
бомбардувальниками? Відповіді, звичайно ж, очевидні.
На ділі ж це ні що інше як перебудова світового порядку за новими правилами
в ім'я панування нової імперії. Так, вони говорять про нескінченні цінності
людського життя, але для «своїх». У той же час вони згодні на жертви серед чужих.
У цій новій світовій системі, за задумом її архітекторів, повноцінним
державним суверенітетом повинна володіти єдина над–держава, а міжнародне
право має бути підмінене американським правом на статус обраних.
Під приводом руйнування залишків радянської імперії та боротьби з
рецидивами «імперської політики РФ» США стали будувати свою імперію вже
прямо в пострадянському просторі, здійснюючи відомий план З. Бжезинського про
захоплення всієї Євразії.
Про те, які плани щодо Росії в дійсності виношує влада США, гранично ясно
висловився відомий американський політолог Пітер Зейхан в статті, опублікованій
в грудні 2005 року у виданні американського розвідувально–аналітичного центру
«Стратфор».
Ось його слова: «СРСР як ні одна держава в минулому, наблизився до мети
об'єднання Євразії в один інтегрований центр сили континентального масштабу, а
подібне об'єднання – це єдина подія за межами самих США, здатна покласти край
їх наддержавному статусу... Тому сьогодні у відношенні Росії мета США проста і
однозначна – домогтися її розпаду». А це означає, що всі ті держави, які
орієнтуються на Росію, в тому числі і Придністров'я – потрапляють в розряд
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недемократичних, тобто ізгоїв, до яких можна і потрібно застосовувати інші, тобто
чорні стандарти.
У цій, важкій для себе ситуації, Росія звичайно ж не повинна слухняно
підставляти фізіономію під періодичні ляпаси своїх «нових» друзів.
Вона повинна зрозуміти, що сьогодні не можна повністю покладатися на
міжнародні інститути і міжнародне право в плані забезпечення національної
безпеки.
Країна, яка хоче захистити свій народ, свою територію, свої багатства, своїх
союзників – зобов'язана піклуватися про свою обороноздатність та економічну
потужність.
Сьогодні настали такі часи, коли не міжнародне право і міжнародні інститути
легітимно вирішують виникаючі проблеми.
Силову політику зупинити і здолати може тільки силова політика, здатна
вселити агресивному опоненту неминучість неприйнятного для нього збитку.
Незважаючи на те, що суспільство має в своєму розпорядженні все більший
обсяг знань, воно рідко знаходить чіткі відповіді на запитання, які дійсно хвилюють
людей.
Засоби інформації частіше повідомляють про події, але не про їх суті.
Політики нехтують своїм обов'язком інформувати про виклики, кинуті державі,
суспільству, і про виходи зі складних ситуацій.
Незалежно від своєї політичної точки зору, люди знають, що держава не може
дати більше грошей, ніж має, що економічні зміни разом з ризиками принесуть
також і шанси, і що загрози для політичної безпеки країни вимагають дієвого
захисту. Неповна або помилкова інформація є причиною невпевненості,
хвилювань, в гіршому випадку, байдужості; однак при відкритому і чесному
поданні проблеми люди стають доступними і вдячними. Це вимагає як духовного і
партійно–політичного, так і економічно незалежного авторитету, який зможе
запропонувати напрямок і обґрунтувати його.
Прогресивні і авторитетні політики виступають за національне й регіональне
різноманіття міжнародних відносин. Вони підкреслюють важливість питань
зовнішньої економіки і питань політичної безпеки для розуміння світової політики,
вказують на значення національних інтересів. Вони намагаються усунути
невпевненість людей у майбутньому. Їх сильною стороною є здатність бачити
проблеми та шляхи їх вирішення
в економічних, соціальних і політичних
взаємозв'язках. Вони пропонують своїм клієнтам пояснення, закулісні (тіньові)
знання, допомогу в аргументуванні, а також індивідуально затребувану допомогу у
прийнятті дієвих рішень.
Проблема політичної безпеки докладно розглянута в однойменній монографії
автора. Ця – одна з книг циклу наукових робіт зі сталого розвитку людського
потенціалу в контексті категорій безпеки Програми розвитку ООН. Вона покликана
привернути увагу широкої громадськості, вищих органів законодавчої та виконавчої
влади, депутатів різного рівня, учасників переговорних процесів у сфері
міжнародної безпеки та військового співробітництва, широкого кола фахівців, що
працюють у сфері національної безпеки і військових наук, державних службовців,
керівників підприємств, слухачів курсів підвищення кваліфікації, викладачів і
студентів навчальних закладів до проблеми політичної безпеки. Кожен з них знайде
в ній щось нове і цікаве для себе і своїх колег.
У монографії «Політична безпека» систематизовані й узагальнені численні
публікації, доповіді, коментарі сотень найбільш інформованих і авторитетних людей
планети: президентів, керівників держав і міністрів, депутатів, політологів та експертів,
Зеркалов Д. В. Политическая безопасность. (Електронний ресурс) Монографія. – К.: Основа, 2012.
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які по-різному оцінюють політичні події, які відбуваються в світі і які інтерпретовані та
відредаговані автором за темою видання. Наведено дані про стан політичної безпеки
практично всіх країн світу.
Особливо багато уваги приділено Росії, як великій слов'янській державі, яка
при трьох відсотках населення світу, має у своєму розпорядженні 13 відсотків
території планети (13 млн. км2 з 17,5 – незаймані екосистеми), де зосереджено 35
відсотків запасів світових ресурсів. На кожного жителя в Росії припадає 11,7
умовних одиниць ресурсів, у США – 2, Західній Європі – 0,67 одиниць. Кожен
росіянин в 6 разів багатший за американця, в 17 разів багатший за європейця.
США споживають кисню в два рази більше ніж «виробляє» їх природа, тобто
живуть за рахунок сусідніх держав, у тому числі і Росії, де природа «виробляє»
кисню в кілька разів більше, ніж споживається. Росія «годує» Європу не тільки
енергоресурсами, але й киснем.
Величезні сировинні ресурси Росії завжди привертали увагу різних політичних
авантюристів, які намагалися, і продовжують це робити, оточити її ядерними
боєголовками, замаскованими під так звану систему «захисту» ПРО.
Саме Росії, на думку авторитетних експертів, належить майбутнє в стабілізації
політичної безпеки в світі. Вона займає найважливіше стратегічне положення в
центрі Євразії – ключовому регіоні Земної кулі в усіх відношеннях. Є перехрестям
світових сухопутних і морських транспортних артерій, володіє практично всіма
видами сировини та ресурсів, розвиненою господарською інфраструктурою, а за
розмірами території та ресурсним потенціалом не має собі рівних у світі. У народі
кажуть, що якщо нафта коштує 10 $ за барель, то Росія – придаток Європи, а якщо
ціна досягне 100 $ за барель, то Європа стане придатком Росії. Більш докладно про
енергоресурси Росії розказано в монографії «Енергетична безпека»
В цілому ця книга відображає стан політичної безпеки на початок ХХІ
сторіччя і прогноз на найближчі 10–25 років. Вона сприятиме розширенню
кругозору, правильному розумінню сутності явищ, що відбуваються в
життєдіяльності кожної людини та суспільства, пов'язаних з підвищенням якості
життя. Вона покликана удосконалювати економічну і політичну компетентність
громадян і дозволить нашим нащадкам оцінити діяльність своїх попередників щодо
збереження їх життя на Землі.
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1.23. ПРОТОКОЛИ КІОТСЬКИХ МУДРЕЦІВ.
МІФ ПРО ГЛОБАЛЬНЕ ПОТЕПЛІННЯ
Анотація
Книга Василя Поздишева з такою назвою присвячена одній з найбільш таємничих,
а тому найбільш загрозливих за своїми наслідками проблемі – Кіотському протоколу,
покликаному, нібито, врегулювати ситуацію з загрозою глобального потепління. Однак
реальна ситуація зі змінами клімату розходиться з тією, яку зображують політики
та ЗМІ, що підтверджує навіть певна частина наукового співтовариства.
При цьому Кіотський протокол є одним із проявів глобалізації сучасної економіки,
коли регулювання економічної діяльності перестає бути виключною прерогативою
національних урядів і стає об'єктом міжурядових угод і переговорів. Причому останні
контролюються міжнаціональними корпораціями і приховані від сторонніх очей.
Автор книги – відомий фінансист і аналітик, багато років пропрацював за
кордоном у великих фінансових, інвестиційних компаніях і фондах, розповідає – що
правда, а що – що брехня в галасливій історії з глобальним потеплінням, і прочиняє
завісу таємниці над змовою кіотських мудреців.
Передмова Андрія Паршева
Людина – «гомо сапіенс» – здатна на багато що. На початку XX століття
американський психолог Ганна Селліван, виховала і навчила дівчинку Еллен
Келлер, яка в ранньому дитинстві втратила слух і зір, – і вона стала потім
повноцінною людиною, написала чудову книгу. Пізніше професорами
Мещеряковим і Ільєнковом у нас була вихована ціла група сліпоглухонімих.
Спробуйте тільки уявити собі їхнє життя – життя такої ж мислячої істоти, як ми з
вами, але живуть у вічній безмовній темряві. Ці люди стали повноцінними людьми,
четверо навіть закінчили МДУ, написали дисертації, ставлячись до жорстокої долі
навіть з якимось викликом – один з них, О. Суворов, їздив з МДУ в Загорськ, в
інтернат – без супроводжуючих. На жаль, з відходом керівників цей експеримент
припинився.
Ми насправді трохи відрізняємося від сліпоглухонімих. Наші канали
отримання інформації, правда, не відрізані, але вони забиті кольоровим і гучним
шумом, до реального світу не мають відношення. Це ще гірше – мало того, що у
нас немає вихідної інформації, нам ще й заважають думати. Ось тому-то кожен
прорив у цій яскравій галасливій стіні так радує. Коли з'являється хтось, хто може
дати уявлення про навколишній світ.
Чесно кажучи, взагалі у старшого покоління складається зараз думка, що чим
люди молодші, тим менше вони розвинені. Підстави для такого погляду є –
шкільна освіта, починаючи з 80-х років, явно деградує, відрізнити літню людину від
40-річної легко навіть в Інтернеті за її грамотністю; щось подібне відбувається і з
вищою освітою. Особливо в Росії – адже в нас немає особливих успіхів в
економіці, в сучасних технологіях – так звідки візьмуться люди, які розбираються в
цьому, щоб працювати викладачами? Без практичної складової освіту не завершити.
На щастя, людина все ж таки не автомат, повністю керований зовнішнім
середовищем, – за наявності бажання всі прогалини можна заповнити самостійною
роботою. Василь Поздишев цю роботу виконав – для себе. І заодно – для всіх нас.
У його книги є якості, які виділяють її із загального ряду. Взагалі зараз
ситуація така, що тільки за наявності шкільної освіти, здорового глузду та Інтернету
Андрі
ршев (народ. 16 лютого 1955, Москва) — сучасний російський публіцист,
автор широко відомої в Росії книги «Почему Россия не Америка».
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цілком можна написати роботу оглядового характеру по будь–якому питанню, що
стосується життя людського суспільства, і часто такі роботи і обґрунтовані, і
корисні, і популярні – на диво, з багатьох тем найкращі компіляції – це
студентські реферати. Але відсутність практичного досвіду роботи іноді грає з
авторами злий жарт, реальність не завжди така, як вона описується в реферованій
літературі. Так от автор книги, що представляється, по-перше, має відношення до
по–справжньому «високих технологій», що в нашій країні насправді велика, дуже
велика рідкість. По-друге, він професійно розбирається в фінансовій системі
сучасності, а без фінансової складової не обходиться жоден суспільний процес.
Навіть якщо мова про речі, де слово «фінанси» взагалі не вживається, фінансист
краще зорієнтується в ситуації, це факт. Знаменитий партизанський командир
П.Вершигора неспроста стверджував, що кращі начальники розвідки виходять з
бухгалтерів.
Відверто кажучи, критика теорії «глобального потепління» (а саме цьому
присвячена книга В. Поздишева) в світі все ж таки є. Частково, можливо, тому, що
на Заході люди взагалі чомусь більш суспільно активні. За іронією долі, найбільше
критиків теорії та відповідної практики живе в США – країні, в якій ця теорія і
отримала основний стартовий імпульс і в інтересах якої багато в чому вся епопея з
«потеплінням» і була затіяна. Чому так виходить – окрема тема.
Але от є один момент, який треба б усвідомити нам, жителям Росії і взагалі
спадкоємцям «пострадянського простору», як невитончено іноді висловлюються.
Люди (і ми теж, не спокушайтеся) мислять багато в чому штампами,
штампами мовними. І поведінковими. Хоча людська мораль в принципі єдина (та
що людська – навіть собаки і кішки керуються якимись моральними правилами), є
й нюанси. Є такий набивший оскому приклад – американська посмішка кожному
зустрічному. Це непогано для самопочуття суспільства, але тільки треба розуміти,
що за посмішкою нічого не стоїть, і якщо розглядати її як розташування
зустрічного до тебе – можна і помилитися. Нарікати потім на «нещирість західної
людини» зовсім не правильно – ніхто і не обіцяв вселенської любові, посмішка –
лише ритуал.
Для розуміння намірів партнера треба адекватно сприймати його мову (мову в
широкому сенсі, і мова, і поведінка). Наприклад, перекладач англійської політичної
літератури повинен добре знати футбольну та, як не дивно, крикетну термінологію
– без цього неминучі помилки перекладу, аж до повного нерозуміння.
Так от є ще й така особливість російськомовних пострадянських суспільств –
а в які ігри ми грали? Звідки в російську мову прийшли такі ідіоми, як «хід конем»,
«пролізти в дамки», «жертва фігури» і т. д.? З шахів, з шашок. Цими ідіомами
користуються журналісти, коли описують політику, та й у звичайному житті ми
говоримо так, в дуже відмінних від шахової дошки ситуаціях. Завдяки тому, що ми
всі в ці ігри грали, уявляємо їх правила – ми і розуміємо, про що йде мова. Так от
у цих ігор є щось спільне. Ти бачиш фігури суперника, суперник бачить твої. Так,
ти можеш його обдурити – але ти нічого не приховуєш, позиція – ось вона.
Найбільше ж шанована на Заході гра (і в Китаї теж досить популярна) –
покер. Вся суть цієї гри – обдурити противника, розкриваючи свої карти тільки в
кінці (або не розкриваючи взагалі). Хороші гравці не ті, хто завжди отримують
хорошу карту – це неможливо, – а ті, хто психологічно тиснуть суперників,
змушуючи їх пасувати, і навпаки – втягують у гру власника слабкої карти, щоб
привести його до катастрофи.
Покерна термінологія широко застосовується в політичному словнику, в
звичайному житті – а значить, і покерна психологія. Партнера обманюють. Це в
рамках правил, це чесно, якщо не дістаєш туза з рукава. Чи можна вважати це
аморальністю, свідомим обманом? Не більше ніж військову хитрість під час війни.
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Адже грати в покер сідають свідомо. А що все життя – гра, давно відомо, напевно, і
до Шекспіра.
Ось тому ще ми погано розуміємо поведінку і слова людини Заходу, хоча б
навіть знаючи мову; а зрозумівши – іноді ображаємося. А це неправильно – ми
просто не звикли грати в покер. А адже верхні класи там грають ще й у бридж, там
взагалі вищий пілотаж спілкування – ти повинен координувати свою гру з
партнером, повідомляючи йому про свої карти не безпосередньо, а особливостями
«торгівлі», тобто замовляючи певну гру. Таке вміння дуже дисциплінує і мислення,
і мову.
Моя б воля – я б не допускав у міжнародну політику людей, які погано
грають в покер (сам я, правда, не вмію). А то наші політики, які грали (сподіваюся)
в молодості в шахи, зустрілися з гравцями в покер і зустрічаються до цих пір.
Результат відомий.
Петро Перший, доручивши своїм наближеним скласти книгу для молоді
«Юності чесне зерцало», цій важливій темі виділив місце. «Кожен купець свій
товар продає як може». Звичайно, не закликаючи до обману – це було неможливо
уявити для російського царя, хоча б і реформатора, а хоча б у такій формі –
«благородний юнак не повинен говорити про те, чого він добивається – інакше
інший благородний юнак, почувши це, захоче домагатися того ж». Життя
конкурентне, треба б це розуміти.
Все сказане не означає, що «там» схильні брехати і обманювати, а у нас все в
білому шоколаді; ні, і там, і тут скільки завгодно прикладів виходу за моральні
рамки. Навіть більше того, «там», мабуть, краще розвинене розуміння «чесної гри».
Тільки от там ці рамки, можливо, трохи більш гнучкі, ніж нам уявляється.
Як сказав хтось із древніх у відповідь на закид у обмані: «Обдурити ворога –
не тільки допустимо і етично, це ще й корисно, і приємно».
Ми Заходу, загалом, не вороги – але й не друзі вже точно.
Цей відступ привів ось до чого. У суспільстві нашому культивується уявлення
про те (дивна суміш) – що а) політика взагалі брудна річ і б) західні політики
говорять правду про свої наміри і мотиви. Ті, хто сумнівається в пункті б)
називаються «конспірологами». Боятися цих страшних слів не треба. І західні
політики мовчать і обманюють. Не вірите – запитайте простого громадянина
Заходу, що він думає про своїх політиків.
У своїх цілях і західні політики обдурять кого завгодно – по можливості не
допускаючи відвертої брехні, яка може легко спливти, але не більше того. По
відношенню ж до «не своїх» громадян стримуючих центрів немає взагалі.
Ось тому–то нам, якщо ми цікавимося своїм майбутнім, вкрай бажано
намагатися зрозуміти, що криється за вимовними словами і штампами, що
постійно вбиваються в нас. Чи немає там чогось для нас вкрай невигідного?
Звичайно, коли нам щось пропонується, то завжди йдеться про «загальні вигоди».
Це, до речі, положення з пануючою нині економічної теорії – «не можна вважати,
що якщо щось вигідно одному, то це обов'язково невигідно іншому. Буває, що
деякі явища вигідні всім». Є, правда, думка, що дане положення невірне і
потрапило в економічну теорію спеціально, для чиєїсь вигоди. Тобто набагато
розумніше вважати, що чиясь вигода – це чиясь невигода.
У нас якось довго вважали (не всі, але багато), що своєю участю в розвалі
СРСР ми перестали бути «поганими» для Заходу. І дивувалися, коли нас все одно
не полюбили. Але це треба просто зрозуміти, ми за фактом все одно не повністю
«роззброїлися». Так, ми, росіяни, більше не є носіями якихось соціальних ідей, які
колись викликали настільки шалене неприйняття з боку Заходу. Це так, важлива
ідеологічна причина протистояння Захід – Схід зникла. Але ось у військовому
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відношенні зникло зовсім не все. Ми вважали, що причиною була військова міць
СРСР – але з її зникненням НАТО не саморозпустилося, і НАТО не перестало
підтримувати на наших кордонах всіх, хто забезпечує нам неприємності. І поки ми
маємо ракетно–ядерну зброю,яка здатна знищити США – ми залишаємося
потенційним противником № 1. Змінити це положення можна тільки
роззброївшись, та тільки всі розуміють, що наші ресурси тоді перейдуть в руки
володарів ракетно-ядерної зброї.
Ми начебто не небезпечні економічно – адже наша економічна система не
має шансів на поширення навіть у близькій Європі. Але ми зате залишаємося
постачальником життєво важливих для Європи ресурсів, і чим дорожче ми їх туди
продаємо – тим бідніше вони будуть жити. А нам треба подорожче. І тут конфлікт
інтересів наявності.
А крім того, є такий психологічний механізм – повинен бути хтось, хто
гірший за тебе. «Я, Зінка – все ж не така, як Клавка!» І про кого в цьому плані
завжди можна сказати – «так, у нас не все ідеально, але в Росії негрів
переслідують». Так-так, ми тепер мало не головні в світі расисти, спасибі
російським ЗМІ.
Так що ми не свої, ми – не друзі. Завжди в найближчому періоді такими
залишимося, та завжди такими і були. Легко перевірити, що дореволюційна Росія
(та сама, за якою у нас плачуть, іноді щиро), зовсім не комуністична – аж ніяк не
сприймалася Заходом «на ура». «Дика Росія з царем-тираном». Росію називали тоді
«жандармом Європи» (а хто ж любить жандармів?). І це притому, що Росія ніколи
не чинила навал на Захід – а ось Захід неодноразово. Втім, приклади «потеплінь»
бували.
До певного моменту, наприклад, ми вважалися основними конкурентами
Англії, особливо при наявності у нас програми створення океанського флоту.
Англійці вміло використовували для усунення загрози третю силу: в світі майже
ніхто не сумнівався в тому, що російсько–японська війна інспірована Англією. І
ось Росія зазнає поразки, здавалося б, англійські газети повинні заходитися
зловтіхою... але навпаки. Тон англійської преси змінився буквально в один день –
день Цусимскої битви. Разом з російським флотом на дно пішла і англійська
ворожість – адже ми перестали бути глобальними конкурентами. Незабаром ми
стали друзями Англії, а потім російська кров врятувала Англію від поразки в
Першій світовій війні... дорого нам обійшлася англійська дружба.
Загалом, ми з Заходом хоч і не вороги, але й не друзі. А хто ж тоді? Насправді
в політиці немає таких понять – є збіг інтересів і їх конфлікти. В залежності від
ситуації формуються міжнародні альянси та мезальянси. Двадцять років тому США
підтримували Афганістан, зараз з ним воюють. Україна була проросійською
країною, потім антиросійською. Люди і там і там, до речі, живуть все ті ж, навіть
покоління не змінилося. Чому так? Просто інтереси політичних еліт змінилися.
І тому, коли на Заході когось обманюють, треба ретельно розібратися – а чи
не нас?
І, головне, навіщо?..
Я із задоволенням читаю пости з нашої теми на американських
консервативних сайтах. Пишуть їх прості люди, в основному білі, республіканці,
консерватори, які вважають Обаму якщо не комуністом, то явним агентом
комуністів (для них, до речі, кожен російський – комуніст, що п'є горілку, я вже
втомився з цим сперечатися), і одночасно якщо не Антихристом, то предтечею
Антихриста. Американці взагалі вкрай релігійні, якась іронія на адресу релігії там
не те що не приймається, а просто не розуміється. При всьому при цьому вони
розумні, дотепні та інформовані (взагалі антиамериканізм задорнівського типу – річ
кумедна, але може виявитися вкрай небезпечною, оскільки будується на зовсім
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неправильному уявленні про американців). Так от як же якісно вони глумляться
над глобальним потеплінням! Замість занудних книг «суспільно–політичної
тематики» – саморобні, досить забавні мультики, з сатиричними пісеньками в стилі
кантрі. Пародії на відомий фільм Ала Гора, сатири на вчених,які фальсифікують
дані про клімат.
Ось тільки вихідні позиції у них – не ті, що в нас. Мотиви у них, правда, свої
і специфічні.
По–перше,
жупел
глобального
потепління
–
демократичний
(в
американському партійному сенсі). А демократів ВАСП (WASP – білий англосакс
протестант – опора республіканців) не люблять, дуже сильно не люблять. Головний
пропагандист «глобал вормінгу» – Альберт Гор, віце–президент, який не став
президентом, хоча і набрав більше голосів виборців. Невдаха. Лузер.
Невдаха–то він невдаха, але Гор удачливий в іншому – він лауреат
Нобелівської премії, отриманої ним за слайд–шоу, як кажуть його
недоброзичливці. Найжахливіше, що це так і є – агітаційний фільм «Неприємна
правда» про «потепління» саме цим і є. Жахливе для самої ідеї Нобелівських премій
– як можна відзначати цією медаллю явну і всім відому брехню, про білих
ведмедів, які потонули через потепління, і так далі? Оскар – ну ще туди–сюди (до
речі, фільм отримав навіть два Оскари), але нобелівка? Причому та конкретна
премія 2007 року мала ще й іншу сторону – її друга половина була видана
Міжурядовій групі експертів зі зміни клімату при ООН, що вивчала проблему. У
результаті ті з них, хто ставилися до проблеми з деяким скептицизмом, були просто
змушені скептицизм зменшити і визнати вплив людини на природу визначальним.
Були конкретні приклади фахівців, які до 2007 року дотримувалися виваженої
позиції, а от після – як усі. І такий от метод управління ні більше ні менше як
наука – не можна не визнати цинічним і бентежним.
Загалом, все, що йде від демократів, республіканцями сприймається в багнети
– і їм, треба сказати, вдається показати абсурдність «психозу потепління».
По–друге, тема Кіотського протоколу неприйнятна для значної частини
американського суспільства ще й ось чому. Кіотський процес передбачає
обмеження під міжнародним контролем, а то й керівництвом. Це для середнього
американця умова неможлива. США – чи не єдина країна в світі з пріоритетом
власних законів над міжнародними. І так-то Америку стрясають чутки про війська і
бази ООН в США, а також польоти «чорних вертольотів», а тут ще якісь іноземці
будуть диктувати, чого і скільки американцям споживати!
Ось тут третій момент, пов'язаний з другим. Американці дуже не хотіли б
зниження життєвого рівня. Обмеження в споживанні енергії – це зниження
життєвого рівня. Це менш потужні машини, менше побутової техніки, рідші
польоти на літаках. Тобто мало того, що іноземці збираються командувати
американцям, що робити. Вони ще й хочуть командувати, як споживати менше!
Американці не готові змиритися з цим, хоча і не знають – як це зробити. Ось
тому–то і наклейки на потужних авто: «Fuck fuel economy!».
В історії нерідко трапляються кумедні анекдоти. Ось і нещодавно стався один
такий: повертаючись з копенгагенської конференції з глобального потепління, літак
американського президента не зміг приземлитися через сніговий буран, в
столичному аеропорту. Європа замерзла, Англія вперше за багато-багато років була
повністю, аж до субтропічного п-ова Корнуолл, покрита снігом. Дорожнє
господарство Німеччини після розморожування виявилося у важкому стані,
солідний відсоток дорожнього полотна вийшов з ладу і став вимагати позачергового
ремонту. Прості американці обговорювали вже не проблеми білих ведмедів, а
питання більш животрепетні, наприклад як скидати сніг із плоского даху і як
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повинна виглядати снігова лопата? Вперше на пам'яті американців сніг випадав у
всіх 50 штатах, навіть у Флориді, Каліфорнії і на Гаваях.
Один консерватор написав «Молитву св. Алу Гору, покровителю глобального
потепління», з обіцянкою щодня запалювати двадцять свічок для підвищення
відсотка двоокису вуглецю в атмосфері – щоб він тільки повернув обіцяне
глобальне потепління. Сказати, що ця частина американського суспільства не
любить зараз Ала Гора – це нічого не сказати. І не дивно – ви думаєте, тональність
ЗМІ та виступи політиків якось змінилася після зими 2009/10 р.? Ал Гор повернув
свою половину Нобелівської премії? Нічого подібного, пісні про потепління
тривають...
І ви знаєте, я б теж ставився до ідеології прихильників боротьби з
потеплінням приблизно так само, якби не одна фраза того ж Альберта Гора:
«Ідеологія надспоживання більш небезпечна для людства, ніж ідеологія
гітлерівського тоталітаризму».
Дивним чином ця думка перегукується з фразою Фіделя Кастро, сказаною
років 3 назад: «Ідеологія споживання, нав'язувана США світу, загрожує всьому
людству». Щось подібне він говорив і набагато раніше.
То що ж виходить, якщо співвіднести такі ось погляди Гора і деяких інших
алармістів (алармісти – це той пастушок, який кричить «вовки, вовки!», коли
ніяких вовків немає) і їх практичну діяльність? Всі ці фільми, статті, книги,
виступи, лекції по всьому світу?
У 2002 році я написав книгу «Чому Америка наступає». Написана вона була в
пожежному порядку – я поспішав встигнути до війни в Іраку, оскільки в книзі я
цю війну пророкував. Встиг, треба сказати, – книга вийшла у вересні, а війна
вибухнула в лютому. Так от там і була висловлена думка, що причина всієї цієї
історії з глобальним потеплінням – зовсім не глобальне потепління.
Справжня причина проблем сучасного світу, справжня загроза – насувається
вичерпання природних ресурсів. Першим дзвінком перед першим актом цієї
трагедії стане вичерпання доступних запасів нафти (є ще й недоступні, і
важкодоступні запаси). І істеблішмент Заходу на цю загрозу реагує – в різних
областях по-різному. У сфері військовій і геополітичній – встановлює свій прямий
контроль над регіонами з цими найбільш критичними ресурсами. У внутрішній
політиці – намагається знизити споживання ресурсів. У зовнішній – також
намагається знизити споживання ресурсів, але вже іншими країнами і народами.
Ця політика потребує ідеологічного забезпечення, основними темами є дві –
міжнародний тероризм... і глобальне потепління.
Ось такі міркування прийшли в голову в далекому 2002 році. Це було і
залишається досі тільки версією. Поки якихось подій, що суперечать цій схемі, не
відбулося, хоча і точного, достовірного підтвердження теж не було. Тим не менш,
війна в Іраку трапилася, і зараз Ірак – важливий елемент забезпечення Заходу
нафтою, незважаючи на те, що війна там триває.
Але війна, тобто збільшення доступних ресурсів, – це лише один із способів
тимчасового вирішення проблеми. Є й інший: як відомо, знизивши витрати – ти
по суті збільшуєш заробіток. Що, якщо скоротити споживання нафти і енергоносіїв
у всьому світі?
У мене склалося враження, що середня людина Заходу, та й несредня теж, не
зовсім сміливо дивиться в очі фактам, які їй неприємні. Думаю, в цьому
відношенні вона не надто відрізняється від людини Сходу, Півдня чи Півночі.
Жителі розвинених країн (російськомовний синонім – «золотий мільярд») не
знаходять в собі сил зізнатися, що основне споживання тієї ж нафти припадає на
них, найбагатших.
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І розмову про ресурси вони якось невимушено переводять на проблеми
перенаселеності «третього світу» (термін введений в ужиток Мао Цзедуном). Був
навіть одного разу комічний епізод – в нашу країну приїжджав досить відомий
американський політик і економіст, дисидент Ліндон Ляруш. Ляруш – засновник і
редактор Executive Intelligent Revue, він виступає за повернення до регулювання
капіталізму рузвельтівськими методами, зокрема законом Гласса–Стігалла, який
ставив діяльність банків під контроль держави. Його діяльність за націоналізацію
американської федеральної резервної системи (не всі знають, що американський
Центробанк – підприємство приватне, яке перебуває у володінні групи банків),
одного разу приводило його до в'язниці. Загалом, людина неординарна і мисляча
широко.
Так от він одного разу виступав на семінарі у Фізичному інституті Академії
наук, лекція була цікава і розумна, але от з народонаселення... Той же набір
штампів про «нестачу ресурсів» і «надмірний ріст населення в третьому світі». Я
підняв руку і, коли черга дійшла до мене, запитав: «Але якщо ми беремо в якості
пріоритету економію ресурсів, то адже вигідніше скоротити наполовину «золотий
мільярд», ніж хоч весь «третій світ» – ми ж заощадимо ресурсів набагато більше!»
Дійсно, за деякими видами німець або англієць витрачає в десятки разів більше,
наприклад, нафти або алюмінію, ніж індус або малайзієць. Ляруш посміявся разом
із залом, щось відповів – типу, що не треба скорочувати, головне, щоб кожен щось
корисне робив.
По–моєму, відповідь все ж не вичерпна. Ось тут суть питання. Як не
заощаджуй ресурси, як не розвивай видобуток і розвідку нафти – якщо споживати
її нинішніми темпами, то вже до кінця нинішнього століття вона скінчиться
гарантовано, а нестача її буде відчуватися вже в найближчі десятиліття. Важко
передбачити форму цієї ресурсної кризи, навряд чи в сучасній економіці вона буде
відчуватися як фізичний брак якогось ресурсу. Швидше за все, це буде виглядати
як економічна криза, результатом якої буде падіння купівельної спроможності,
зниження споживання і виробництва та... ви вже здогадалися – зниження рівня
видобутку нафти. Тобто «невидима рука ринку» в черговий раз виконає свою
магічну роботу, і замість голої фізичної відсутності якогось продукту на прилавках
– цей продукт виявиться просто занадто дорогим, щоб його можна було купити.
Але – «що совою про пень, що пнем про сову» – нічого не береться з
нізвідки, і ресурсну кризу не скасуєш – але її можна відтягнути. І якщо встати на
місце основних споживачів світових ресурсів – а це в першу чергу американці і
західноєвропейці, – то для них є тільки три види заходів, які треба вжити:
забезпечити гарантований доступ до сировини; знизити власне споживання;
знизити, а краще припинити споживання ресурсів іншими. Першу міру – погано
чи добре – прийняли республіканські адміністрації. Зараз світ Заходу, і в першу
чергу світ англомовний, контролює – політично або військовими засобами –
більше 70% світової нафти.
Такі країни, як Саудівська Аравія, не окуповані – але явно не самостійні.
Поки за рамками військово–політичного контролю залишаються Іран, Венесуела,
Росія. У них в сумі близько 25% запасів, але дивлячись на ситуацію тверезо – і
вони не незалежні. Ці країни не так вже розвинені в промисловому відношенні,
вони змушені поставляти нафту і газ, щоб купити необхідне і не дуже необхідне.
Такий давній фокус промислово розвинених країн – реальними власниками
природних ресурсів є ті, хто ці ресурси споживає, хоча б вони, ресурси ці, і
знаходилися на чужій території. Реально розпоряджатися своїми ресурсами може
тільки той, хто має вибір між каналами реалізації, а краще той, хто має можливість
експорт ресурсів припинити, хоча б на час, і жити власним виробництвом. В
іншому випадку доводиться погоджуватися на умови і ціни, обумовлені споживачем
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ресурсів. Ні Росія, ні Іран (меншою мірою) не можуть зараз припинити експорт
сировини. А умови споживачів такі, що на експорті сировини не розбагатієш.
Ось та ж Саудівська Аравія – здавалося б, синонім багатства (на думку Заходу
– не зовсім чесного, не придбаного працею). А насправді ВВП на душу населення у
саудитів – приблизно як у країн Східної Європи. Тобто не дуже, так собі ВВП.
Причому це в середньому на душу. А якщо ще врахувати, що там є ненажерлива і
численна королівська сім'я, яка споживає набагато вище середнього, то не дивно,
чому так популярні там в народі ісламські фундаменталісти.
Відносно багаті такі сировинні країни, як Норвегія чи Бруней – але і то тільки
тому, що населення там мало – в Норвегії менше 5 млн., в Брунеї взагалі 300 тисяч
– ось на душу і виходить пристойно, на світовому рівні.
Тобто перший крок Заходом зроблено – після короткого періоду відносної
незалежності «великі сировинні держави» знову потрапили в ситуацію сировинних
придатків. Варто згадати, як відбулося тимчасове здобуття незалежності, щоб
зрозуміти, що зараз воно неможливе. Справа була на початку 70–х. У 1973 році по
світу прокотилася хвиля націоналізації нафтової промисловості, і хоча детонатором
був арабо–ізраїльський конфлікт, це був лише привід. Реальною причиною був
«дах», забезпечуваний існуванням СРСР і Варшавського блоку. Тоді військова
експедиція типу іракської була просто неможлива. Цікаво, що тоді ситуацією
скористалися і націоналізували свої нафтові багатства навіть такі країни, які
займали антирадянські позиції. Так, були часи... перша нафтова криза, президент
США звертається до нації, одягнений у светр, в офіційних приміщеннях
температура знижується на 6 градусів за Фаренгейтом, щоб заощадити на
опаленні... Не дивно, що повторення ніхто не хоче зараз допустити.
Але як вирішувати дві інші задачі? Нагадаю – це а) знизити споживання в
розвинених країнах і б) знизити споживання в іншому світі.
Є, звичайно, прямий шлях. Президент звертається до нації (або навіть всі
президенти звертаються до своїх націй), оголошує про прогнози по вичерпання
ресурсів і про вживання заходів щодо жорсткої економії. На період... а на який
період? Очевидно, до повного вичерпання цих самих ресурсів.
Але наслідки такого кроку дуже різноманітні. Я б особисто поцікавився: «А
потім-то що?». І, думаю, не я один. І треба сказати, що поки членороздільної
відповіді немає. Кожен чесний політик, кожен компетентний учений
дадуть
відповідь: поки наша цивілізація не готова до світу без нафти, а тим більше – без
невідновлюваних ресурсів. Ну і що скажуть виборці? Питань виникне багато, і
велика частина буде пов'язана з одним – як, за якими правилами ділити, те що
залишилося? Тут вже не будуть працювати нинішні принципи, за якими
відбувається поділ надбання людства.
Є і ще один момент. Таке звернення вже було, і неодноразово. Про
вичерпання ресурсів говорили давно. Не хочеться лізти в історію, але дуже давно.
Проблема в тому, що попереджень було занадто багато! Всі вони будувалися на
рівні знань того часу. Коли порахували вугільні поклади Англії (це було в XIX
столітті) – не знали про вугіллі Австралії, коли обраховували запаси Оклахоми (в
30-ті роки XX століття) – ще не знали про запаси Саудівської Аравії. Тому всі
прогнози, як правило, не виправдовувалися. І ті, до кого були звернені
попередження, перестали їх сприймати.
А тим часом знання про Землю, про ресурси, про процеси в людському
суспільстві, в технологіях ставали все більш повними, і передбачення почали
знаходити повноту і достовірність. Найсильніша ілюстрація до цього – «правило
Хабберта». Цей американський учений на підставі даних про нафторозвідку в 50-ті
роки передбачив рівні видобутку в США, пік в 70-х і подальше зниження. Все саме
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так і сталося. Зараз «правило Хабберта» демонструє свою вірність вже в світовому
масштабі. На жаль, попереду шлях під гору...
Так що грань знання / незнання була подолана непомітно, на початку 70-х.
Ця грань позначається словами «Межі зростання».
У 1969 році італієць А. Печчеї випустив книгу–попередження «Перед
безоднею», був створений «Римський клуб». Утворилася міжнародна група вчених,
які розробили кілька моделей світу, і чергова з них – «Світ-3» – виявилася самою
адекватною. Вона враховувала 5 глобальних процесів: швидкої індустріалізації,
зростання чисельності населення, що збільшується нестача продуктів харчування,
виснаження запасів невідновлюваних ресурсів і деградації природного середовища.
У 1972 році результати дослідження були опубліковані у вигляді книги «Межі
зростання», під редакцією Денніса Медоуза. У роботі були отримані два головні
висновки:
Якщо сучасні тенденції зростання чисельності населення, індустріалізації,
забруднення природного середовища, виробництва продовольства та виснаження
ресурсів триватимуть, протягом наступного століття світ підійде до меж росту. В
результаті, швидше за все, відбудеться несподіваний і неконтрольований спад
чисельності населення і різко знизиться обсяг виробництва.
Можна змінити тенденції зростання і прийти до стійкої в довгостроковій
перспективі економічної та екологічної стабільності. Стан глобальної рівноваги
можна встановити на рівні, який дозволяє задовольнити основні матеріальні
потреби кожної людини і дає кожній людині рівні можливості реалізації особистого
потенціалу.
Як буде реалізовано перший варіант розвитку?
«З поведінки моделі видно, що наближення до граничних значень і колапс
неминучі, і причиною цього в даному випадку виявляється виснаження запасів
невідновлюваних ресурсів. Обсяг промислового капіталу досягає рівня, де потрібен
величезний приплив ресурсів. Сам процес цього зростання виснажує запаси
доступної сировини. З ростом цін на сировину і виснаженням родовищ для
видобутку ресурсів потрібно все більше коштів і, значить, все меншими стають
капіталовкладення в майбутнє зростання. Нарешті, капіталовкладення не можуть
компенсувати виснаження ресурсів; тоді руйнується індустріальна база, а разом з
нею система послуг та сільськогосподарського виробництва, залежні від
промисловості (виробництво добрив, пестицидів, робота дослідницьких лабораторій
і особливо виробництво енергії, необхідної для механізації). За короткий термін
ситуація серйозно ускладниться, тому що чисельність населення все ще росте через
запізнювання, обумовлене віковою структурою населення і недосконалістю
регулюючих заходів. Зрештою, чисельність населення знижується, оскільки
підвищується смертність в результаті нестачі продуктів харчування та медичних
послуг. Точно розраховувати час цих подій не має сенсу, так як рівень агрегування
моделі високий і в ній присутня безліч невизначених факторів. Однак важливо, що
ріст припиняється близько 2100 р.».
Чи обов'язково в майбутньому світова система буде рости, а потім прийде до
катастрофи, до похмурого напівзлиденного існування? Так, якщо припустити, що
наш теперішній спосіб життя не зміниться. Чи можна його уникнути, цього
катастрофічного сценарію? Теж так, але...
«Припустимо, що починаючи з 1975 р. рівень забруднення від усіх джерел
знизиться в 4 рази.
Припустимо, нарешті, що середня врожайність з 1 га збільшиться у всьому
світі вдвічі. Крім того, припустимо, що з 1975 р. всі країни приймають надійні
заходи по обмеженню народжуваності.
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Все це означає, що ми намагаємося, так чи інакше, обійти межі зростання,
вводячи в кожен сектор моделі систему технологічних заходів. Модельована світова
система використовує ядерну енергію, регенерує ресурс і розробляє найглибші
поклади сировини, вловлює всі забруднюючі речовини, збирає з полів немислимі
врожаї, в ній народжуються тільки діти, появи яких пристрасно бажають їх батьки.
І в результаті все одно ріст припиняється близько 2100.
У цьому винні три одночасні кризи. Навантаження на землю викликає ерозію,
і виробництво продовольства скорочується. Високий рівень добробуту населення,
хоча він не перевищує сучасного рівня добробуту в США, обумовлює значне
виснаження ресурсів. Забруднення середовища зростає, знижується, потім знову
різко зростає, в результаті чого знову скорочується виробництво продовольства і
підвищується смертність. Технологічні рішення можуть лише продовжити період
демографічного та промислового зростання, але не відсунути його кінцеві межі».
Нагадаю, це все було написано на початку 70-х, майже 40 років тому.
Прогнози виглядали цілком достовірними, вихідні дані – відомі, моделі відкриті
для перевірки. Ніякої хіромантії, все чесно. Який же результат, яка реакція з боку
маючих владу і гроші і, головне, з боку «громадської думки»? А ось яка. Печчеї
писав: «Нам залишалося констатувати, що ніхто не тільки не висловив готовності
приділити благу майбутнього всього людства хоч якусь частку свого часу, грошей
або суспільного престижу і впливу, але навіть, мабуть, і не вірив, що подібні жертви
з їх сторони можуть привести хоч до яких–небудь позитивних результатів. Коротше
кажучи, наші слова знайшли не більше відгуків, ніж проповіді Папи Римського».
Члени Римського клубу попереджали: «Вся людська культура ґрунтувалася на
подоланні меж замість того, щоб вчити людину жити в їх рамках.
Але що краще – жити, враховуючи ці межі і добровільно обмежуючи
зростання, або рости, поки не наблизяться природні межі, в надії, що
технологічний стрибок дозволить подолати їх? Протягом останніх століть людство
так завзято й успішно випливало на інший курс, що перша можливість була міцно
забута.
Багато хто може не погодитися з тим, що зростання населення і капіталу
скоро зупиниться, але ніхто не буде сперечатися, що зростання матеріального
виробництва на нашій планеті не може тривати до нескінченності».
Певна слабкість їх документів, тим не менш, була. Адже у кожного, хто читав
їх документи виникло природне запитання: а що треба робити? Пропонувалося
досягти такої ситуації у всьому світі:
«Якщо наша мета – зберегти рівновагу системи на довгий час і домогтися
збільшення тривалості життя, можна перерахувати мінімальний набір умов
глобальної рівноваги.
Обсяг капіталу і чисельність населення залишаються постійними; темпи
народжуваності і смертності рівні, як і темпи капіталовкладень і амортизації.
Всі початкові і кінцеві значення – народжуваності, смертності,
капіталовкладень та амортизації капіталу мінімальні.
Рівні, на яких стабілізуються капітал і чисельність населення, і
співвідношення між цими рівнями встановлює суспільство згідно зі своїми
потребами; коли технічний прогрес відкриє нові можливості, ці рівні можна вільно
змінювати і обережно регулювати.
Така рівновага не означає застою. У межах перших двох умов корпорації
можуть розширювати або згортати свою діяльність, населення країни або регіону
може рости або зменшуватися, доходи можуть розподілятися більш–менш
рівномірно. Технічний прогрес дозволить поступово розширювати сферу послуг,
забезпечену постійним фондом капіталу. У межах третьої умови будь–яка країна
може змінити середній рівень життя, збалансувавши чисельність населення й обсяг
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капіталу на іншому рівні. Крім того, суспільство може регулювати дію внутрішніх і
зовнішніх факторів повільно, під контролем, пам'ятаючи про намічені цілі,
знижуючи або збільшуючи обсяг капіталу і чисельність населення або обидві
величини разом. Три описаних умовах динамічної рівноваги не зажадають і,
ймовірно, не зможуть «заморозити» співвідношення між чисельністю населення і
обсягом капіталу в світі, як це відбувається сьогодні. Вони повинні дати свободу
миру і не утримувати його в гамівній сорочці».
Всі вищенаведені цитати – з короткого викладу «Меж росту», зроблені
Едуардом Пестелем і наведені Д. Гвішіані, членом Римського клубу, в його статті
про цю організацію.
Говорячи по-простому: розробники моделі запропонували «Габровський
метод». Це ось що таке. У нашій країні все ще досить відомі анекдоти про
габровців, в свій час вони друкувалися в гумористичних виданнях і на останніх
сторінках журналів і газет, виходили навіть книжки-збірочки. ГАБРОВЦІ – це
мешканці болгарського міста Габрово і його околиць, феноменально скупі,
розважливі й ощадливі люди. До числа їх подвигів відносяться такі: кішкам вони
рубають хвости, щоб можна було швидше закривати за ними двері і менше
вихолоджувати будинок; гостям вони подають нагріті ножі для масла; коли
збираються друзі, то вони гасять світло (всі і так один одного бачили) і знімають
штани, щоб не зношувалися; ну і так далі. ГАБРОВЦІ були відомі в Східному
блоці; у світі екологічну нішу габровців займають шотландці.
Вважається, що причина такої їх особливості – природна. І Габрово, і
Шотландія – найбідніші регіони в своїх країнах, плоди землі їм доводиться
виривати у природи з набагато більшою працею, ніж іншим їх співгромадянам. Але
ось що цікаво: наша країна суворіша за природними умовами, ніж Шотландія і вже
тим більше Габрово, але анекдотів про ощадливість і скупість росіян в світі не
розповідають. Навіть навпаки – дещо схожі історії (хоча і не зовсім) можна було
почути на адресу українців – жителів куди більш благодатної країни, ніж
центральна частина Росії.
Ну так може бути, габровський метод і врятує людську цивілізацію? Дійсно,
вже дуже ми марнотратні. Скільки найцінніших – в сенсі непоправних – матеріалів
переводяться в таку форму, з якої вони вже ніяк не можуть бути вилучені. Ось,
наприклад, вольфрам – найцінніший метал, добавки якого дозволяють отримати
кращі сорти сталі. Так ми у вигляді спіральок перегорілих лампочок ховаємо
щорічно цілі родовища! Причому марнотратні і жителі розвинених країн «золотого
мільярда» – тільки одноразова упаковка, яка тут же викидається, – це ціла галузь
індустрії.
Отже, рішення прийнято – ділимо кожен сірник на чотири вздовж і
отримуємо 4 сірники! Саме так роблять ГАБРОВЦІ.
На жаль – це «відстрочка лише, але не прощенння». Чого ми досягнемо,
йдучи шляхом економії? Ми всього лише витратимо невідновлювані ресурси
пізніше. А це значить, що все одно задача життя без ресурсів стоїть в порядку
денному – ну, може, трохи зрушиться в часі.
Є і ще ідея – і нерідко доводиться її якщо не читати, то чути. Це ідея
скоротити зростання населення. Адже що таке «мало ресурсів»? Норвегія, скажімо,
і Росія експортують нафту в порівнянних кількостях, але в Норвегії 4 млн.
населення, а у нас 140 млн. – природно, виручки на душу населення припадає куди
менше. А було б у нас населення, як в Норвегії, – ми б і жили як вони!
Ну що тут сказати? Не варто дуже вже обурюватися такою ідеєю. Власне,
кожен сімейний чоловік, який заводить тільки одну дитину, вже вибрав для себе
образ майбутнього. В однодітному суспільстві кожне наступне покоління удвічі
менше за чисельністю. Але головне-то в тому, що ефект від такого «обезлюднення»
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той же самий – люди не перестануть витрачати природні ресурси, просто момент їх
вичерпання трохи віддалиться. А потім все одно доведеться жити тільки за рахунок
джерел поновлюваних. Чи є шанс знайти способи так жити?
Дещо з сучасних технологій обнадіює. Ось два приклади. Я захоплююся
фотографією, тому описувана історія мені цікава, але, думаю, вона цікава і
нефотографам.
Перші фотоматеріали були досить екзотичними. Одна з перших фотографій
була зроблена на пластині, политою органічною речовиною типу гудрону; під дією
світла він твердів. Потім, змивши невикористаний і незатверділий матеріал, ми
можемо отримати і подобу негативу, намазуючи його фарбою і штампуючи папір –
отримуємо щось подібне естампів. Ця технологія прожила досить довго як
рідкісний художній прийом, але дуже швидко вся фотографія в основному стала
срібною
–
світлочутливість
солей
цього
цінного
металу
залишилася
неперевершеною. І плівки, і фотопапери несли на собі шари желатину, наповнені
дрібними кристалами солей срібла, які темніють на світлі. Срібло намагалися
замінити чимось більш дешевим десятки років, безсрібна фотографія була такою ж
привабливою темою для винахідників, як велосипед, вічний двигун або засіб від
облисіння – все марно. Тільки солі срібла. При цьому фотопроцеси залишаються
дуже марнотратним. Срібло витрачається в процесі проявлення навіть зараз, навіть
при обробці плівок і відбитків в спеціалізованих салонах. І витрата велика – із
загального споживання срібла в світі фотографія відповідальна приблизно за
третину (решта – радіоелектроніка, карбування монет і ювелірні вироби). І за
доступною у вік Інтернету інформацією можна було ще на рубежі тисячоліть
зробити висновок – при сучасній витраті, сучасних запасах і сучасному темпі
розвідки нових родовищ до вичерпання запасів срібла залишилося років тридцять
п'ять.
Тому просто як диво можна розглядати настільки своєчасне, перед
вичерпанням срібла на планеті, появу цифрової фотографії. Фотографи її цінують
за інше – за обсяги карток пам'яті, наприклад. Там сотні знімків поміщаються, а на
плівці – пам'ятаєте? – 36 кадрів, і все. Або за ось такий «дар богів» (за висловом
відомого анімаліста П.Блюма) – відразу можна подивитися, вийшло чи ні, чи не
привезеш з Африки запороту з якоїсь причини зйомку гірських горил?
Але головне-то в цифровій фотографії все ж не це. Головне те, що
фотографією зможуть займатися онуки і правнуки. Немає тепер у фотопроцесах
особливо цінних і рідкісних матеріалів. Напівпровідниковий матеріал матриці –
кремній, один з основних по поширеності хімічних елементів, буквально лежить під
ногами.
Тому – ні, «цифрова фотографія» вже не помре так скоро, як очікувалося.
Друге диво – прогрес в області напівпровідникових діодів. Людині потрібне
світло. Боячись тьми і борючись з темрявою, вона освітлювала свої житла спочатку
вогнем, потім розжареними вольфрамовими дротиками або світінням розріджених
газів. Газорозрядні лампи були дивиною і хайтеком ще зовсім недавно, і хоча вони
гуділи і були неекологічними – вони відразу підняли освітленість наших міст.
Просто тому, що замість однієї лампочки розжарювання можна було поставити
кілька газорозрядних – з тим же споживанням електроенергії.
Пам'ятаю, зовсім недавно з'явилися на вулицях натрієві лампи, вже екологічно
безпечні, без ртуті. Їх тепле світло, у порівнянні зі звичайними тоді мертвотно
ртутними лампами, було вже дуже привабливим. Це зараз всі до нього звикли. Але
справжня революція відбулася зовсім недавно. Так от, в останні роки раптом
з'явилися маленькі джерела світла – ліхтарики, брелоки... і джерело світла в них –
білий світлодіод. Якщо лампочка розжарювання перетворює в світло відсотків 10
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від споживаного струму (інше йде в тепло і світіння в невидимих оку областях
спектру), то лампи денного світла більш економічні – їх ККД
відсотків 30. А світлодіоди теоретично можуть мати ККД 90%! Як тільки будуть
вирішені технічні проблеми (напруга в електричних мережах завелика для діодів),
всі лампи розжарювання будуть замінені на світлодіоди.
Ну що ж, ось два непоганих приклади. Технічний прогрес дає рішення, як
різко підвищити економічність важливих секторів відразу в кілька разів.
Але залишилися і важливі питання.
Перший: а не чи будуть нові технології насправді навіть більш затратні? Адже
звичайна ситуація: ми пропагуємо новий теплоізоляційний матеріал, який
економить гроші. А потім виявляється, що виробництво цього матеріалу вимагає
стільки енергії, що вся економія буде відразу ж витрачена.
І другий: чи вдасться зберегти ці технології в суспільстві, де немає металів, що
видобуваються взагалі?
Ось це головне питання, питання питань. Адже нових джерел енергії так і не
вдалося відкрити. Термояд як обіцяли 50 років тому, так і обіцяють зараз (термояд,
до речі, не всі енергетичні проблеми може вирішити, і сировина для нього теж
невідновлювана). Тому жорстка економія має сенс, тільки якщо цією ціною є
вирішення основної проблеми – довгого, безкінечного існування людського
суспільства, без скочування в печерний стан.
Слабкість позиції розробників моделі Римського клубу – в тому, що
запропонована ними «рівновага» нестабільна – вона так само залежить від джерел
ресурсів, в тому числі і невідновлюваних, як і нині діюча «експоненціальна» модель
(зараз продовжується і зростання населення, і зростання споживання, які,
природно, не можуть рости до безкінечності). У рівноважному режимі споживання
буде просто трохи нижче.
Але як би там не було, ситуація така: всі попередження були зроблені, вони
були обґрунтовані, вони – в короткостроковій частині – виправдовувалися, тобто
довели свою вірність, а результат – нуль. Ні уряд, ні громадська думка не
відреагували.
Потім відбулися ще гірші події – на Заході прийшли до влади «праві» уряди
(Рейган, Тетчер...), які взагалі не думають про майбутнє, орієнтовані на
«ефективність тут і зараз» – і проблеми майбутнього взагалі були відкладені кудись
в курну комору. Але вони ж нікуди не поділися!
Є психологічні механізми, які дозволяють в якомусь сенсі керувати людиною.
«У якомусь сенсі» – тому що влада цих механізмів не безмежна, але вона є. Так от
раціональні заборони діють не дуже добре. «Кинь палити, паління вбиває» – якось
не працює. Можна добитися потрібної поведінки людей, мотивуючи їх якоюсь
позитивною програмою, з наочними і видимими результатами. Не йдучи занадто
далеко в загальні міркування, висловлю таку версію: «глобальне потепління» – це
агітаційно–пропагандистська кампанія, спрямована на реалізацію ідей Римського
клубу. У цій кампанії є один, з нашої точки зору, звичайно, мінус: при реалізації
програми, спрямованої на «рівновагу», хтось може втратити менше, а хтось більше.
Але це так, ремарка.
Ось дивіться: задача концентрації ресурсів в одних руках більш–менш
вирішена. Залишилися дві: знизити споживання у своїх суспільствах (західних), і те
ж саме – в незахідних. Чи відповідає доктрина «глобального споживання» тим
вимогам, які до неї в цьому сенсі можна пред'явити? Цілком. Той, хто її приймає,
автоматично визнає необхідність деякого самообмеження. Хоча прийнято
стверджувати, що людина Заходу до обмеження в споживанні не готова (я сам таке
іноді стверджував), насправді буває, що й готова. Наприклад, в результаті першої
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нафтової кризи в 1973 році середнє споживання бензину автомашинами в США
знизилося вдвічі (приблизно з 18 літрів/100 км до 9 літрів/100 км), пішли в минуле
дорожні крейсери.
В чому тут принципова відмінність з гіпотетичною ситуацією, коли ті ж заходи
пропонувалися б з метою економії невідновлюваних ресурсів? Ну, по–перше,
справа в тому, що така політика надавала б непередбачуваний вплив на ринки цих
самих ресурсів. Це больова точка, будь-які рухи тіла, які можуть призвести до
зростання цін на нафту на Заході сприймаються вкрай болісно. Чомусь часто
забувають, що нормальне життя в США, Європі і Японії базується на постійних
закупівлях нафти, закуповується приблизно половина всієї видобутої нафти.
Друга причина – ось та сама психологічна. Якщо причина – економія, то
кінцевий пункт будь-якої політики економії – це все-таки кінець запасів. Можна
заощаджувати під час війни, сподіваючись на перемогу і зростання споживання, а
тут–то на що сподіватися?
Економія ж в ім'я «зеленого світу», вільного від забруднень і всесвітнього
потопу, – оптимістична і надихаюча. Хоча являє собою зовсім те ж саме.
Доктрина «глобального потепління» накриває своєю теплою ковдрою і такі
заходи, які ніяк не пов'язані з «боротьбою з вуглецем». Наприклад, розробку
нафтоносних пісків (їх запаси порівнюються з нафтовими, хоча одержувана нафта і
дорожча) або видобуток вугільного метану. Їх якимось примхливим чином
об'єднують із заходами Кіотського протоколу. А адже це чистої води боротьба з
виснаженням ресурсів.
Але, треба зауважити, поки прямої дії «кліматичних обмежень» на
американський спосіб життя не видно. Ось криза – та так, впливає. Але
найголовніше–то, що механізм уже вимальовується – можливо, за споживання
понад якогось мінімуму ще не скоро буде заарештовувати поліція, але платити,
мабуть, доведеться вже скоро. І в цьому відношенні ідея «викидів парникових газів»
вибрана дуже добре. Тому що «викид парникових газів» – це синонім споживання.
Будь–якого споживання.
Будь–яка промислова продукція виробляється обов'язково зі споживанням
енергії. А енергія практично повністю «карбонозалежна». Тобто і спалювання
вугілля, і нафти, і газу виділяє в атмосферу вуглекислий газ, і саме на теплостанціях
і виробляється основна частка електроенергії. Є виробництво електроенергії на
атомних, вітро – і гідроелектростанціях, але частка його невелика.
Будь–які подорожі і переміщення вантажів залежать від енергії. Енергії
дизельного палива, автомобільного бензину, авіаційного гасу, вугілля, в меншому
ступені – електрики. Машини на спирті також виділяють вуглекислий газ. Навіть
машини на водні – водяний пар, він теж парниковий газ, і чи не найголовніший,
хоча до таких офіційно не відноситься. Транспортне обладнання, рейки, літаки і
т.д. – це промислова продукція, значить – див.вище.
Будь–яка нерухомість будується з використанням будівельних матеріалів. Всі
вони дуже енергоємні у виробництві, і цегла, і різні види мінераловати, і пінобетон,
і кераміка. А цемент до того ж виходить випаленням вапняку, при якому
виділяється маса вуглекислого газу, чи не більше, ніж при інших видах діяльності,
крім прямого спалювання палива.
Будь–який комфорт – це трата енергії. Енергії на обігрів, енергії на
охолодження, на підігрів і очистку води, на приготування їжі. На побутову техніку.
На зв'язок.
Парникові гази виділяються і при отриманні їжі. Сучасне сільське
господарство залежить і від енергії, і від добрив – а виробництво добрив залежить
від енергії, і навіть сільськогосподарські тварини виділяють метан, який неможливо
зібрати.
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І так далі.
Є на Землі культури (подекуди в Африці, наприклад), де буквально всі
потреби людини задовольняються, до жаху сучасної людини, за допомогою обривка
мотузки, старої бляшанки і клаптика паперу. Більше у людини немає буквально
нічого матеріального. Але і в таких культурах витрачається до півтонни умовного
палива на людину в рік – на приготування їжі і задоволення естетичних потреб
(сидіти ввечері просто так, без багаття – гірше, ніж з багаттям).
Тобто, розумієте, у вигляді вуглекислого газу знайдений універсальний
індикатор промислової, та й практично будь-якої людської діяльності –
матеріальної, природної. Обійти його не можна, поки так і не вдалося
запропонувати якусь модель споживання, не пов'язану з масивним викидом
парникових газів в атмосферу. Обмеження викидів автоматично веде до зниження
споживання.
Якщо припустити, що мета «парникової проблеми» саме в цьому, то
попередня акція схожого масштабу, а саме «боротьба за екологію», була
фальстартом. Не вдалося під прапором «зеленого руху» скоротити споживання,
навпаки, утилізація забруднень і виробництво «екологічно чистої продукції» чи не
збільшили обсяги виробництва і споживання.
У суспільній свідомості, до речі, до цих пір є плутанина, змішання «боротьби
за екологію» і «боротьби з парниковим ефектом». Вуглекислий газ, метан і водяна
пара – не «промислові забруднення», ми з вами теж їх виділяємо з кожним е-е-е...
видихом. Вуглекислого газу – до кілограма в день, а людство в цілому – 2 млрд.
тонн на рік.
Таким чином, якщо навіть поки ще не почато скорочення споживання в
розвинених країнах Заходу, то передумови для цього підготовлені. Досить ввести
відповідне законодавство, податки на викиди – і західна людина, а вона
законослухняна – буде їх дотримуватися. Податок просто на надмірне споживання
– по-моєму, ввести не вдасться. Адже це не те ж саме, що податки на розкіш, щоб
прийти до «рівноважної економіки», треба, щоб скорочення споживання
торкнулося і середнього класу, і навіть нижчого. І вони теж повинні споживати
менше.
Ось
тут
і
настає
час
Демократичної
партії,
як
партії
більш
«енвайронментської».
Залишається, щоправда, третє завдання – як зробити те ж саме з людьми
незахідними?
Так зрозуміло що – потрібен міжнародний договір, який накладає обмеження
на промислову діяльність. Яка і є джерелом цього самого шкідливого вуглекислого
газу.
Ага, Кіотський протокол?
Ось тут-то і халепа. При обговоренні Кіотського протоколу та його
несподіваної ратифікації Росією коментаторів дивували два факти. По-перше,
позиція США – адже США спочатку прийняли його, а потім вийшли на початку
століття, мотивуючи це економічними причинами. А як же тоді «інтереси Заходу»?
По–друге – те, що на країни, що розвиваються ніяких обмежень не накладалося.
Але ж десь до 30-х років за обсягом викидів Китай вийде на перше місце в світі.
Пам'ятається, тоді на питання типу «чому так» я відповідав, що це лише перший
крок, заспокійлива приманка; потім з'являться угоди, що накладають обмеження і
на країни, що розвиваються, в першу чергу Китай та Індію, і угоди жорсткі, які
передбачають санкції за недотримання. І дійсно, вже Копенгагенський саміт
передбачався як захід з посилення вимог до емітентів вуглекислого газу. Рішень не
було прийнято, та й клімат підклав прихильникам ідеї потепління глобальну свиню
у вигляді особливо суворої зими, але, думаю, процес не зупиниться.
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Треба зрозуміти позицію країн «третього світу», чиїм лідером зараз є Китай.
Так, надспоживання – це західна ідея. На Заході вже досягнуто високого рівня
життя. Так, ситуація в світі така, що необхідно вже починати самообмежуватися,
будь то через глобальне потепління або ресурсну кризу. Але невже ж люди з країн,
що розвиваються, які нарешті розвинули промисловість і по суті стали фабрикою
для всього світу, так і не досягнуть того ж рівня добробуту, що і американці? І не
досягнуть ніколи? Невже збережеться лише досягнутий рівень, тобто збережеться
нерівність? Білий чоловік назавжди залишиться багачем?
У Заходу є важелі для впливу на Схід. Поки ще є. Китай – велика промислова
держава, перший експортер світу, але його ринки збуту знаходяться на Заході.
Одним розчерком пера Захід може відмовитися від китайських товарів, адже поки
ще американці, французи, німці, японці можуть і самі робити все, що споживають.
Так, при цьому рівень споживання знизиться, тому що виробництва ці в Європі та
Америці обходяться дорожче, ніж в Китаї, ну так що ж? Це ж і є метою. Китай
може «замкнутися» на власний ринок, сплачуючи своїми товарами за споживані
ресурси, тоді він стане економічно незалежною державою, над якою вже будуть не
владні економічні механізми Заходу, але... поки до цього ще далеко. Що ж,
поживемо, побачимо.
Ще раз зазначу. Все сказане – сказано для опису якоїсь гіпотези, а саме
гіпотези про те, що «теорія глобального потепління» сконструйована для того, щоб
безболісно скоротити споживання невідновлюваних ресурсів, щоб прийти до стану
«рівноважної економіки» або «сталого розвитку», тобто реалізувати ідеї Римського
клубу, оприлюднені ще в 70-х. Наскільки ця гіпотеза вірна – залежить від того, чи
є глобальне потепління реальною загрозою або штучним міфом.
Коли я готував в 2001–2002 рр.. книгу «Чому Америка наступає», то з питання
глобальних змін клімату мені вдалося отримати консультації нашого тодішнього
провідного спеціаліста з клімату і геофізики Землі, академіка К.Я.Кондратьєва. Яка
в нього була позиція щодо «глобального потепління»? Можете подивитися в
Інтернеті. Коротко – вкрай негативна, як до наукової теорії і як до керівництва для
практичної роботи. Але була одна проблема: мало було тоді інформації з клімату і
важко було тому її популяризувати. Але от зараз ви прочитаєте книгу В. Поздишева
і, сподіваюся, самі упевнитися в тому, що... втім, висновки зробіть краще самі.
Так, варто, напевно, відзначити – наскільки нас стосується вся ця проблема?
Поки на диво мало стосується, хоча ми і треті за викидами в світі. По-перше, саме
по собі глобальне потепління для найбільш холодної країни світу швидше корисне,
ніж шкідливе. По-друге, і боротьба з глобальним потеплінням нам не зашкодить.
Нас не дуже турбують (поки) обмеження на промислову діяльність. В якості
базового рівня викидів обраний 1990 рік, а зараз ми маємо економіку меншу на
третину і відповідно виробляємо менше на третину викидів. Відновлення
промисловості хоча б до рівня 90-го року в осяжному майбутньому не
передбачається. Від нас по суті нічого не потрібно. Так, попит на нашу основну
продукцію в перспективі впаде – це не дуже добре. Але за іронією долі Росія
постійно виявляється в ролі учасника подій. То в програмі боротьби з потеплінням
звинувачують... більшовиків. Їй-богу, не брешу – так писав у «Уолл-стріт джорнел»
хтось Брет Стівенс (Bret Stephens), так і назвав статтю «Більшовики з Копенгагена».
То, навпаки, пов'язують хакерів, які довели фальсифікацію даних про клімат, – з
російськими спецслужбами! «Чи стояли російські спецслужби за розголошенням
листування про зміну клімату?» («The Independent», Великобританія). Утішно, але
навряд чи правда.
Одне тільки мене засмучує. Пам'ятаєте фільм «День ангела» за оповіданням
Житкова? Там справа була ось у чому: в трюмі пасажирського лайнера сталася
пожежа, яка обов'язково призведе до вибуху. Треба врятувати всіх пасажирів
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посеред відкритого океану, а для цього треба багато чого зробити, але так, щоб
ніхто з пасажирів ні про що не запідозрив. Тому що: «Багато випадків знав капітан.
Страх – це вогонь у соломі. Він охопить всіх. Всі в одну мить втратять розум. Тоді
люди ревуть по–звірячому. Натовпом кидаються по палубі. Впадають сотнями до
шлюпок. Сокирами рубають руки. З виттям кидаються у воду. Чоловіки з ножами
кидаються на жінок. Пробивають собі дорогу. Матроси не слухають капітана.
Тиснуть, рвуть пасажирів. Закривавлений натовп б'ється, реве. Це бунт у
божевільні».
І було придумане веселе свято – день ангела капітана, заради якого матроси і
готували плоти і шлюпки. Це була «брехня заради порятунку», «брехня заради
блага», «благонамірений обман».
Так ось раптом все, що робиться, – робиться знаючими, компетентними
людьми, щоб врятувати всіх, врятувати людську цивілізацію від ресурсної
катастрофи, зробити так, щоб вона не грянула різко, несподівано, щоб до неї
встигли підготуватися?
Так лікар недужого немовляти до вуст Несе фіал, солодощами просочений по
краях: Щасливець, зваблено, п'є гірке зцілення, Обман йому дав життя, обман йому
порятунок!
Невже ми, люди Землі, – всього лише хворе немовля, і наші лідери, як мудрі
лікарі, пригощають нас рятівними, але гіркими ліками в яскравій, нешкідливій
оболонці?
Але тоді ми зі своїми викриттями «кліматгейта» нагадуємо одного з
персонажів фільму:
«Пасажир перестав дивитися за борт. Він підійшов і запитав хворим голосом
– Ах, що це роблять? Навіщо, вибачте, ця мотузка? Мотузка, здається? – І він став
мацати мотузку в руках кочегара. –... Це, бачте, – сказав капітан, – ми завжди в
дорозі міряємо. З палуби йде труба до самого дна. – До дна океану? Як цікаво! –
Сказав пасажир. «Він дурень, – подумав капітан. – Це найнебезпечніші люди». А
вголос розсміявся: – Та ні! Труба до дна пароплава. За допомогою неї ми
дізнаємося, багато води в трюмі чи ні. – Капітан говорив щиру правду. Такі труби
були у кожного трюму. Але пасажир не вгамовувався. – Значить, пароплав тече, він
дав течу? – Скрикнув пасажир. Капітан розреготався як міг голосніше. – Який ви
дивак! Адже це вода для машини. Її навмисне запасають. – Ай, значить, мало
залишилося! – І пасажир заломив руки».
Капітанові довелося викинути цього пасажира за борт – для загальної користі.
Не хотілося б опинитися в ролі такого ось занадто проникливого, на свою біду,
панікера.
Ось тільки що є «загальною користю» зараз, в нашій конкретній ситуації? Тим
не менш, що ж все–таки відбувається в світі, що будується зараз – пліт для всього
людства або ковчег для «семи пар чистих»?
Зараз ви почнете читати книгу Василя Поздишева. Відразу зазначу – його
версія подій, що відбуваються в світі, відрізняється від моєї. Але сама причина
того, що версії – і найбільш різні – доводиться будувати, корениться в одному
факті. Факт такий: реальна ситуація зі змінами клімату розходиться з тією, яку
зображують ЗМІ, обговорюють політики та підтверджує навіть деяка частина
наукового співтовариства, на щастя не переважна, хоча й потужно розпіарена. Вже
в цьому факті я після прочитання книги переконався на всі сто відсотків – не
приховаю, деякі сумніви у мене до того залишалися.
А вже навіщо це робиться і що з цим робити – давайте думати разом.
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1.24. ЩО ТАКЕ ГЛОБАЛЬНА ЗМІНА КЛІМАТУ
Ще в XIX столітті вчені дізналися, що двоокис вуглецю затримує спеку від
сонця в атмосфері, і це впливає на температуру поверхні Землі. З початком
промислової революції і науково–технічного прогресу зростає всесвітнє
споживання різних видів палива, що відповідно збільшує концентрацію двоокису
вуглецю в атмосфері. Однак протягом багатьох років вчені не брали до уваги дану
проблему, так як передбачалося, що «надлишки» СО2 в атмосфері поглинаються
світовим океаном. У 1957–1958 рр.. в Міжнародний Геофізичний Рік вчені
вирішили перевірити це припущення за допомогою проведення ряду досліджень на
вершині Гавайського вулкана Муана Лоа.
Дані з Муана Лоа показали, що концентрація двоокису вуглецю рівномірно
підвищується. У зв'язку з політичною нестабільністю в світі в роки Холодної війни,
аж до середини 80–х рр.. міжнародне співробітництво зі скорочення викидів
парникових газів було нездійсненним. Заходи з природоохоронної політики
більшості країн світу не виходили за рамки національного рівня. Однак позиції
держав стали змінюватися завдяки величезним зусиллям учених багатьох країн з
проблеми озонової кризи, коли в 1987 р. в Монреалі було підписано протокол про
обмеження, а в підсумку, і заборону викидів, пов'язаних з виробництвом ХФУ.
Успіх Монреальського Протоколу просунув перспективи подібної міжнародної
співпраці з інших глобальних природоохоронних проблем.
Коли один з видатних вчених–кліматологів Сполучених Штатів Джеймс
Хансен (James Hansen) з NASA (Національне агентство з аеронавтики і космічного
простору), заявив у 1988 р. Конгресові, що «з високим ступенем достовірності
потепління (збільшення середньої глобальної температури приблизно на 0, 50 °С в
цьому столітті) можна пов'язати з антропогенним парниковим ефектом», він
викликав бурю критики. «Настав час припинити так багато базікати даремно і
визнати, що докази того, що парниковий ефект відчувається вже зараз, є досить
переконливими.» [«It is time to stop waffling so much and say the evidence is pretty
strong that the greenhouse effect is here»] сказав він в інтерв'ю одному з журналіcтів
New York Times.
Таким чином, показання Хансена справили надзвичайний політичний ефект і
змусили багатьох вчених і політиків у світі звернути більшу увагу на дану проблему.
Багато кліматологів не були згодні з ним у той час і вважали, що недавні жаркі
роки були нормальним відхиленням від середнього. Однак дані, що підтверджують
думку Хансена, продовжують накопичуватися. І в 1989 році А. Стронг (A. Strong) з
Національного управління з досліджень атмосфери і океану доповів: «Виміри
температури океанічної поверхні, вироблені супутником в період 1982–1988 р.р.,...
показують, що світовий океан поступово, але помітно нагрівається приблизно на
0,10 °С на рік». Пізніше деякі вчені погодилися з Хансеном в тому, що фізичні
прояви антропогенного парникового ефекту вже не викликають сумнівів. Річард
Хоутон (Richard Houghton) і Джордж Вудуелл (George Woodwell) стверджували:
«Спека і посуха, які торкнулися Північної Америки і інших регіонів Землі в останні
роки, узгоджуються з передбаченнями можливості глобального потепління. Є й
інші ознаки наростаючого потепління».
Вони посилалися на повідомлення про збільшення відстані до зони вічної
мерзлоти в Алясці та Канадській Арктиці, про зростання середньої температури
озер в Канаді, про зменшення річної максимальної протяжності льодовикового
покриву в Антарктиді і Арктиці, а також про зменшенні кількості айсбергів в
Європі та інших районах. Незвичайні кліматичні явища в останні роки – ураган
Хьюго, повені в Африці і в Південно-Східній Азії, бурі в Європі – породили
припущення, що це «сигнал» наростаючого парникового ефекту.
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За словами колишнього директора Національного центру атмосферних
досліджень США доктора Уолтера Робертса [Джерело: Roberts, Walter Orr, «It is
Time to Prepare for Global Climate Changes», Conservation Foundation Letter, April
1983.], «Курний котел в США в середині 1930-х років був найбільшим кліматичним
лихом в історії нашої держави... Однак він може здатися дитячою забавкою у
порівнянні з курним котлом 2040-х років. В результаті потепління... природні опади
можуть скоротитися на 40%, влітку стане спекотніше, випаровування з поверхні
землі збільшиться, ґрунти пересохнуть, а вітри піднімуть їх до небес...»
У грудні 1988 року, переглянувши стратегію з політики кліматичних змін,
Генеральна Асамблея ООН схвалила створення Міжурядової групи експертів зі
зміни клімату (Intergovernmental Panel on Climate Change). І в 1989 році на щорічній
зустрічі, глави семи великих демократичних держав визнали необхідність ухвалення
всесвітньої конвенції з глобальних кліматичних змін в цілях зменшення викидів
антропогенних парникових газів.
Люди тисячоліттями прагнули впливати на навколишнє середовище. А зараз
ми раптово опинилися на порозі найбільшої зміни клімату, викликаної діяльністю
людини. На жаль, ці зміни клімату є незапланованими, можливо некерованими і
можуть призвести до катастрофічних наслідків. Клімат на Землі визначається
складними взаємодіями між атмосферою, світовим океаном, крижаними шапками
на полюсах, тваринами, рослинами і осадовими породами. Вчені говорять про
«кліматичні системи» маючи на увазі всі природні фактори, взаємодія яких формує
клімат. До складу її входить, принаймні, чотири основні компоненти: атмосфера,
гідросфера, літосфера і біосфера.
Коли кліматична система знаходиться в рівновазі, як це було до технічної
революції,
поглинена
сонячна
радіація
врівноважується
поверхневим
випромінюванням Землі та атмосфери. Антропогенні фактори, що викликають
акумуляцію сонячної енергії, впливають на тепловий баланс, тим самим змінюючи
клімат. До факторів, що активно впливають на баланс сонячної енергії, відносяться
техногенні гази, які ми називаємо парниковими.
Парникові гази – це гази, що створюють в атмосфері екран, що затримує
інфрачервоне випромінювання, яке в результаті нагріває поверхню Землі і нижній
шар атмосфери. Ці гази присутні в атмосфері в незначній кількості майже
впродовж всієї історії існування Землі. Найбільш значним природним парниковим
газом, завдяки своєму достатку, є пари води. Наступний в цьому ряду парниковий
газ – двоокис вуглецю (СО2) – потрапляє в атмосферу як природним, так і
штучним шляхом.
Протягом всієї історії Землі він надходив в атмосферу в результаті вулканічної
діяльності та його баланс підтримувався біотою за рахунок природного кругообігу в
природі. За відсутності СО2 температура поверхні Землі була б приблизно на 33
градуси за Цельсієм нижче, ніж в даний час, що створило б вкрай несприятливі
умови для життя тварин і рослин.
Механізм парникового ефекту (Джерело: Climate Vitae Graphics).
Відомо, як змінювався хімічний склад атмосфери за останні 160 тис. років. Ці
відомості були отримані на основі аналізу бульбашок повітря в льодовикових
кернах, витягнутих з глибини до 2 км на станції «Схід» в Антарктиді і в Гренландії.
Було виявлено, що в теплі періоди концентрація СО 2 та СН4 була приблизно в 1,5
разів вище, ніж у холодні льодовикові періоди. Ці результати підтверджують
висловлене в 1861 р. Дж. Тіндалем припущення про те, що історію зміни клімату
Землі можна пояснити змінами концентрації вуглекислого газу в атмосфері.
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Сонячна радіація досягає Землі, частина її відбивається. Велика частина
проникає крізь атмосферу і нагріває поверхню Землі. Землею випускається
невидиме інфрачервоне (ІЧ) випромінювання, в результаті чого Земля
охолоджується.
Однак
частина
цього
ІЧ–випромінювання
поглинається
парниковими газами в атмосфері і таким чином утримує тепло.
Збільшення вмісту двоокису вуглецю в атмосфері відбувається не тільки
природним шляхом, а також в результаті людської діяльності, головним чином за
рахунок спалювання викопного палива і скорочення лісових масивів. Отже,
необхідно розрізняти між природним парниковим ефектом і створеним людиною
(або антропогенним) посиленим парниковим ефектом (або глобальним
потеплінням).
Природний парниковий ефект підтримує атмосферу Землі в стані теплового
балансу, сприятливого для існування тварин і рослин. Біота ж і є природним
регулятором температури, оскільки може випускати або поглинати СО 2 завдяки
складному механізму зворотних зв'язків, який формувався і «налаштовувався»
протягом мільйонів років.
Антропогенний парниковий ефект, навпаки, порушує сформований тепловий
баланс
в
системі
атмосфера–гідросфера–літосфера,
і
може
призвести
катастрофічного підвищення температури Землі. Причиною антропогенного
парникового ефекту є збільшення вмісту в атмосфері вуглекислого газу. Це
призведе до потепління клімату, а значить, до збільшення танення льодовиків і
підвищення рівня моря, а також до різкої зміни погодних умов у всьому світі.
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Парниковий ефект. Автомобіль або парник нагріваються на сонці, так як
світлова енергія, яка проникає всередину через скло, поглинається і
перетворюється на теплову, не проходить через скло (див рис. 2). Коли тепло таким
чином вловлюється, температура піднімається. Аналогічно нагрівається атмосфера
Землі: світло крізь неї проникає, а інфрачервоне випромінювання поглинається
парниковими газами, які відіграють роль «ковдри»,яка утримує тепло. Наприклад,
температура і клімат, до якого ми звикли, забезпечуються концентрацією
вуглекислого газу в атмосфері на рівні 0,03%. Збільшуючи цю концентрацію, – ми
збільшуємо тенденцію до потепління клімату. Таким чином, чим вища
концентрація парникових газів, тим чутливіший парниковий ефект.
Парниковий ефект
Парникові гази становлять близько 0,1% всієї атмосфери, основні складові
якої є азот – 78% і кисень – 21%. Основними парниковими газами, що підсилюють
антропогенні зміни в атмосфері, є двоокис вуглецю (СО 2), метан (CH4), закис азоту
(N2O), хлорфторвуглеці (ХФВ). Ліси на нашій планеті, що займають близько 28
відсотків суші, і світовий океан, який займає 70 відсотків усієї поверхні Землі,
можуть впливати на глобальний вуглецевий цикл, вміст СО2 в атмосфері і клімат.
У міру зростання ліси поглинають вуглекислий газ з атмосфери і накопичують
його в фітомасі та лісовому гумусі. За оцінками Всесвітнього фонду живої природи
(World Wildlife Fund) на ліси припадає 80 відсотків вуглецю, що міститься в
рослинності, і 40 відсотків – від загального вмісту в ґрунті. Вчені оцінюють, що
кожен рік 1.6 ± 1.0 млрд. т викидів вуглецю в атмосферу не поглинаються за
рахунок знищення лісів і зміни способів землекористування. У світовому океані
концентрація вуглекислого газу на глибині в кілька разів вище, ніж на поверхні.
Це пов'язано з тим, що запас розчиненого у воді неорганічного вуглецю у
вигляді двокарбонатних іонів, що знаходяться в рівновазі з СО 2, майже на два
порядки більше, ніж в атмосфері. Якщо життя в океані припиниться, концентрація
неорганічного вуглецю на глибині і у поверхні зрівняються, і це призведе до
багаторазового збільшення концентрації СО2 в атмосфері. Отже, біота океану
регулює атмосферну концентрацію СО2 і тим самим зберігає приземну температуру
в оптимальних для життя межах.
Ряд учених–кліматологів вважають, що світовий океан має величезний
потенціал поглинання СО2, при підвищенні температури води здатність поглинання
вуглецю океаном збільшується. Таким чином, ми можемо припустити, що світовий
океан можливо зіграє стабілізуючу роль у балансі вуглекислого газу при
глобальному потеплінні.
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2. ОСНОВИ СТАЛОГО СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ
2.1. СОЦІАЛЬНА СПРАВЕДЛИВІСТЬ:
НОРМАТИВНИЙ ЗМІСТ ТА ІСТОРІЯ СТАНОВЛЕННЯ ПОНЯТТЯ

Загальні положення
Уявлення про справедливість є тим загальним ціннісним знаменником, який
дозволяє виносити судження про виправданість існування соціально–політичних
структур, у межах яких протікає життя кожної людини. На основі застосування цієї
нормативної категорії вирішується питання про те, чи варто приймати навколишню
соціальну дійсність в тому вигляді, у якому вона є, чи варто намагатися її
коригувати або ж необхідно, розхитавши несучі конструкції соціуму, повністю
змінити обличчя відомого світу суспільних і політичних відносин.
Загальнотеоретичний контекст поняття «справедливість».
Перший рівень дослідження справедливості відноситься до найбільш
загального, вихідного значення даного поняття, до тієї аксіологічної сфери, яка
маркована словами «справедливе» і «несправедливе». Імпліцитно виділення такої
сфери
неминуче
передує
всім
нормативним
і
ситуативно–практичним
конкретизаціям справедливості. У літературі з етичної теорії подібна проблема
позначається як проблема співвідношення поняття і численних концепцій
справедливості. Слід враховувати також, що загальнотеоретичний контекст поняття
«справедливість» не обмежується проблемою його коректного визначення. Поряд з
цим присутня і інша проблема – проблема з'ясування тих ситуацій і
міжособистісних відносин, на які поширюється дія етики справедливості (в
англомовній літературі – «the scope of justice»). Вона припускає, що будь–які
принципи справедливості мають сенс тільки на тлі певним чином структурованої
соціальної реальності, особливості якої і перетворюються на передумову пошуку
справедливої системи взаємовідносин між членами суспільства. Питання про
область справедливості може розглядатися відносно незалежно від питання про
дефініції справедливості. Однак, в дійсності, їх рішення виявляється можливим
тільки в ході єдиного, комплексного дослідження.
Що ж може входити в загальну, нейтральну по відношенню до концепцій,
дефініцію справедливості? Узагальнення мовного побуту і теоретичної рефлексії з
приводу даного поняття приводить нас до наступного формулювання.
Справедливість є уявленням про належний, морально санкціонований порядок
взаємодії між членами суспільства, який заданий домірністю вигод і втрат, переваг і
труднощів спільного життя на основі прав, що виражають рівну моральну гідність
кожної людини, обов'язків, що визначають ступінь участі індивідів у підтриманні
суспільної кооперації, а також якості скоєних ними вчинків, що створює принцип
диференціації прав і обов'язків. У якості підстави такого порядку виступають
цінності рівності та неупередженості. Причому неупередженість виражається у
формальному правилі «відносься до всіх однакових випадків однаковим чином, а до
різних – по-різному», а рівність розуміється лише як презумпція.
Презумпція рівності, чітко сформульована вже Аристотелем, полягає в тому,
що саме суспільна нерівність, а не рівність потребує виправдання перед обличчям
справедливості. Тобто, відповідно до даного принципу для визнання якоїсь
нерівності допустимою слід привести в її захист ґрунтовні аргументи, що
відштовхуються від самої моралі, релігії, метафізики чи неупередженого аналізу
дійсних умов соціальної реальності. Саме формулювання «презумпція рівності»
За матеріалами А.В. Прокоф'єва. Сектор етики Інституту філософії РАН.
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належить І. Берліну, який вважав, що знаменитій бентамівській формулі («кожен
повинен вважатися за одну людину і ніхто – більше, ніж за одну») передує в якості
підстави більш фундаментальне і більш широке Егалітарне твердження: «якщо
дано, що існує клас людських істот, то звідси випливає, що до всіх членів цього
класу, людей, слід ставитися однаково і одноманітно, поки немає достатніх причин
не робити цього». Звідси випливає, що навіть ієрархічне суспільство потребує не
просто пояснення, але й виправдання існуючих нерівностей. Але звідси ж виникає
обставина, що ідеал рівності при її операціоналізації в рамках конкретних
концепцій справедливості може виражатися у вимогах тотожного, пропорційного
або навіть просто збалансованого розподілу тягот і переваг.
Фундаментальне значення має також той факт, що уявлення про
справедливість є не тільки джерелом вимог, що пред'являються моральним
індивідом до самого себе, а й підставою для моральних претензій до інших людей.
На відміну від етики милосердя, етика справедливості не може спиратися на заклик
«не судіть». Фіксація несправедливості породжує у людини, що володіє почуттям
справедливості, прагнення вербалізувати своє обурення, зробити його надбанням
гласності і відновити порушену рівновагу (покарати порушника, компенсувати
втрати потерпілого, перебудувати структуру інститутів і т.д.) Але все це означає
також, що для реалізації почуття справедливості необхідний потужний зовнішній
ресурс, будь–то ресурс розподілюваних матеріальних благ або ресурс легітимної
влади. Остання обставина також є дефінітивною характеристикою даної моральної
цінності.
Переходячи від поняття справедливості до її області слід зазначити, що
традиція з'ясування обставин, що породжують потребу в етиці справедливості, має
глибокі історичні корені. Проте докладне їхнє дослідження ми вперше знаходимо у
Д. Юма. Першою умовою застосування поняття «справедливість», з його точки
зору, є такий стан суспільства, який лежить між двома крайностями: абсолютним
дефіцитом благ, коли саме правильний їх розподіл залишає більшість без засобів
для гідного життя, і абсолютним достатком, при якому всяке бажання може бути
задоволено без обмеження інтересів іншого (помірна нестача брак благ). Другою
умовою слугує той факт, що здатність індивідів до жертв і поступок обмежена
тенденцією прискіпливого ставлення до власних інтересів та інтересів близьких
(обмежена щедрість). Третя умова пов'язана з нездатністю членів людських спільнот
гарантувати власну безпеку, спираючись виключно на свої власні сили (приблизна
рівність можливостей і здібностей, або взаємна уразливість). Нарешті, четверта
умова визначається необхідністю присутності інших людей в якості учасників
кооперативної діяльності щодо забезпечення матеріальних засобів для життя і в
якості партнерів по міжособистісному спілкуванню (взаємна залежність).
Серед юмівських умов найбільш вразливою для критики є обмежена щедрість і
помірна нестача благ. Адже якщо абсолютна жертовність всіх членів даного
суспільства або абсолютна доступність всіх мислимих благ спільного життя дійсно
усувають питання про належний баланс прав та обов'язків, то навіть найгостріший
дефіцит різних благ або ж абсолютний егоїзм всіх членів суспільства не виключають
обговорення ступеня справедливості відносин між людьми. У зв'язку з цим останні
дві юмівські обставини можуть бути переформульовані як «наявність
партикулярних інтересів, пов’язаних із ситуацією конфлікту» і як «нестача благ, які
цінують люди».
Крім ревізії, юмівські обставини справедливості вимагають деяких доповнень.
Адже зміст обставин справедливості такий, що вони цілком можуть бути
проінтерпретовані в якості своєрідних «умов несправедливості», тобто в якості
головного джерела всіх вад соціального космосу. Така позиція, на перший погляд,
здається цілком прийнятною і може навіть отримати яскраве найменування
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«діалектичної»: вища справедливість полягає в тому, щоб подолати саму
необхідність справедливості. Однак ідея подолання обставин справедливості на
основі апеляції до самої цієї цінності потрапляє під дію аргументів, котрі умовно
маркуються як аргументи slippery slope. Подібна аргументація є невід'ємною
частиною консервативної традиції в соціальній філософії і вказує на неминучу
дестабілізацію упорядкованого status quo у разі радикальних нововведень. Ціна
прагнення домогтися фундаментальної зміни людської ситуації на основі «ревнивої
чесноти» і за допомогою засобів, передбачуваних нею, завжди виявляється занадто
високою, а результат – вкрай невизначеним. Тому подолання обставин
справедливості можна сприймати як природну межу суперечок про те, що є
справедливим чи несправедливим в устрої людських суспільств. Цей висновок може
бути переформульований і в більш широкій перспективі, яка дозволяє вийти за
межі юмівського списку обставин справедливості. В якості межі області
застосування нормативного поняття «справедливість» могло б виступати таке
формулювання як «подолання людської природи».
Дане положення спорадично зустрічається в етичній літературі, хоча частіше
«подолання людської природи» виступає як межа нормативних претензій моралі
взагалі. Ми вважаємо, що мораль як така немислима без спрямованості за межі
людського єства. Вона є одним із способів трансцендування суто людських форм
існування. Однак те ж саме можна сказати про ту частину моралі, яку прийнято
називати етикою справедливості.
Соціальна справедливість в сучасній етичній теорії: проблеми та рішення
В останній третині XX ст., яка спричинила в етичній теорії Заходу значний
сплеск інтересу до питань справедливого суспільного устрою, проблемне поле теорії
справедливості набуло наступних обрисів. На тлі приблизного консенсусу з приводу
питань легальної чи політичної справедливості, що вимагає демократичного
суспільного устрою, формальної громадянської рівності і забезпечення ряду
фундаментальних особистих свобод, вкрай дискусійним виявилося питання про
справедливий соціально–економічний розподіл. Саме ця тематика умовно
маркується як «соціальна справедливість». Концептуальна розробка теорії
справедливості виявилася прив'язана до прояснення різних дистрибутивних
парадигм і з пошуком раціональних підстав, які дозволили б віддати перевагу якій–
небудь з них. При цьому, незважаючи на широкий розкид концепцій, до
теперішнього моменту зберігається їх загальна тенденція, яку можна назвати
тенденцією до нормативної та епістемологічної уніфікації. Багато дослідників
виходять з можливості і необхідності формулювання
однієї (і єдиної) теорії
обґрунтування справедливого розподілу, з якої має слідувати один (і єдиний)
дистрибутивний принцип (парадигма). Однак досі однозначного зв'язку між
певними логіками обґрунтування і дистрибутивними парадигмами так і не
сформувалося.
а) традиційний набір дистрибутивних парадигм
У сфері соціально–економічного розподілу можна виділити три основні
дистрибутивної парадигми, які задають різні критерії розподілу тих благ, володіння
якими дозволяє говорити про відносне досягнення успіху індивіда в рамках даної
суспільної системи. По-перше, це егалітаристська парадигма, де критерієм є
приблизна рівність людських потреб. Правомірним втіленням такої рівності можуть
вважатися: а) рівна індивідуальна власність, переважно трудова, б) рівний
споживчий доступ до колективної (загальнонародної) власності і, нарешті, в)
часткова вирівнююча корекція результатів функціонування тих суспільних
інститутів і природних процесів, які генерують нерівності у споживанні. Перший,
руссоїстський ідеал в сучасних умовах є абсолютно архаїчним, друга ідея, властива
марксистському розумінню соціалізму, без сумніву, порушує межі самого поняття
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справедливості, тому переважаючою позицією в межах егалітаристського розуміння
соціальної справедливості є остання.
Друга дистрибутивна парадигма припускає розподіл по заслугах. Вона часто
називається меритократичною концепцією. У меритократичному контексті, на
відміну від егалітарного, ідея рівного ставлення до людей трактується через призму
пропорційної рівності (у дусі знаменитого платонівського твердження, що «для
нерівних рівне стало б нерівним»). Перша теза цієї концепції полягає в тому, що
доступ до престижних соціальних позицій повинен бути відкритий тільки для тих
індивідів, які здатні до здійснення суспільно важливих функцій, і в тій мірі, в якій
вони на це здатні. Парадигматичним міркуванням меритократичного розуміння
справедливості є аристотелівська думка про те, що флейти мають діставатися
кращим флейтистам. Тому поняття заслуги суворо відмежовується від спадково–
аристократичного достоїнства та характеризує цінність індивіда, взятого поза його
соціально–історичними коренями. Другою тезою меритократичної концепції є
переконання в тому, що заслуга повинна визначати не просто доступ до
функціональних соціальних позицій, але і всю повноту суспільного статусу,
пов'язаного з ними. Здійснення суспільно важливих функцій має бути пов'язане з
пропорційно нерівною винагородою, що стосується знаків пошани і поваги, а
також споживчих благ.
В рамках даної дистрибутивної парадигми чітко виділяються радикальна і
помірна варіації. Радикальний варіант наполягає в руйнуванні тих інститутів, які
продукують передбачувано незаслужені нерівності (сім'я, індивідуальна власність з
правом дарування і спадкування і т.д.), на жорсткому формальному ранжуванні
індивідів відповідно до їх здібностей (спочатку, потенційними, а потім,
перевіреними в певній сфері діяльності). Однак радикальний варіант меритократії,
як і раніше радикальний егалітаризм, є за своєю суттю проектом подолання
людської природи, що дискредитує його в світлі обмежень поняття справедливості.
Іншим чином виглядає помірно меритократичний проект. У ньому функціонування
інститутів, пов'язаних з незаслуженим розподілом, всього лише коригується у бік
більшої відповідності заслугам.
Для прихильників третьої дистрибутивної парадигми справедливість полягає у
правочинному володінні власністю і використанні всіх, пов'язаних з цим
соціальних переваг. Цій парадигмі відповідає лібертаріанська традиція в сучасній
соціальній етиці. Її ключовою тезою є відмова від застосування централізованим
адміністративним апаратом будь–яких схематизованих зразків справедливого
розподілу ресурсів. У зв'язку з цим саме поняття «справедливість» або, як мінімум,
«соціальна справедливість» потрапляє під серйозну підозру. Якщо певна власність,
отримана індивідом на основі трудової або підприємницької діяльності або
передана йому іншими особами в ситуаціях, де були відсутні шахрайство і
насильство, то він володіє ними правочинно і ніхто не може заперечити таке
володіння як несправедливе. Незважаючи на це, лібертаристська позиція все ж
передбачає значний перерозподіл власності, оскільки збереження чистоти
правочинностей вимагає постійного виправлення насильницьких і здійснених
шляхом обману угод.
До числа ключових утруднень ліберального підходу як соціально–етичної
теорії відноситься його явна розбіжність з моральною ідеєю фундаментальної
рівності, з імперативом турботи про благо ближнього та іншими аксіомами моралі.
Соціально–економічний лібертаризм поза серйозними обмеженнями виглядає,
швидше, не як моральна позиція, а як просте ідеологічне відображення егоїзму
власника.
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б) парадокси теоретичного обґрунтування соціальної справедливості
Що стосується різних логік обґрунтування справедливості, то вони представлені наступними основними моделями: інтуїтивістською, утилітаристською,
натуралістичною, контракторною.
Першим способом обґрунтування дистрибутивної політики є апеляція до
раціонально очевидних відправних положень, які змушують нас вважати за краще
той чи інший варіант розподілу як найбільш справедливий. Прикладом може бути
концепція справедливості, побудована на основі невідчужуваних індивідуальних
прав і свобод, які повинні бути забезпечені у рамках будь–якої соціальної системи.
Вони безпосередньо виражають ідею рівної цінності всіх людей, незалежно від їх
фактичної значимості один для одного. Таким чином, деонтологія невідчужуваних
прав, застосована до проблеми дистрибутивної справедливості, несе в собі
потужний егалітарний заряд, протипоставлений, перш за все, меритократичній
парадигмі.
Однак егалітарні висновки не є для неї приреченими.
Індивідуальні права не являють собою однорідного цілого. Вони поділяються
на негативні (або права «першого покоління»), які припускають, що уряд і інші
люди утримуються від втручання в життя автономної людини, і позитивні (або
права другого покоління), які припускають, що кожному індивіду гарантований
певний рівень добробуту. Розстановка пріоритетів і встановлення ступеня
обов'язковості реалізації різних прав тягнуть за собою дуже різні нормативні
рекомендації.
При акцентуванні
значення
прав першого
покоління складається
лібертаристська деонтологія, яка розглядає всякий перерозподіл як використання
членів суспільства, які найбільш досягли успіху, «анулювання» їх в якості
незалежних індивідів і тим самим – серйозне приниження їх людської гідності.
Однак, якщо реалізація прав першого покоління (в числі яких домінують
громадянські) буде поставлена в пряму залежність від додержання соціально–
економічних прав, то в рамках інтуїтивістської логіки обґрунтування справедливості
буде переважати інше трактування, що тяжіє до вирівнювання рівнів споживання.
Другою моделлю обґрунтування справедливого розподілу є утилітаристська.
Посилка фундаментальної етичної рівності в утилітаристській думці представлена
згадуваною вище формулою, яка належить Дж. Бентаму. Однак ступінь дійсної
егалітарності утилітаристських дистрибутивних концепцій залежить від безлічі
привхідних умов, що варіюють сукупну корисність, яка породжується тим або
іншим варіантом розподілу ресурсів.
Наприклад, якщо дотримуватися тези про крайню утрудненість або
неможливість міжособистісних порівнянь корисності, то принципом розподілу
ресурсів виявиться принцип Парето. У цьому випадку логіка максимізації
корисності веде до схвалення будь-якого нерівного розподілу, якщо перерозподіл
спричинить погіршення становища будь-кого з індивідів у порівнянні зі status quo.
Якщо ж в якості Парето-оптимального порядку прийняти систему вільного
ринкового обміну, то прагнення максимізувати корисність приведе нас до помірно
лібертаристської позиції. Однак якщо визнати міжособистісні порівняння
можливими і залучити концепцію «зменшуваної граничної корисності», побудовану
на припущенні про те, що отримання незаможними певної кількості благ дає в
цілому більший приріст корисності, ніж втрата тієї ж кількості благ надмірно
забезпеченими, то утилітаризм перетворюється в егалітарну концепцію соціальної
справедливості. Але і на цьому можливі трансформації нормативних висновків
утилітаризму не закінчуються. Навіть після визнання закону зменшення «граничної
корисності» утилітаристська позиція може бути модифікована на користь
меритократичної або лібертаристської парадигми. Це відбувається у зв'язку з тим,
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що розподіл по заслугах або захист правочинного володіння можуть розглядатися
як обов'язкова умова економічної ефективності або соціально-політичної
стабільності суспільства.
Однією з найбільш поширених альтернатив інтуїтивістської деонтології прав і
утилітаризму в сучасній соціальній етиці служить натуралістична модель
обґрунтування справедливого розподілу. Прихильники натуралістичної моделі
ратують за повернення до класичних, досучасних зразків політичної та моральної
філософії. Їх центральною тезою є твердження про те, що існує можливість
зафіксувати природні риси людини і в світлі цих рис – якийсь образ людського
призначення. Тоді ефективність соціальних механізмів, що відають розподілом
ресурсів, визначається не в світлі гарантій невід'ємних прав або максимізації
переваг, а в світлі реалізації субстанціональних людських потреб та створення умов
для досягнення досконалостей (чеснот). Залежно від акценту – на потребах або
досконалості – можна виділити меритократичний або егалітаристський варіанти
натуралізму.
Таким чином, перераховані моделі обґрунтування виявляються залученими в
потенційно нескінченну суперечку, причому жодна з них не надає аргументів, які
працювали б на користь тільки однієї дистрибутивної парадигми. Це сумне
становище, здавалося б, враховано в контракторному розумінні соціальної
справедливості, де підбір чесних умов гіпотетичного вибору дозволяє відсівати
раціонально неприйнятні теорії обґрунтування та визначати ідеальний баланс
дистрибутивних парадигм. Наприклад, на тлі умов чесної угоди по Дж.Ролзу
виявляють свою неспроможність утилітаристська і натуралістчна моделі
обґрунтування, а інтуїції, що стосуються прав, отримують прояснену і однозначну
форму. У той же час «принцип різниці» (тобто принцип гранично можливої
максимізації положення тих, хто програв у соціальній лотереї), обраний учасниками
договору за «завісою невідання», виглядає як остаточне і збалансоване рішення
суперечки парадигм: рішення на користь одного з варіантів помірного егалітаризму.
Однак однозначність висновків, пропонованих теорією гіпотетичного
контракту Дж.Ролза, також перебуває під серйозним питанням. Логіка міркування
учасників «вихідного положення» і її результати представляється різними
теоретиками по–різному. Так, Дж.Харсаньї, спираючись на дещо інше трактування
співвідношення раціональності і виправданого ризику, ніж у Дж.Ролза, припустив,
що учасники уявного договору виберуть все ж утилітаристський принцип розподілу,
хоча користувалися в ході вибору неутилітаристськими посилками. Дж.П.Стерба
зробив припущення, що їх вибір буде вибором на користь «високого, але не
найвищого з усіх можливих соціальних мінімумів». У той же час, Д. Белл досить
успішно використовував контрактуалістську методологію для виправдання
неегалітарних способів розподілу.
Соціальна справедливість і плюралізм цінностей
Настільки суперечливе використання моделей раціонального обґрунтування і
перманентне співіснування протилежних дистрибутивних парадигм (як теоретичних
позицій і як елементів реальних соціально-політичних систем), без сумніву,
створює тупикову ситуацію. Вона відбивається як у партикуляризації дискусійного
поля, коли суперечки ведуться між прихильниками одного підходу і лише з приводу
його приватних проблем, так і в оглядовому, бібліографічному характері
досліджень, що виходять за межі догматичних суперечок. Єдиною перспективою
усунення подібного положення залишається перехід до плюралізації розподільчої
сфери.
Найбільш відомою спробою просунутися в цьому напрямку є «сферичне»
розуміння, що належить М. Уолцер. Кожне соціальне благо чи їх взаємопов'язаний
набір, з його точки зору, становлять особливу дистрибутивну сферу, в межах якої
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прийнятні тільки строго визначені критерії. Набір критеріїв, що виділяється М.
Уолцер, добре відомий з історії суперечок про соціальну справедливість: потреби,
заслуги, правомочність вільних обмінів. Вони співвідносяться з набором
дистрибутивних сфер:
приналежність до спільноти, безпека і добробут, гроші і товари, публічні
посади, важка робота, вільний час, освіта, спорідненість і любов, божественна
благодать, визнання, політична влада. Якщо для галузі охорони здоров'я (як
частини сфери безпеки і добробуту) застосуємо критерій розподілу за потребами,
для сфери грошей і товарів – критерій правочинності вільних обмінів, то для сфери
розподілу публічних посад чи академічних звань – критерій чесного змагання і
заслуги (або більш м'яко – кваліфікації).
Проте захист суверенності сфер розподілу наштовхується на одну тривіальну
обставину: хоча для багатьох дистрибутивних областей матеріальні ресурси і не є
самоцінними, вони все одно залишаються необхідними для їх функціонування і
при цьому завжди обмеженими. У цьому зв'язку постійно доводиться вирішувати
питання про взаємний пріоритет сфер, тим самим позбавляючи їх автономії. Тому
головною умовою реалізації ідеалу справедливого суспільства є не стільки
уолцерівське «мистецтво поділу» дистрибутивних сфер, скільки мистецтво
контекстуального урівноваження інтуїцій, які фіксують об'єктивні цінності етики
справедливості, і урівноваження окремих аспектів цих цінностей, які виділяються
різними інтелектуальними течіями. Головною нормативною забороною в цьому
випадку виявляється заборона на повне анулювання якоїсь однієї із сторін
справедливості. Несправедливо, коли заслуга, правочинність або рівність
перестають братися до уваги при проектуванні політичних стратегій. Але це не
усуває того факту, що завжди існує безліч прийнятних співвідношень цих
цінностей.

2.2. СИСТЕМНА КРИЗА: МІФ І ОБ’ЄКТИВНА РЕАЛЬНІСТЬ
Саме поняття «криза » пояснювати не потрібно, воно зрозуміло кожному.
Системна криза, як її визначають фахівці, – багатофакторне явище, що охоплює всі
сторони діяльності і буття держави. Влада знає про це, але робить «хорошу міну
при поганій грі». Вона зайнята вирішенням своїх вузькокорпоративних, кланових
проблем. Мабуть, вважає: після них хоч потоп.
Сьогодні перед громадянами України та Росії стоїть питання: кому вірити?
Тим, хто переконує нас, що справи в країні йдуть непогано, або – тим, хто
пророкує незабаром для неї серйозні неприємності?
Незалежні експерти аргументовано доводять, що сьогодні хворі всі основні
складові елементи в господарському організмі як України, так і Росії і всього
нашого соціуму. От тільки їх наукові розробки нинішньою владою не затребувані.
Причина, зокрема, в тому, що держапарат наскрізь вражений раковою пухлиною
корупції.
Відомо,
що
результати
праці
кожного
управлінця
визначаються
результативністю його роботи, ефективністю діяльності. У нас же, на жаль, взагалі
не існує критерію, за яким можна визначити ефективність роботи управлінського
апарату. Чиновницька каста працює без керма, без вітрил. Кожен начальник діє по

За матеріалами російських джерел
У перекладі з грецької криза означає суд Божий
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інтуїції і за своїми особистими уявленнями. Як правило, виходячи при цьому з
своїх особистих корисливих, корупційних інтересів, які для нього понад усе.
Начальник Експертного управління Адміністрації Президента Росії визнав
розумним розмір горезвісного «відкату» чиновникам – 10% бюджетних коштів, що
виділяються на реалізацію того чи іншого проекту. А середнім, але, мабуть, теж
прийнятним, – 30%. Буває ж, спокійно сказав чиновник, 50 і 60%. Далі їхати, як то
кажуть, нікуди.
У наші дні лукаві політики з «партії влади» стверджують, що Росія вже встала
з колін, на які її поставили Єльцин з «сім'єю». Але це тільки слова. У Писанні
сказано: «По справах їх, впізнаєте їх». А справи такі: в результаті ліберальних
ринкових реформ в країні зникло поняття продуктивності праці, зношеність
основних фондів зашкалює за окремими галузями за 90%, Росія сидить на нафтовій
і газовій голках. Вона входить у смугу техногенних катастроф, зокрема, в системі
ЖКГ. При такій ситуації терміново повинен бути введений мобілізаційний режим з
надзвичайних ситуацій, розроблена спеціальна програма з подолання ситуації, що
склалася. Тут одного МНС не вистачить.
До речі, можна пригадати, про що говорив у 1996 році керівник
президентської Адміністрації. Про те, що Росії, як повітря, потрібно мати програму
реструктуризації економіки з виділенням найбільш перспективних галузей, які
державі слід підтримувати. Правильна думка! А що сьогодні? Є така програма? Нині
держава продовжує йти з економіки, і воно робить це свідомо.
Тепер візьмемо суспільне, політичне життя. Кажуть, що тут панують тиша,
гладь та божа благодать, що всі справи вершаться демократичним шляхом. Це не
так. До речі, демократії в її чистому вигляді взагалі ніколи і ніде не було – навіть в
стародавній Греції. У сучасному ж світі демократія підмінена владою грошових
мішків.
Йде зниження професійного рівня робітників, техніків, інженерів, інших
фахівців, – взагалі відбувається втрата професіоналізму. Повністю перекручено
саме поняття політики як віддзеркалення об'єктивної реальності і сумлінного
протистояння різних ідейних точок зору, толерантного ставлення до опозиції. У нас
політичне життя повністю монополізоване з боку однієї партії, яку можна назвати
партією войовничих чиновників і бюрократів. Втім, Кремлю цього вже замало і він
створює «під себе» ще одну кишенькову партію на чолі з головою Ради Федерації.
Ні, не можна сказати, що партія «Єдина Росія» однорідна в негативному
плані. У ній чимало чесних, совісних людей. Але у керівництва її стоять діячі, які
вирішують свої вузько–корпоративні завдання і переслідують свої особисті
інтереси.
У підсумку можна взяти будь–яку сферу, сторону життя – і побачити, що все
знаходиться в стані деградації. Відбуваються деіндустріалізація, депопуляція,
деградація моральності, моралі та інші, інші «де». До речі, куди в Росії подівся
Бюджет розвитку? Натомість має місце імітація управлінської діяльності і навмисне
перекручування реальної дійсності. За великим рахунком Росії для прискореного
розвитку необхідні не чотири пріоритетні національні проекти, а 144. Тільки тоді
можна буде говорити, що тут опанували ситуацію.
А подивимося на долю російських золотовалютних запасів. Де вони? У більшій
частині розміщені на Заході в цінних паперах і акціях. Тобто фінансують чужу
економіку. Фактично вони знаходяться в якості застави «правильної поведінки»
Росії, гарантії продовження нею порочного в своїй однобічності прозахідного
курсу, закладеного ще Єльциним.
Народу ж кажуть, що на розвиток реальних секторів економіки в уряду грошей
не вистачає. Гроші є і їх дуже багато! Тільки використовуються вони зовсім не в
інтересах розвитку реальної економіки Росії.
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Можна передбачити, що автору заперечать: найбільші російські корпорації,
такі, як «Газпром», – процвітають. Відповімо: у російських корпорацій росте
заборгованість перед фінансовими колами Заходу. Вони в боргах, як у шовках.
«Газпром» вже давно не національне надбання Росії. Його фінансове становище
дуже непросте.
Питання: чому при таких розмірах Стабфонду і золотовалютних запасів
«Газпром» при купівлі у Р. Абрамовича «Сибнефти» не взяв кошти у своєї держави,
а заліз у борги на Заході? Незалежні фахівці добре розуміють, яке завдання реально
вирішувалася під прикриттям цієї оборудки. У Росії активно йде прихована
експансія іноземного капіталу, і багато стратегічних акціонованих підприємств(в
тому числі і в ВПК, не кажучи про ПЕКу) вже перебувають під його контролем.
Приклад «ЮКОСа», де в складі керівництва були відомі фінансові магнати Заходу,
– це тільки те, що лежало на поверхні.
Зараз ще немає повної картини того, що діється з «нашою» економікою, де
державі з часів перших перебудівників відводилася роль «нічного сторожа» і все
вирішувалося на користь вузького кола близьких до влади відомих осіб, часто з
подвійним громадянством. Покійний нині академік І.Моісєєв попереджав, що у
нової Росії буде тільки два
шляхи. Один
– латиноамериканський,
напівколоніальний. Інший – шлях росту незалежного державного національного
капіталу і суверенного розвитку країни. По останньому сьогодні йдуть Японія, яка
мілітаризується, і, особливо, потужний в усіх відношеннях Китай, а також Індія.
Росія ж продовжує слідувати першим, латиноамериканським шляхом, опиняючись
у все більшій залежності від Заходу. І не бачимо при цьому, що сам Захід стає все
більш вразливим, схильним до внутрішніх чинників саморуйнування.
Один із доказів тому – багаторазове перевищення американської валюти над
ВВП Сполучених Штатів Америки. Пояснимо: за кордоном крутиться така маса
американських доларів, яку врівноважити валовий внутрішній продукт США не в
змозі. Між іншим, про це з тривогою пишуть такі видні фахівці, як Дж.Сорос в
«Алхімії фінансів» та інші відомі високопрофесійні фінансисти. Вони
попереджають: західна система тріщить по всіх швах. І прямо визнають, що
бояться, які страшні наслідки це викличе у всьому світі. Якщо завалиться «доларова
піраміда», тоді піддасться колапсу і вся світова фінансова система і світова
економіка. І де ми тоді будемо?
За оцінками різних фахівців «вікно для порятунку» Росії звужене до 10–13
років. Тобто часу у неї фактично не залишається для розробки і створення
адекватного механізму щодо протистояння внутрішній системній кризі. Далі
ситуація піде в рознос за законами незворотності. Втім, припускаємо, що нинішня
ситуація може в будь–який момент змінитися до гіршого і перейти в НП.
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2.3. СОЦІАЛЬНА БЕЗПЕКА КРАЇНИ ПІД ЗАГРОЗОЮ
«Визначайте значення слів –
і ви позбавите світ від половини хибних думок».
Рене Декарт
Заміна пільг грошовими виплатами десяткам мільйонів російських громадян є
революцією, за значимістю сумірною з Жовтневою, перетвореннями Петра і тієї,
недавньої, символом якої був Єльцин на танку. Те, що це неясно з першого
погляду, – результат неправильної термінології, що використовувалася під час
правління більшовиків і збереглася донині.
Одним і тим же словом «ПІЛЬГА» в CCCР і його правонаступниці РФ
називали – і продовжують називати – як мінімум дві абсолютно різні речі.
Пільгами називають і знижки для проїзду студентів в автобусі, і безкоштовне
отримання інвалідами війни лікування і ліків. Але якщо перші справді можна
назвати пільгами, то другі не пільги взагалі. Вони є суто соціальними гарантіями,
що даються державою. А гарантія за самою своєю природою не може бути
визначена ніякою грошовою сумою. Замінювати гарантію грошовою виплатою
гірше, ніж блюзнірство – це повне нерозуміння суті. Насправді, адже ніхто не знає,
якою саме хворобою захворіє ветеран або інвалід. Може бути, ветеран Чорнобиля
або герой Афгану раптово помре в автомобільній катастрофі, і тоді ніякі грошові
витрати на його лікування і ліки не будуть потрібні. А може бути, у нього буде
лейкемія, рак підшлункової залози, параліч або хвороба Альцгеймера, що
вимагають багаторічного дорогого лікування. Лікування і ліки ветеранам – це не
пільга. Це гарантія, що дається державою. А гарантія за самою своєю природою не
може бути виражена ні в якому грошовому еквіваленті.
Вирішуючи «питання про пільги», уряд і Дума змінюють суспільний договір
між громадянами Росії та державою. Ні більше, ні менше. Зауважимо, до речі, що
суспільний договір між урядом і народом в Росії ніколи не підписувався. У всі віки
і у всі часи він дотримувався за замовчуванням. Всі кардинальні зміни відбувалися
волюнтаристськи і зверху. Важко назвати суспільним договором роздачу сотень
тисяч селян у володіння улюбленців (читай коханців) Катерини Другої. Те ж
відноситься до перетворень Петра, в результаті яких населення імперії скоротилася
на третину. Жовтневий переворот, нібито дав робітникам і селянам все, також був
далекий від суспільного договору – ніхто голосування з приводу повалення
Тимчасового уряду не проводив, а Установчі збори було розігнано силою. За
колективізацію і розкуркулення теж ніхто не голосував. Соціальні гарантії
радянської держави (і чималі! Наприклад, безкоштовна медицина і освіта для всіх, а
також житло, дешевизна якого певною мірою компенсувала мізерність зарплат) –
ні в якій мірі не були результатом договору, вони виникали з ініціативи зверху, без
будь–якого зворотного зв'язку.
Багато з цих соціальних гарантій справді чудові. Країна Рад, створюючи
невизначеність в одному, давала тверді гарантії в іншому. Був певний баланс
стійкості і нестійкості, соціальних гарантій і небезпеки опинитися в місцях,
віддалених від усяких гарантій. Але крім соціального захисту радянська влада давала
і привілеї, які мають зовсім іншу природу. І щоб приховати це розходження,
називала привілеями все: і гарантії безкоштовної охорони здоров'я у разі будь–
якого захворювання, і привілеї членам партії, і безкоштовне навчання для всіх, і
За матеріалами робіт Петра Олексійовича Миколаєва – академіка, заслуженого професора МДУ
ім. М.В. Ломоносова і Юрія Борисовича Магаршака – виконавчого директора Комітету
міжнародного інтелектуального співробітництва (Нью–Йорк).
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дачі міністрам. Свідомо чи була створена плутанина між гарантіями і привілеями
або виникла через недоумство – питання інтригуюче. Не виключено, що ця, як і
багато інших проблем сучасної Росії, була прозорливо організована мудрим
товаришем Сталіним, який до цього дня усміхається у вуса, з небуття дивлячись на
наші спроби з них видертися.
Безліч привілеїв виявилися результатом рішень на рівні постанов для
службового користування. Природно, результатом півстолітнього змішання понять
стали численні перекоси, які потребують виправлення. Тим важливіше усвідомити
важливість того, що відбувається в Держдумі сьогодні.
У дійсності, говорячи про зміну системи пільг, уряд Росії і Дума одночасно
ставлять на голосування питання про перегляд соціальних гарантій, що даються
Російською державою громадянам. Тобто про зміну суспільного договору в тій
формі, якою її розуміли просвітителі починаючи з Дідро і Монтеск'є і яким його
розуміють у всьому цивілізованому світі донині.
Регулювання відносин між громадянами і державою є суттєвою частиною
роботи парламенту та його комітетів будь–якої цивілізованої країни. У країнах
Європи та Північної Америки це тривалий, ретельно збалансований процес,
еволюція. Якщо ж зміну суспільного договору між багатомільйонним народом і
державою намагаються втиснути в рамки єдиної постанови, рубаючи по всьому
населенню з плеча – від Москви до Владивостока – і кидаючи електорат в нове
життя одним ударом сокири закону і його обуха, – це революція. А революції за
самою своєю природою – двосічні штучки. Після будь–якої, навіть найбільш
безкровної, найгуманнішої і оксамитової, тривала і болісна релаксація неминуча.
Зрівнялівки в питанні про соціальні гарантії ні в одній країні немає. Ні в
цивілізованій, ні в тій, що розвивається, ні в авторитарній, ні в демократичній.
Наприклад, інваліди війн у всіх країнах Європи і Америки отримують додаткові
соціальні гарантії у порівнянні зі звичайними пенсіонерами. Люди, які досягли
пенсійного віку, в свою чергу, мають більше соціальних гарантій, ніж молодь.
Соціальна безпека громадян нітрохи не менш важлива, ніж безпека державна.
Більш того, соціальна безпека населення в умовах мирного життя – справжня
державна безпека і є. Соціальна захищеність (те, що в США називають social
security) у значно більшому ступені, ніж форма власності на засоби виробництва,
визначає суспільний лад. Це суспільний договір, що визначає життя всього народу і
складався десятиліттями, переписати який в рамках одної єдиної постанови гірше,
ніж безвідповідально, і навіть гірше, ніж нерозважливо. Це просто неможливо.
Безсумнівно, вирішувати проблему пільг і так званих пільг необхідно. Але це
делікатний і довгий процес. Країна велика, пільг багато тисяч. Які з них можна
замінити грошовими виплатами, які не можна? Як саме перерозподілити суспільне
надбання? Будь–який перерозподіл соціальних гарантій і пільг – це новий
суспільний договір. Участь в обговоренні та прийнятті рішень громадськості при
його зміні абсолютно необхідна. В іншому випадку соціальний вибух в тій чи іншій
формі неминучий. Не треба плекати ілюзій: безмовний протест у Росії нітрохи не
менш небезпечний, ніж відкритий опір.
У будь–якому випадку почати треба з чіткого відділення пільг від соціальних
гарантій. Наприклад, пільги депутатам і членам уряду (держдачі, автомобілі з
шоферами і пр.) є саме пільгами, тоді як медичне обслуговування інвалідів і
ветеранів – частина системи соціальної безпеки. Змішувати пільги, які за самою
своєю природою мають грошове вираження, з соціальною захищеністю тих чи
інших груп населення, яка грошового вираження мати не може, і тим більше
поміщати їх в один законодавчий акт – безглуздо. А в довготривалій перспективі із
серйозними потрясіннями.
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І останнє. Процес перевизначення соціальної безпеки громадян Росії і зміна
суспільного договору повинні бути проведені не тільки коректно, розумно і
збалансовано, але й етично грамотно. Згадаймо, що навіть згадана велелюбна
імператриця Катерина Друга, переконуючи громадян прищеплювати віспу, першою
прищепила її самій собі, незважаючи на смертельний ризик! Природно очікувати,
що в наш високоморальний і архідемократичний час стоять у влади народні
обранці, які ні в чому не поступляться можновладцям минулого і, почавши
болючий для кожного росіянина процес перегляду пільг і соціальних гарантій,
добровільно відмовляться від пільг власних, які, як відомо, у багато разів
перевищують будь–які інші. Якщо ж вони цього не зроблять, ніякого морального
права змінювати суспільний договір і права вирішувати за громадян,що їх обрали, у
кого які пільги відняти і кому які соціальні гарантії надати, у них не буде взагалі.
Давайте називати речі своїми іменами. Зміна суспільного договору між
державою та громадянами – це революція. Ні більше ні менше. Дуже хотілося б,
щоб, хоч би яку форму вона прийняла і які б наслідки не мала, вона була б
гуманною. Безкровною. Доброчинною. І безболісною.

2.4. СОЦІАЛЬНІ СФЕРА І СТРУКТУРА СУСПІЛЬСТВА
Соціальною сферою називається та частина суспільних явищ і відносин, яка
пов'язана з неоднорідністю суспільства і поділом його на категорії, верстви, групи,
частини за різними ознаками.
Соціальна структура – це склад (будова) суспільства, який показує, як саме і
за якими ознаками ділиться окреме суспільство на частини, шари, групи та ін. і як
такий поділ пов'язаний зі способом життя, психологією та іншими
характеристиками цих груп.
Соціальна структура суспільства дуже складна. Одночасно людина складається
об'єктивно або прямо в безлічі груп. Вдома вона чоловік, батько, дід. На роботі –
інженер, для сусідів – інтелігентна освічена людина. Для визначення майнового
стану – людина з середнім достатком, власник акцій, квартири, за іншими
ознаками – невіруючий, підтримує блок Явлінського і т. п.
Які ж ознаки ділять суспільство на частини, групи, шари? Зрозуміло, дуже
багато залежить від того, який зріз відносин ми хочемо вивчати. Так, суспільство
можна ділити на чоловіків і жінок, дорослих і дітей, працюючих і пенсіонерів,
міських і сільських жителів і т. п. Все це дуже важливі моменти і всередині цих
великих груп виділяється ще безліч більш дрібних.
У число соціальних критеріїв зазвичай також входять: відмінності за
віросповіданням, національністю, сімейним станом і багато іншого.
Для сучасних суспільств найбільш важливими ознаками можна вважати
відмінності в майновому стані, освіті і професії, службовому положенні (посада,
місце в управлінні товариством або якоюсь організацією).
За майновою ознакою люди діляться залежно від річного доходу (і його
стабільності), володіння власністю або заощадженнями на ряд груп. Наприклад,
дуже багаті, багаті, люди із середнім достатком, з малим достатком, які живуть
нижче межі бідності і т. п. Або просто визначають декілька показників в цифрах.
Чим вища різниця між багатими і бідними, чим менший шар людей із середніми
доходами, тим більше нестабільним є суспільство і можливі соціальні конфлікти.
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Дуже важливо також розрізняти джерело отримання доходу. Тут виділяються
такі групи: ті, хто одержують заробітну плату, тобто постійно працюють за наймом;
мають доходи від власної підприємницької діяльності, тобто бізнесмени та
частнопрактикуючі особи (лікарі, юристи та інші); рантьє, тобто одержують доходи
від власності, вкладів, акцій та т. п.
Інший найважливіший показник – рівень освіти. В цілому, люди з більш
високою освітою мають кращу кваліфікацію і більш престижну професію, вони
швидше просуваються по службі, є ініціативнішим і тому отримують більший
дохід. Хоча кожен окремий випадок може бути і не таким. (Відомі неписьменні
мільйонери і жебраки–професори).
Істотно і те, яку посаду займає та чи інша людина. Якщо у неї високий пост у
фірмі, на державній службі (наприклад, депутат парламенту) або в політичній
партії, то її можливості і соціальний престиж, статус, зазвичай вищі, ніж у дрібного
бізнесмена чи фермера. Багато важить і популярність у суспільстві (актори,
спортсмени та ін.)
Зазначені відмінності необхідно бачити не тільки в масштабах всієї країни
(щоб держава впливала на ці процеси), але і в кожному районі і місті. Треба
відзначити, що за способом життя і доходам дрібні і середні бізнесмени, власники,
службовці та висококваліфіковані робітники зближуються і утворюють так званий
середній клас, що становить в розвинених державах основу населення.
В СРСР зазвичай формально виділяли три великі групи: класи – робітників і
селян–колгоспників, а також інтелігенція. Але фактично соціальна структура була
іншою, тільки керівництво повністю замовчувало її, побоюючись за власні
інтереси. Все населення можна було розділити на найманих робітників і
службовців, включаючи і колгоспників; вищу бюрократію, яка володіє не тільки
величезною владою, але й великими привілеями, й веде зовсім особливий спосіб
життя; дрібних господарів, які живуть від власного господарства або займаються
нелегальним бізнесом.
Головні зміни стосуються того, що дуже значна частина людей перестала бути
робітниками і службовцями, а стали підприємцями. Серед останніх, зрозуміло,
виділяються дуже великі, великі, середні, дрібні і найдрібніші.
Велика частина робітників і службовців працює тепер не на державних
підприємствах. Колгоспники і робітники радгоспів є співвласниками господарств,
але поки лише формально. Однак і в селі є зміни: з'явилися сотні тисяч фермерів
(число їх і далі буде рости), все більше селян живе доходами від особистих
підсобних господарств та ін.
На жаль, виділяється і вельми великий шар безробітних або частково
безробітних, а також осіб без певних занять.
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2.5. СОЦІАЛЬНІ СТАТУС І РОЛЬ
Основні положення цієї теорії були сформульовані американськими
соціологами Дж. Мідом і Р. Мінтоном, а також активно розроблялися Т.
Парсонсом. Ось основні положення цієї теорії.
Рольова теорія особистості описує її соціальне поводження двома основними
поняттями: «соціальний статус» і «соціальна роль».
Соціальний статус
Соціальний статус – це показник становища, яке займає індивід у суспільстві.
Кожна людина володіє декількома статусами (син, він же геолог, він же воротар).
Розрізняються статуси приписані (природжені) і досягнуті (придбані).
Приписаний статус отримується автоматично – за етнічним походженням, місцем
народження, станом сім'ї – незалежно від особистих зусиль (дочка, бурятка,
волжанка, аристократка). Досягнутий статус – письменник, студент, чоловік,
офіцер, лауреат, директор, депутат – купуються зусиллями самої людини за
допомогою тих чи інших соціальних груп – родини, бригади, партії.
Виділяться також природний і професійно-посадовий статуси. Природний
статус особистості припускає істотні і відносно стійкі характеристики людини
(чоловіки й жінки, дитинство, юність). Професійно-посадовий – це базисний
статус особистості, для дорослої людини, найчастіше, що є основою інтегрального
статусу. У ньому фіксується соціальне, економічне і виробниче положення (банкір,
інженер, адвокат).
Однак статуси нерівні. Положення в суспільстві зумовлює головний статус, в
основі якого, як правило, лежать посада, професія. Професія служить найбільш
використовуваним, сукупним, інтегративним показником статусної позиції – вид
роботи визначає такі «статусні ресурси» людини, як авторитет, престиж, влада.
Людина може мати кілька статусів. Але найчастіше тільки один визначає її
положення в суспільстві. Цей статус називається головним чи інтегральним. Часто
буває так, що головний статус обумовлений її посадою (наприклад, директор,
професор). Соціальний статус відбивається як у зовнішньому поводженні і вигляді
(одязі, жаргоні), так і у внутрішній позиції (в установках, цінностях, орієнтаціях).
Соціальний статус позначає конкретне місце, що займає індивід у даній
соціальній системі. Сукупність вимог, пропонованих індивіду суспільством,
утворюють зміст соціальної ролі. Соціальна роль – це сукупність дій, що повинна
виконати людина, яка займає даний статус у соціальній системі. Кожен статус
звичайно включає ряд ролей.
У 90–ті роки в число провідного статусу стало висуватися багатство людини,
володіння власністю і фінансовими ресурсами, можливість «красиво жити». В цій
ситуації не кваліфікація, не майстерність, не творчий потенціал, а володіння
нерухомістю і рахунком в банку стало метою значної частини молоді, яка і
отримання спеціальності стала розглядати як елемент або ступінь в досягненні
значного матеріального достатку.
У цьому зв'язку слід зазначити значення реальної стартової позиції індивіда,
яка впливає на його оцінку суспільства, дає певну точку зору на світ, яка багато в
чому визначає подальшу поведінку.
Вихідці з сімей з різними соціальними статусами мають нерівні умови
соціалізації, неоднакові можливості для отримання освіти. Одні люди мають великі
можливості, а іншим шляхи закриті з самого народження. Наприклад, дитина з
сім'ї середнього класу (приписаний статус) має великі можливості стати лікарем
або вченим (досягнутий статус), ніж дитина з нижчих верств суспільства. У цьому
зв'язку в суспільстві зростає опір створенню навчальних елітних закладів, якість
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навчання в яких купується за гроші,і позбавляє значну частину молоді можливості
мати рівні стартові позиції в житті.
Важливою характеристикою кожного з статусів є спектр і свобода інших
статусів. Всяке індивідуальне рішення щодо власної долі полягає в постійному
виборі способів подолання конкретної соціальної нерівності і в бажанні мати
відповідні умови, які забезпечують її конкурентоспроможність в житті.
Соціальний статус, забезпечуючи певні права і можливості, багато до чого
зобов'язує. За допомогою статусів упорядковуються, регламентуються відносини
між людьми. Соціальні статуси відображаються як у зовнішньому поводженні і
вигляді – одязі, жаргоні, манерах, так і у внутрішній позиції особистості –
установках, ціннісних орієнтаціях, мотивах. Кожен статус вимагає і дає людям
можливість досягнення соціальних очікувань людей або їх модифікації, якщо не
створює умов реалізації даних очікувань. Польський соціолог Ф.Знанецький (1882–
1958), вважав, що соціолог повинен розглядати людського індивіда не тільки
таким, яким він «дійсно є» органічно і психологічно, але як він «зроблений»
іншими і самим собою в їх і його власному досвіді соціального життя. З
соціологічної точки зору в індивіді первинними є його соціальна позиція і функція.
Органічні і психологічні особливості індивіда, за Знанецьким, є просто матеріалом,
з якого в процесі освіти і самоосвіти формується соціальна особистість.
Рольова теорія особистості
Роль – це тип поведінки особистості, обумовлений її статусом. Одна з перших
спроб систематизації ролей була заснована Т.Парсонсом. Він вважав, що кожна
роль описується п'ятьма основними характеристиками:
емоційною – одні ролі вимагають емоційної стриманості, інші – розкутості;
способом одержання – одні пропонуються, інші завойовуються;
масштабом – частина ролей сформульована і строго обмежена, інша –
розмита;
нормалізацією – дія в строго встановлених правилах, або довільно;
мотивацією – на особистий прибуток, на загальне благо.
Соціальну роль варто розглядати в двох аспектах:
рольового очікування
рольового виконання.
Між ними ніколи не буває повного збігу. Але кожен з них має велике
значення в поводженні особистості. Наші ролі визначаються насамперед тим, чого
очікують від нас інші. Ці очікування асоціюються зі статусом, що має дана
особистість.
У нормальній структурі соціальної ролі звичайно виділяються чотири
елементи:
опис типу поводження, що відповідає даній ролі;
розпорядження (вимоги), зв'язані з даним поводженням;
оцінка виконання запропонованої ролі;
санкції – соціальні наслідки тієї чи іншої дії в рамках вимог соціальної
системи. Соціальні санкції за своїм характером можуть бути моральними,
реалізованими безпосередньо соціальною групою через її поводження (презирство),
чи юридичними, політичними, екологічними.
Слід зазначити, що будь–яка роль не є чистою моделлю поводження.
Головною сполучною ланкою між рольовими чеканнями і рольовим поводженням
служить характер індивіда, тобто поводження конкретної людини не укладається в
чисту схему.
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Сукупність ролей, відповідних даному статусу, визначається як рольовий
набір. Роль об'єктивно задається соціальною позицією незалежно від
індивідуальних особливостей людини, що займає цю позицію. Виконання ролі
пов'язане з прагненням людини відповідати прийнятим соціальним нормам і
очікуванням оточуючих.
Освоєння ролей відбувається в процесі соціалізації, причому число їх постійно
збільшується. У ранньому дитинстві людина виконує одну роль – дитини, якій
прищеплюють певні правила гри. Потім до неї додається роль вихованця дитсадка і
члена первинної соціальної групи по спільній грі, проводженню часу, відпочинку і
т.д. Надалі дитина виконує роль учня, члена молодіжної групи, учасника
суспільних дій, члена різних груп за інтересами.
Оскільки кожна людина виконує декілька ролей, можливий рольовий
конфлікт: батьки і однолітки очікують різної поведінки від підлітка, а він,
виконуючи ролі сина та приятеля, не може одночасно відповідати їх очікуванням.
Ще частіше цей конфлікт – неспівпадання ролей – супроводжує життя дорослої
людини.
Між рольовим очікуванням і рольовим виконанням ніколи не буває повного
збігу. Якість виконання ролі залежить від безлічі умов, в числі яких вирішальне
значення має відповідність ролі потребам та інтересам особистості. Той, хто не
виконує ролі у відповідності з очікуванням вступає в конфлікт з суспільством,
накликає на себе громадські та групові санкції.
Розглядаючи властивості ролі, Т.Парсонс сформулював наступні її
характеристики і залежності. Так, частина ролей чітко обмежена в просторі і в часі
(школяр, студент), інша – розмита, невизначена (членство в громадських
організаціях, в групах за інтересами), третя частина тривала за часом дії (роль
працівника протягом усього трудового життя, батьківство, материнство і т.д.).
Не меншого значення набуває той факт, що частина ролей вимагає
дотримання суворо встановлених правил (солдати, член виробничої організації),
для іншої частини ці вимоги встановлюються досить довільно (член музичного
клубу чи громадської організації).
Виконання ролі пов'язане також з її мотиваційною характеристикою: в одному
випадку роль орієнтує на отримання особистої вигоди (власник приватної
власності), в іншому – на суспільні, соціальні інтереси (член політичної партії,
член кооперативу т.д.).
І нарешті, важливий і той факт, що виконання деяких ролей жорстко
регламентовано (роль охоронця, пожежного, чергового), а інші ролі можуть
збагачуватися або втрачати деякі риси, що найбільш наочно відбувається в процесі
просування по службі або професії.
Соціальні ролі та їх значення для людини по–різному інтерпретуються в
науковій літературі. Біхевіористська концепція соціальної ролі обмежує предмет
дослідження безпосередньо спостережуваним поводженням людей, взаємодією
індивідів: дія одного виявляється стимулом, що викликають відповідну реакцію
іншого. Це дозволяє описати процес взаємодії, але не розкриває внутрішньої
сторони особистості, характеру суспільних відносин, ролей і соціальних очікувань.
Внутрішня структура особистості (ідеї, бажання, установки) привертає увагу до
одного, але не сприяє вибору інших ролей. Рольові очікування також являють
собою невипадкові ситуаційні фактори: вони випливають із вимог соціального
оточення.
Соціальна роль, яку виконує людина, дуже значна в її житті, в її умінні
ефективно функціонувати в рамках суспільства. «Людина продає не тільки товари,
але продає саму себе й відчуває себе товаром... І як з усяким товаром ринок
вирішує, скільки коштують ті чи інші людські якості, і навіть визначає саме їхнє
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існування. Якщо якості, які може запропонувати людина, не користуються
попитом, то у неї немає взагалі ніяких якостей...»(Е. Фромм, 1969).
Ось чому діяльність слід розглядати з соціальних позицій, що проявляються в
прагненні людини реалізувати себе як особистість, відповідно до її соціального
статусу і соціальної ролі.

2.6. СОЦІАЛЬНИЙ СТРАХ
Проблема соціального страху в роботах філософів минулого
Проблема страху як найважливішого модусу людського існування, організації
внутрішнього духовного світу людини сягає корінням до найперших спроб
осмислення людьми свого призначення на землі й у світі. Практично всі
філософські школи і напрямки так чи інакше розглядали страх у рамках
відповідних світоглядних систем. Спробуємо виділити найбільш цінні і істотні
загальнолюдські аспекти розуміння страху в історії становлення філософської
думки, що представляють не тільки історичний інтерес, але і залишаються багато в
чому актуальними в сучасних трактуваннях природи і значення страху.
Одну з перших спроб раціоналізувати уявлення людини про свої страхи і
типологізувати останні зробив Епікур. Подібно до Епікура, Лукрецій вважає, що
основним засобом подолання страхів виступає розумова діяльність: якщо ж думки
у них і слова б їх були розумні, став би вільним їх розум від великої турботи і
страху.
Оригінальне для свого часу трактування Лукрецієм страху перед богами.
Самих богів – Сізіфа, Тартара, Тітія та ін., – на його думку, не існує. Ці імена,
вважає Лукрецій, уособлюють людські пристрасті – любов, надію, совість,
боягузтво і т.д.: у житті швидше гнітить марний страх перед богами.
Істотний внесок у розробку проблеми страху вніс з діалектико–ідеалістичних
позицій Платон. Він вважав, що душа людини в пошуках істини має справу з
думками, тобто «чимось темнішим від знання і яснішим від незнання». В такому
випадку, наприклад, мужність виступає як сипа, яка зберігає думка про небезпеки,
«чи це вони і є, і чи такими вони є». Платон пише: «Таку–то силу і повсякчасне
зберігання правильної і законної думки про речі страшні і нестрашні я називаю
мужністю». Мабуть, варто погодитися з ним, що людина у своїх скорботах,
задоволеннях, бажаннях, страхах дотримується певної думки і прагне її зберегти.
Евристична роль думки в цьому сенсі полягає в її синтетичній функції – здатності,
«охопивши все одним поглядом, зводити до єдиної ідеї розрізнені явища, щоб,
визначивши кожне з них, зробити зрозумілим предмет нашого повчання». Сам же
страх виступає в такому разі лише граничним варіантом розвитку душі і
протилежністю героїзму.
Платон виділяє два види страху, яким піддається людина: це, по–перше, страх
зла, очікуваного нами, а, по–друге, страх чужої думки (якби не дізналися про наші
негарні вчинки і не вважали нас за дурних людей). Цей другий вид страху
називається соромом. Розглядаючи причини безсоромності, в яку людину
ввергають гнів, пристрасть, нахабність, неуцтво, користолюбство, боягузтво,
Платон ставить проблему розпізнавання людських душ. При цьому найбільш
душевним, безпечним і швидким засобом, на думку Платона, є ігри (забави).
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«Розпізнавання природи і властивостей душі було б одним з найбільш корисних
засобів для того мистецтва, яке про них дбає», що належить, звичайно, і до
мистецтва державного правління.
Відзначимо ще одне психологічне міркування Платона. Він наводить опис
такого феномена: «Людина, яку насильним способом умертвили, і котра провела
своє життя з тими думками, які властиві вільнонародженій людині, гнівається на
вбивцю за свою ранню смерть і, будучи сповненою страху і жаху через пережите
насильство, наводить страх на вбивцю, якщо бачить, що той продовжує жити в
місцях, звичних для покійного. Повний тривоги сам, небіжчик щосили турбує
вбивцю і вносить тривогу в усі його справи, причому союзником йому в цьому
служить пам'ять». По суті справи, Платон передбачає в цьому своєму міркуванні
постановку проблеми феномену страху післядії.
Значний внесок у розробку причин і підстав страху, зроблений Аристотелем.
Розглядаючи душевні зміни, Аристотель виділяє в них афекти, здібності і надбані
властивості, до яких Аристотель відносить і страх. Афектами він називає все те,
чому супроводжує задоволення або страждання.
Розмірковуючи над проблемою походження поетичного мистецтва, Аристотель
відзначає, що людям з дитинства властиве наслідування, завдяки якому вони
набувають і перших знань, причому продукти наслідування доставляють всім
людям задоволення, оскільки «здобувати знання вельми приємно». Серед людей,
продовжує він, виділяються обдаровані від природи здатністю до наслідування,
гармонії, ритму: з них виходять поети. Розкриваючи механізм наслідування,
реалізований в трагедії, Аристотель розкриває механізм катарсису як
співпереживання: «Трагедія є наслідуванням не тільки закінченої дії, але також
страшного і жалюгідного, а останнє відбувається особливо тоді, коли трапляється
несподівано, і ще більше, якщо трапиться всупереч очікуванню і одне завдяки
іншому, бо таким чином дивовижне отримає більшу силу, ніж якби воно сталося
само собою і випадково, так як і з випадкового найбільш дивним здається все те,
що представляється таким, що трапилося ніби з наміром, наприклад, та подія, що
статуя Мітія в Аргосі вбила винуватця смерті цього Мітія, впавши на нього в той
час, як він на неї дивився;здається, що подібні речі трапилися не без мети». Велику
роль у розвитку людських емоцій, в тому числі страху, грає, на думку Аристотеля,
впізнавання, яке посилюється через перипетії: «Впізнавання і перипетія справить
або співчуття, або страх, нещастя і щастя слідують саме за подібними подіями».
1. Необхідно, щоб подібні дії чинилися друзями між собою, коли брат убиває
брата, син – батька, матір – сина, син – матір, або ж має намір убити, або робить
що–небудь інше в цьому роді.
2. Можна зробити вчинок, не усвідомлюючи всього його жаху.
3. Той, хто мав намір скоїти через незнання якийсь незабутній злочин,
приходить до впізнавання, перш ніж зробить вчинок (це, на думку Аристотеля,
найбільш сильнодіючий випадок).
У світлі сказаного теорія рівноваги Аристотеля набуває нового сенсу. Тут він
пропонує розглядати страх як результат порушення цілісності певної соціальної
якості, якою можуть виступати сім'я, дружба, любов, спосіб життя, світогляд і т.д.
Але в такому випадку страх отримує і позитивне звучання як попередження про
можливу втрату цих цінностей, як засіб, стимулюючий діяльність людини на
відтворення їх цілісності в разі руйнування, і зрештою, як потужний виховний
чинник, реалізований у відповідних, в тому числі художніх, засобах. Очевидно, що
це може відбутися лише за умови раціонального осмислення і передбачення
ситуації страху. Все сказане дозволяє дуже високо оцінити внесок Аристотеля в
становлення розуміння феномена страху в загальному потоці розвитку
філософської думки, в тому числі її сьогоднішнього стану.
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Отже, за Гоббсом, «природним станом людей до об'єднання в суспільство була
війна, і не просто війна, а війна всіх проти всіх». У пошуках критерію природного
права людини на самозбереження, володіння речами, чинення різних дій Гоббс
приходить до висновку, що таким виступає істинний розум людини, який велить
людям шукати миру або союзників у війні. Але ці пошуки можливі лише у
громадянському суспільстві. Єдина внутрішня сила, що штовхає людей до миру,
вважає Гоббс, це страх смерті, бажання необхідних для життєвої зручності речей і
надія отримати їх завдяки своїм стражданням. Право – свобода кожного
використовувати свої здібності згідно з розумом. Повне право на збереження життя
призводить до постійного страху і до постійної небезпеки насильницької смерті.
Тому замість природного права починає діяти громадський закон – тобто розумне
обмеження цього права для забезпечення життя і спокою, коли кожен розумно
наказує собі утримання від того, що може йому зашкодити.
Мабуть, саме Гоббсу належить заслуга виділення такого феномена, який
пізніше отримав у Маркса визначення «світської релігії». «Страх перед невидимою
силою, придуманою розумом чи уявлюваною на підставі вигадок, допущених
державою, називається релігією», – писав Гоббс. На жаль, процес фетишизації і
свідомої миротворчості, а також аналіз пов'язаних з цим форм соціального страху
досі не отримали належної уваги у вітчизняній суспільствознавчій літературі.
З творчістю Р. Декарта в філософію у формі дуалізму увійшло вчення про
людину як про істоту, пристрасті якої обумовлені, з одного боку, фізіологічними
тілесними процесами, а з іншого, – психічною діяльністю душі. Декарт так
пояснює свою позицію: «Останньою і найближчою причиною пристрастей є те, що
духи коливають залозу, розташовану за серединою мозку. Ті ж самі пристрасті
можуть бути викликані так само предметами, діючими на почуття, і ці предмети є
найбільш звичайними і головними причинами пристрастей». Одна і та ж причина,
розмірковує Декарт, може викликати такі рухи тіла, яким душа не сприяє і які
намагається стримати: «Це відчувають, наприклад, при відчутті страху, коли духи
направляються в м'язи, які слугують для руху ніг при бігу, але затримуються від
бажання бути хоробрим». Власне страх, за Декартом, – це крайній ступінь
боягузтва, подиву і остраху. Головною причиною страху виступає несподіванка
настання яких–небудь непередбачених випадковостей.
1. Вихідним станом душі є її задоволеність з приводу володіння яким благом.
2. Відчуваючи небезпеку втрати цього блага з боку тієї чи іншої зовнішньої
сили, душа відчуває стан ревнощів, яка «є видом страху, пов'язаного з бажанням
зберегти за собою володіння яким–небудь благом».
3. До стану задоволеності душі з приводу володіння благом приєднується стан
незадоволеності з приводу можливої його втрати.
4. Не рівноважний стан душі, який виник, ставить перед людиною проблему
вибору варіантів поведінки, це стан нерішучості, яка «є також видом страху;
утримуючи душу як би в рівновазі між багатьма можливими діями, вона є
причиною того, що людина відмовляється від усякої дії і, таким чином, має
можливість вибору прийняття рішення».
5. Людина, яка стоїть перед вибором, може поводитися двояко:
а) виходячи з звички складати достовірні і певні судження про все, з чим вона
стикається, володіючи упевненістю в тому, що вона завжди виконує свій обов'язок,
коли вона робить те, що представляється їй найкращим, хоча це може бути і
помилковим рішенням, людина долає страх в осмисленій дії;
б) в силу відсутності ясних і виразних понять, слабкостей розуму, але в умовах
сильного бажання вчинити правильно, людина відчуває страх настільки сильний,
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що навіть коли їй треба прийняти або відкинути щось одне, страх цей утримує її
від дії і примушує безглуздо шукати щось інше.
Цікавим видається і бачення Паскалем конкретно–історичної, індивідуально–
обмеженої форми людської душі. Зауважимо, що сьогодні досить поширена думка
про основне внутрішнє джерело страху як про суперечність кінцевого (тлінного)
тіла і нескінченної (нетлінної) душі. Паскаль же вважав, що і душа людини є
нещасною, тобто вона не знімає сама собою протилежності всіх антологій: «Душа
не знаходить у собі ніякого задоволення. Всякий погляд всередину себе приносить
їй прикрість. Це примушує її шукати розради поза собою, прив'язуватися до
предметів зовнішніх, щоб всіляко згладити думку про своє дійсне становище.
Радість її в цьому самозабутті, і, щоб зробитися нещасною, їй досить опинитися
наодинці з собою». Роблячи висновок про принципову безуспішність людини
знайти своє місце в страхітливому їй світі, Паскаль так малює своє бачення цієї
екзистенційної проблеми: «Уявіть собі натовп людей у ланцюгах, засуджених до
смерті; кожен день деякі з них умертвляються на очах решти; ті, хто залишилися,
бачать своє власне становище в положенні їм подібних і, дивлячись один на
одного з почуттям скорботи та безнадійності, очікують своєї черги. Ось картина
становища людства».
Досить багато місця проблема страху займає у філософії Б.Спінози. Вихідною
категорією для пояснення феномену страху Спіноза висунув бажання, яке
ототожнюється ним з самою сутністю людини. Основними модусами бажання в
залежності від його здійснення виступають такі афекти, як задоволення і
невдоволення. «Так, – пише Спіноза, – якщо ми знаємо про майбутню річ, що
вона гарна і що вона може трапитися, то внаслідок цього душа приймає форму,
яку ми називаємо надією, яка є не ніщо інше, як відомий рід задоволення, все ж
пов'язаний з деяким незадоволенням (сумом). З іншого боку, якщо ми вважаємо,
що може статися річ погана, то виникає форма душі, яку ми називаємо страхом».
Розмірковуючи про походження і природу афектів, Спіноза ставить проблему
образного уявлення майбутніх або минулих речей, відповідно до чого він дає
наступне визначення страху: «Страх є непостійним незадоволенням, яке виникло з
образу сумнівної речі». Такий підхід істотно розширює евристичні можливості
концепції страху Спінози, оскільки в сферу ситуації страху потрапляють не тільки
предмети, які безпосередньо не впливають на людину, але і ті предмети, які
можуть в конкретній ситуації тільки мислитися.
Ризикнемо припустити, що Спіноза уявляв собі ситуацію страху як системну
якість, яка не просто потребує від людини реакції переляку або відповідного
сміливого вчинку, а визначальний системний мисленнєво–діяльнісний процес з
передбачення страху, правильного реагування на ситуацію страху і сприятливого
подолання цієї ситуації. «Людина вільна, – зауважує Спіноза, – з однаковою
силою духу уникає небезпек і намагається подолати їх. Зауважимо, що «вільна
людина» Спінози, тобто, така, що пізнала відповідну необхідність, набагато
ефективніше звільняється від страху за допомогою раціонального цілепокладання
своєї діяльності: «Чим більше ми будемо прагнути жити по керівництву розуму,
тим більше будемо прагнути як можна менше залежати від надії зробити себе
вільним від страху, у міру можливості керувати своєю долею і направляти наші дії
за певною волею розуму». Якщо ж люди перебувають поза станом здатності
раціонально планувати свою діяльність (або в силу надзвичайної складності
ситуації, в яку вони потрапляють, або в силу покладання ними на свою долю) і
направляти свої дії за певною волею розуму, то страху більш всього піддаються ті
люди, які без міри бажають чого–небудь сумнівного, і які звертаються до
божественної допомоги саме тоді, коли знаходяться в небезпеці і не здатні самі
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собі допомогти. Страх є причиною, завдяки якій марновірство виникає,
зберігається і підтримується».
Глибоко діалектичними для свого часу є роздуми про страх Д. Юма.
Розглядаючи страх і його протилежну форму – надію – в ряді інших людських
афектів, таких як добро (задоволення) і зло (страждання), печаль і радість, Юм
виявляє, що страх і надія виникають в силу недостовірності або ймовірності стану
духу: «Подія, яка, будучи достовірною, породила б печаль або радість, завжди
збуджує страх або сподівання, якщо вона є тільки ймовірною або недостовірною».
Стан ймовірності або недостовірності виникає, як вважає Юм, в силу
постійної боротьби протилежних можливостей реалізації афектів, в ході якої дух не
може зупинитися на якомусь одному афекті, стороні суперечності, а невпинно
переходить від однієї до іншої. Якщо ж, в уяві, протилежні афекти, наприклад,
горе і радість, все ж змішуються, то з цього з'єднання утворюються афекти надії і
страху.
Аналізуючи проблему протиріч між афектами, Юм запропонував наступні
варіанти їх взаємин:
1. При одночасній появі протилежних афектів можливе посилення одного
афекту і придушення іншого.
2. Можливе почергове переважання афектів.
3. Можливе одночасне існування афектів і виникнення за допомогою їх
поєднання третього афекту.
На думку Юма, афекти страху і надії можуть виникнути в такій ситуації, «коли
шанси обох сторін рівні і не можна відкрити переважання однієї з них над іншою.
За таких умов афекти найбільш сильні, так як нашому духу тоді ні на чому
зупинитися і він сходиться у владі найсильнішої невпевненості».
Юм вважає, що ймовірність може бути двох родів:
а) обумовлена недостовірністю об'єкта, що викликає афекти, що пов'язано,
наприклад, з проблемою визначення його існування – неіснування;
б) обумовлена недостовірністю судження людини про цей об'єкт,
неможливістю зважити всі «за» і «проти».
Розглядаючи ці питання, Юм відкриває найважливіший афект паралельних
причин страху, суть якого полягає в тому, що страх можуть викликати, здавалося б,
тільки можливі афекти (наприклад, зло), якщо вони проявляються в більшій мірі.
Юм відзначає, що спочатку це не власне страх, але почуття зла буває настільки
великим, що, пригнічуючи відчуття безпеки, воно викликає страх. Страх може
з'явитися і в результаті неможливого лиха, але в силу потужного впливу зла, коли у
людини з'являється впевненість у достовірності цього лиха. Нарешті, достовірні
нещастя, подібні двом вищеназваним, також викликають страх, оскільки дух
постійно відвертається від неминучого зла, приходить в нерівноважний стан і
породжує афект, схожий на страх. Крім того, фіксує Юм, надія і страх виникають
не тільки в силу недостовірності блага або зла, але і в силу невизначеності роду
цих афектів. Звістка про смерть одного з синів, вважає Юм, не перетвориться у
батька в чисте горе, поки він не дізнається, якого із синів він втратив. Діалектичне
розуміння причин страху як потенційної взаємообумовленості неможливого,
можливого і дійсного – безсумнівно, значне відкриття Юма.
Аналізуючи основи суспільного життя, моральності і політики, Гольбах
стверджує, що в умовах поневолення народу, відсутності в суспільстві свободи,
безпеки, чесноти, «всяка людина, якій нема чого боятися, незабаром стає злою;
той, хто думає, що він ні в кому не має потреби, уявляє, що зможе спокійно
віддаватися всім бажанням свого серця. Таким чином, страх, – це єдина
перешкода, яку суспільство може протиставити пристрастям своїх вождів. Без
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цього останні розбестяться самі і не забаряться скористатися тими засобами, які
дає їм суспільство, щоб знайти собі спільників у своїх неправедних справах.
Очевидний внесок Гольбаха і в танатологію (науку про смерть). Хоча він і
говорить, що страх смерті – це порожня ілюзія, але в той же час відзначає
фактори, які цю ілюзію підсилюють. До них відносяться, зокрема, церемонії
похорону, вид могили, сумні пісні, загальна печаль і скорбота. Людині, зауважує
Гольбах, здається, що все це буде супроводжувати її після смерті.
Досить цікаві міркування Гольбаха про причини релігійності. Тут він висуває
положення про те, що всяка людина є боязкою і недовірливою, оскільки в житті
всім доводиться так чи інакше страждати, переносити позбавлення, випробовувати
потрясіння. «Досвід пережитого страждання, – пише Гольбах, – викликає в нас
тривогу при зустрічі з усяким невідомим явищем. Наші тривоги і страхи зростають
пропорційно розмірам розладу, що викликається в нас цими предметами, їх
рідкістю, тобто нашій недосвідченості щодо них, нашої природної чутливості і
запалу нашої уяви». Саме страх створював богів, жах їх постійно супроводжує, а
«коли тремтиш від страху, то неможливо міркувати розсудливо». Але оскільки
забобонною людину роблять неуцтво і слабкість, то, робить висновок Гольбах,
страхи зникають з накопиченням досвіду.
Інший представник німецької класичної філософії – І. Кант – онтологізуючи
феномен страху, вводить для його пояснення поняття сили. Сила, вважає Кант,
виступає притаманною будь–якому об'єкту здатністю долати перешкоди на шляху
його розвитку. Але і кожен інший об'єкт також володіє силою, яка перешкоджає
експансії даного об'єкта. Тому виникають ситуації протистояння об'єктів, які Кант
розуміє як ситуації страху: «Те, чому ми прагнемо чинити опір, є злом, і, якщо ми
знаходимо наші сили недостатніми для цього, воно стає предметом страху». Поряд
з реальними ситуаціями страху Кант справедливо вбачає і можливі, потенційні
ситуації, створювані уявою людини: «Можна знаходити предмет страшним, не
відчуваючи перед ним страху, а саме коли ми судимо про нього так, що ми
уявляємо собі, що якщо ми коли–небудь захочемо вчинити йому опір, то всякий
опір буде марним».
Страх як духовне утворення Кант визначає через відчуття, порушене
душевним хвилюванням. «Це, – пише він, – життєве відчуття, що пронизує все
тіло там, де тільки відчувається життя». У свою чергу відчуття визначається Кантом
як досить складне утворення, що синтезує в собі по суті всі компоненти
духовності. Так, наприклад, він пише: «Вигадка, особливо коли поєднується з
афектом і пристрастю, змішується з досвідом і утворює з ним одне відчуття».
Однак, ґрунтуючись тільки на відчутті, де домінує чуттєвість, людина може
помилятися, уявляючи такі ситуації, які можуть викликати страх. З іншого боку, і
розум часом не справляється з усім різноманіттям чуттєвих даних, що також може
призводити до страху. Звідси Кант виводить: 1) стан афекту як створюваної
відчуттями несподіванки, через яку втрачається присутність духу; 2) пристрасті як
схильності, яку розум суб'єкта може придушити тільки з працею або зовсім не
придушить. Знімаючи обмеженості чуттєвого і раціонального, Кант наголошує на
підставі пізнання, а отже, і подолання страху через їх синтез: «Розум і чуттєвість
при всій їх неоднорідності з'єднуються між собою для створення нашого пізнання».
Здатність людини використовувати цей синтез робить її мужньою і безстрашною
при зустрічі з будь–якими ситуаціями страху: «Боязнь, боязкість, переляк і жах по
суті є ступенями страху, тобто етапами відрази до небезпеки. Присутність духу,
коли небезпеку зустрічають розважливо, є мужність. Сила внутрішнього почуття,
коли нелегко піддаються почуттю страху, є безстрашність». На наш погляд, своїм
розумінням однакової важливості чуттєвого і раціонального в пізнанні й діяльності
Кант одним з перших затвердив найважливіший методологічний напрямок у
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вивченні людини, в тому числі засновану на цьому принципі її здатність правильно
передбачати, оцінювати та долати стан страху.
Страх в структурі духовного світу людини
Що ж таке страх? Незважаючи на уявну простоту питання, відповісти на нього
непросто і сьогодні. Як відомо, для визначення буд–якого явища необхідно
насамперед з'ясувати його родову сутність – включити в більш широкий (в ідеалі, в
гранично можливий) клас явищ, що пояснює природу даного явища, або, в
гносеологічному плані, підвести поняття даного явища під більш широке. В історії
становлення розуміння феномену страху і в його сучасних трактуваннях ми
зустрічаємося зі спробами визначення страху як почуття, емоції, афекту,
пристрасті, фрустрації. Зауважимо, що за кожним визначенням стоїть солідна
експериментальна база, результати експериментів узагальнені й оформлені як
наукові напрямки, вироблені відповідні методики, що стали багато в чому
ефективними засобами профілактики неврозів, що виникають з приводу тих чи
інших різновидів страху. Разом з тим слід визнати, що узагальнюючої теорії страху,
при всій важливості цього суспільного феномену, поки що ще ніхто не створив.
Якщо врахувати, що проблема страху взагалі і різних його соціальних проявах
зокрема, протягом багатьох років не привертала уваги радянських філософів, а її
розробкою переважно займалися
зарубіжні та радянські представники
психологічної науки, то спробуємо наблизитися до розуміння природи страху вже з
боку психології емоцій – тієї дисципліни, внесок якої у вивчення проблеми
сьогодні найбільш вагомий.
Аналіз робіт психологів, так чи інакше пов'язаних з вивченням страху,
показує, що існуючі труднощі його розумінні багато в чому є результатом того
кризового стану, в якому опинилася сучасна психологія емоцій.
1. У більшості підходів переважає розуміння страху як конкретної зовнішньої
сили, що протистоїть суб'єкту, у якості останнього виступають «організм»,
«індивід», «особистість», «людина». За деяким винятком при всій очевидності
специфіки виділених суб'єктів, не наводиться відповідної специфікації
рефлектуючої діяльності, а внаслідок цього і класифікації страху. Практично не
диференціюється і зовнішня сила, що протистоїть суб'єкту і загрозлива йому.
2. Більшість авторів припускають наявність активності лише у зовнішньої
сили, залишаючи за первісним суб'єктом здатність до самозбереження. Але ж
принципова відмінність соціальних суб'єктів полягає в їх свідомому ризику
необмежено екстраполювати власну якість на всю соціальну дійсність, усвідомлено
провокуючи тим самим свою обмеженість, окреслюючи межі власного страху.
3. Психологічні визначення не відповідають на питання, що ж відбувається з
соціальною якістю суб'єкта після перенесеного ним страху. Поки що складається
враження, що «перевірка» суб'єкта на страх – це насамперед випробування його
нервової системи. Чи не тому для багатьох переважною є теологічна концепція
страху як процесу, що очищує душу божественною силою, або екзистенціалістська
позиція, яка закликає через страх морально опанувати дії і рішучість (Ж.–П.
Сартр)?
4. Сучасні психологічні визначення страху в більшості своїй орієнтовані на
конкретну зовнішню силу, що протистоїть суб'єкту, в той час як суб'єкт,
виробляючи інваріанти своєї взаємодії з зовнішнім світом, репрезентує в
конкретних предметах, процесах сутнісні характеристики цілих класів предметів,
співвідносячи цю репрезентацію з успіхом або неуспіхом своєї діяльності. Невірно
обрані репрезентанти можуть призводити до стану страху, в той час як їх складові
страху не викликають і навпаки.
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5. Сучасними психологічними засобами практично не розкривається природа
ірраціонального страху, хоча сьогодні вже досить аргументовано показано
наявність не тільки трансцендентної, але і світської релігії, розроблені основні
підходи до розуміння фетишистської свідомості.
Погоджуючись з оцінкою важливої ролі страху у функціонуванні
механізмів самозбереження у людини, яку відзначають практично всі
фахівці психології емоцій, спробуємо подивитися на проблему страху з позицій
тільки ще створюваної узагальнюючої теорії емоцій. На наш погляд, вихідними
положеннями цієї теорії можуть слугувати наступні принципи:
1) емоція виступає синтетичним психічним утворенням, що репрезентує людині
цілісний комплекс внутрішніх і зовнішніх дій;
2) синтетичний характер емоції забезпечується наявністю в ній як чуттєвої, так і
раціональної форм віддзеркалення;
3) розглянута з гносеологічної точки зору емоція формується як складний
психічний образ, що прагне до максимальної внутрішньої наочності всього
відбитого процесу.
У такому випадку страх слід розуміти як результат неузгодженості наявного
психічного образу з іншими, коли евристичні та перцептуальні потенції наявного
образу бідніші, ніж потенції цих образів. Саме образне уявлення власних потенцій,
саморефлексія власної якості лежать в основі визначення меж визнання якості
людини в інших соціальних, структурах,які протистоять їй, а також визначення
корисності цих структур для розвитку самої людини.
Розглянемо, як описує О. Р. Лурія механізм страху післядії у злочинців.
Методологічно він виходить з такого становища: «Ми знаємо, що кожен дуже
афективний стан супроводжується глибокими порушеннями функцій в організмі
людини. Афект порушує всю енергетику організму, а оскільки коріння будь–якого
афективного стану зосереджені, звичайно, в діяльності його нервової системи, що
дає відповіді на зовнішні і внутрішні подразники, то зрозуміло, що максимальні
відхилення при афекті спостерігаються саме у вищих нервовопсихічних процесах:
мисленні, швидкості і правильності відповідей організму, розподілі та стійкості її
уваги, закріпленні і збереженні її навичок і т. д». На думку О. Р. Лурії, страх
післядії – це результат неузгодженості обраної моделі мислення (способу дії) та
образного представлення можливостей, несприятливої в разі неспрацьовування
обраного способу, ситуації. Фіксується страх післядії в порушенні асоціативного
мислення, що свідчить про найскладнішу роботу свідомості з конструювання,
внутрішньої апробації і вербального оформлення обраного варіанта образу, що
задається експериментатором ситуації. Особливу цінність експерименти О. Р. Лурії
мають для підтвердження нерозривного і взаємозумовленого зв'язку чуттєвого і
раціонального в структурі психічного образу. В експериментах з'ясувалося, що
«стан моторної сфери дуже точно відображає нервово-психічний стан
випробуваного й дає об'єктивну характеристику структури реакції, що протікає.
Сучасні дослідження показують, що специфіка основних форм взаємин
людини зі світом, а отже специфіка його духовності, яка включає в себе і страх,
багато в чому обумовлені включеністю рефлектуючої людини в різні стани його
соціально–біологічної організації – організмової, популяційної і родової.
Особливо слід звернути увагу на такі компоненти сукупного образу страху, які
з тих чи інших причин не ставали предметом спеціального обговорення і тим
більше не знаходять практичного дозволу. До таких компонентів можна віднести,
зокрема, образне відображення середовища. Який механізм сприйняття
середовища?
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Смислові структури соціального страху особистості
Залежно від конкретного взаємосполучення основних елементів ДИВО–образу
виникають специфічні типи світоглядних систем. Розглянемо основні з них.
1. Система світоглядних образів, що раціонально репрезентують суперечливу
природу ДИВО–комплексу. Ці образи лежать в основі формування наукової
картини світу. У них домінує категоріально–понятійне, принципове осмислення і
вираження людських взаємин зі світом.
2. Система світоглядних образів, яка репрезентує ірраціональну сторону
людської діяльності та умови її здійснення. Це система образів–фетишів, які
складають фундамент ілюзорного світорозуміння, у цих образах переважно домінує
чуттєвий початок, віра.
3. Система світоглядних образів, що синтезує раціональні образи. Ці
синтетичні образи «живлять» і сферу наукової картини світу, і сферу ілюзорного
світорозуміння. Прикладом подібних образів можуть служити уявлення про НЛО,
снігову людину і т.п. На цих образах переважно базується буденна свідомість
людини.
Виділені світоглядні структури, утворюючи в цілому сукупний світогляд
людини, можуть знаходитися в наступних відносинах один з одним; відносно
рівноправне співіснування; жорстка ієрархія з домінуванням тієї чи іншої
структури; відносно вільний взаємоперехід один в одного.
Як ми вже відзначали, страх репрезентується в трьох видах наочних
світоглядних ДИВО-образів – раціональних, ірраціональних, синтетичних.
Здавалося б, навіть суто раціоналізовані образи науки знаходяться під
найсильнішим впливом особливостей конкретно-історичного ДИВО-комплексу.
Крім того, різні світоглядні системи вимагають і різного ментального (вербального,
понятійного) оформлення. По суті, ми маємо справу з різними формами
розузгодження в рамках однієї світоглядної системи. При цьому свідомо чи
мимоволі може відбуватися процес взаємоперетворення образів, що в кінцевому
результаті може привести або до їх взаємозбагачення, або до взаємопридушеня,
тобто до стагнації даної світоглядної системи.
Форми поведінки в поведінковому синдромі страху:
а) багато, якщо не всі, прояви страху мають тенденцію виникати одночасно
або послідовно;
б) події, які викликають одну з них, зазвичай викликають і інші (не
обов'язково всі);
в) більшість з них, якщо не всі, виконують єдину біологічну функцію захисту;
г) при самозвіті досліджувані вказують на них як на прояви страху.
Заклик Ж.–П. Сартра до звільнення від страху переважно в світі ірреальних
сутностей викликає широку і серйозну критику. Так, наприклад, 3. Фрейд
стверджує: «З безособовими силами і долею не вступиш в контакт, вони
залишаються вічно чужі нам. Але якщо в стихіях вирують пристрасті, як у твоїй
власній душі, якщо навіть смерть не стихійна, а представляє собою насильницьке
діяння злої волі, якщо всюди в природі тебе оточують істоти, відомі тобі з досвіду
твого власного суспільства, то ти полегшено зітхаєш, почуваєшся, як вдома, серед
жаху, можеш психічно обробляти свій безрозсудний страх». Справедливості заради
зазначимо, що сам Ж.–П. Сартр також, мабуть, помічав ущербність процедури
уявного проектування стану страху на площину недетермінованих ірреальних
образів, оскільки писав, наприклад: «Людина існує лише настільки, наскільки себе
реалізує. Вона являє собою, отже, не що інше, як сукупність своїх вчинків, не що
інше, як власне життя».
Висунувши в якості межі людського існування Ніщо, М. Хайдегер ставить
запитання: «Чи трапляється в бутті людини така налаштованість, яка підводить
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його до самого Ніщо?». І відповідає на нього таким чином: «Це може відбуватися і
дійсно відбувається – хоч досить рідко – тільки на мить, в фундаментальному
настрої жаху (страху). Під цим «жахом» ми розуміємо не ту дуже часту схильність
жахатися. Жах в корені відрізняється від страху. Ми боїмося завжди того або
іншого конкретного сущого, яке нам в тому чи іншому певному відношенні
загрожує. Страх перед чимось стосується завжди теж чогось визначеного. Оскільки
страхові властива ця окресленість причини і предмета, боязкий та нерішучий міцно
зв'язаний речами, серед яких знаходиться. У прагненні врятуватися від чогось – він
губиться у відношенні до решти, тобто в цілому «втрачає голову».
Страх диктатури як форма соціального страху
Серед безлічі форм соціального страху особливої уваги заслуговує страх
диктатури, різноманіття та специфіка якого багато в чому обумовлені
особливостями самої диктатури як концентрованого виразу насильства, влади. В
історії відомі приклади диктатури абсолютизації влади релігійних організацій,
класів,
окремих
особистостей,
адміністративно–командних
(державних
і
партократичних) систем. Практика соціалістичного будівництва в СРСР показує,
що формула «Вся влада – Радам!» також може відображати диктаторські тенденції
позбавлення виконавчими органами влади народу, породжуючи в ньому особливий
страх «самого себе». Як же формується страх диктатури? Чи можна визначити його
основні варіанти?
Кальвінізм як один із різновидів європейської Реформації знаменував собою
боротьбу європейської буржуазії проти феодальних порядків XVI ст.. Ф. Енгельс
відзначав, що теологічна система Кальвіна відповідала духу найсміливішої частини
тодішньої буржуазії. «Його вчення про приречення, – писав він, – було релігійним
виразом того факту, що в світі торгівлі і конкуренції удача чи банкрутство залежать
не від залежних. Визначає не воля чи дія якої–небудь окремої людини, а милосердя
могутніх, але невідомих економічних сил. І це було особливо вірно під час
економічного перевороту, коли всі старі торгові шляхи і торгові центри витіснялися
новими, коли були відкриті Америка і Індія, коли навіть найбільш священний
економічний символ віри – вартість золота і срібла – похитнувся і зазнав краху.
Притому улаштування церкви Кальвіна було наскрізь демократичним і
республіканським; а де вже і царство боже республіканізоване, чи могли там земні
царства залишатися вірнопідданими королів, єпископів і феодалів? Якщо
лютеранство в Німеччині стало слухняним знаряддям у руках князів, то кальвінізм
створив республіку в Голландії та діяльні республіканські партії в Англії і перш за
все в Шотландії».
Історики відзначають, що Швейцарська конфедерація XVI ст. об'єднувала 13
кантонів і ряд союзних земель. У свою чергу, кантони ділилися на відсталі лісові,
де в умовах громад,що розкладаються, політична влада акумулювалася в руках
землевласницької знаті, і економічно розвинені міські, де були поширені ремесло з
торгівлею і складалися деякі види капіталістичних мануфактур. Влада в міських
кантонах належала патриціанським сім’ям, які володіли землями, рентою і
торгово–ремісничими підприємствами. Женева того часу вважалася найважливішим
економічним і торговим центром і входила в конфедерацію на правах союзної
землі. Ремесло, що тут розвивалося було вільним від цехових обмежень. Між
лісовими, міськими кантонами, союзними землями йшла гостра економічна і
політична боротьба. І лише загрози з боку інших держав змушували кантони
зберігати військово-політичний союз.
Виходить, що теологічний протестантський світогляд у своїй потенції виявився
більш універсальним і менш суперечливим, а отже, і більш життєвим, ніж світський
гуманізм. Однак Д. Є. Фурман, дуже вдало помітив своєрідність теологічної
ідеології Реформації, яка «як би складається з двох компонентів – своєрідності
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раннього християнства, як воно зафіксовано в Біблії, і особливого, унікального
«прочитання» Біблії реформаторами. І, очевидно, обидва ці компоненти однаково
важливі – ні Біблія сама по собі, поза її специфічним «прочитанням», не породила
таких форм релігійної ідеології, як реформаційної, ні нові, вже світські за духом,
ідейні рухи XVI століття, які не пов'язують себе із завданням тлумачення
«священного тексту» – не мали настільки важливих соціальних наслідків». А
оскільки Біблію читали по-різному не тільки в Європі, але і в Швейцарії, і в
Женеві, то можна припустити, що і в стані страху в XVI ст. знаходилися і
гуманісти–мислителі, і професіонали-теологи, і всі верстви віруючого населення. У
цей час, коли старий католицький світ був відкинутий, а новий ще не створено, і
з'явився в Женеві Кальвін, французький теолог-лютеранин, який втік з католицької
Франції.
Першими кроками Кальвіна була розробка і реалізація в культовій практиці
нових заповідей євангельського вчення, бо «якщо хочеш виховати в людях нову
віру, то спочатку слід дати їм можливість дізнатися, у що вони повинні вірити і що
визнавати». Спираючись на теологічні системи Лютера, Цвінглі і інших теоретиків
Реформації, Кальвін в основу свого віровчення поклав догмат, доля людини
зумовлена богом і ніякими шляхами не можна змінити раз і назавжди накресленої
лінії життя. Віруючий, за Кальвіном повинен сприймати себе в цьому сенсі як
божий обранець, змиритися з приготованою йому роллю, не зазіхаючи на її зміни.
Досягнення успіху в якійсь сфері – підтвердження людиною правильного
розуміння божественного покликання. Якщо проповідник духовно–релігійної
свободи Лютер закликав до віри за внутрішнім індивідуальним переконанням, то
його учень Кальвін відкинув можливість прочитання Біблії і, по суті, створив нову
ортодоксальну протестантську бібліократію. С. Цвейг з цього приводу пише:
«Кальвін ніколи і ні в якій мірі не терпить свободи в справах окремої людини, ні
п'яді вільного простору в релігійних і в духовних справах». «Нехай інші думають
інакше, – говорить Кальвін, – але я вважаю, що у нашої посади такі вузькі рамки,
ніби після прочитаної проповіді ми можемо спокійно скласти руки на колінах,
немов уже виконали тим самим свій обов'язок».
Може бути, на цей раз в Женеві буде створена «наскрізь демократична і
республіканська» церква і скажуть своє слово «діяльні республіканські партії»? Ні,
цього не сталося. Без Кальвіна Женева змогла прожити лише три роки. Спробуємо
зрозуміти причину цього. Задамося питанням: які сили могли реалізувати в той
період демократичні принципи?
1. Чи могли стати ініціаторами духовного демократичного оновлення народні
низи, які отримали вже в протестантських громадах перші уроки релігійної
інтелектуалізації?
На наш погляд, зміни в умонастрої рядових віруючих цього періоду досить
точно характеризуються В. В. Лазарєвим: «Вчителі та керівники більшості сект
бачили своє головне мистецтво і головне завдання в тому, щоб припиняти
відхилення від догм і пригнічувати єресь в секті. У міру розкладання сект
протестантизм підходив, нарешті, до тієї межі, де зіткнення між догматизмом
наставника і єретицтвом в його секті, між нетерпимістю і свободою релігійного
переконання очевидним чином виступало вже як розбрат у душі самого мирянина.
Він повинен доводити правоту свого переконання на собі ж, звертаючи свою
нетерпимість проти себе самого. Йому належить боротися з внутрішнім своїм
ворогом, і цей супротивник виступає то єретиком, то догматиком, і тому
доводиться бути для самого себе одночасно і суб'єктом і об'єктом як власної
нетерпимості, так і подолання відсталості». Можна тільки уявити, який розбрід
панував в головах людей, які тільки що скинули ярмо католицизму, присягнули
Кальвінові, а тепер переконуються в його неправоті. Люди впали у відчай і боялися.
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2. Може бути, гуманісти–мислителі вирішили, що відкрився простір для
втілення їхніх задумів? Але ми не знаходимо свідчень їхньої практичної діяльності.
Швидше, підтверджується характеристика гуманістів, яку дав С. Цвейг: «З
трагічною прозорливістю всі ці навчені гуманісти усвідомлюють те зло, яке шалені
уперті (лідери кальвінізму) принесуть Європі, за цими гарячими промовами не
чується брязкіт зброї, а в ненависті вже передчувається майбутня жахлива війна.
Але, навіть знаючи істину, ці гуманісти таки не наважуються боротися за неї. У
житті майже завжди існує розрив між ідеєю та її втіленням: мислителі не бувають
діячами, а діячі – мислителями. Усі ці трагічні, скорботні гуманісти пишуть одне
одному зворушливі, витончені листи, вони стогнуть за закритими дверима своїх
кабінетів, але ніхто з них не виступить проти антихриста. Час від часу Еразм
наважувався послати кілька стріл з укриття; Рабле, прикриваючись блазнівським
платтям, шмагав батогом шаленого сміху; Монтень, цей благородний і мудрий
філософ, знаходить в своїх «Дослідах» найпереконливіші слова, але ніхто не
намагається повстати всерйоз і запобігти хоча б одному переслідуванню або страті.
Мудрець не повинен сперечатися з фанатиками, вважають, що ці люди, які пізнали
світ і тому стали обережними, в такі часи краще піти в тінь, щоб самого не схопили
і не зробили жертвою».
3. Навряд чи зацікавлені в ліквідації кальвінізму і представники буржуазії,що
зароджується, чию діяльність Кальвін «освятив» божественним приреченням.
«Кожному вказується божеством його положення і його стан. Соломон тому
закликає бідних до терпіння, бо ті, що незадоволені своїм жеребом, намагаються
скинути з себе тягар, покладений на них богом». Буржуа прекрасно розуміли, що їм
доведеться багатьом поступитися у разі реставрації католицизму. Претензії Папи
були безмежні.
4. Нарешті, дуже незатишно почувала себе решта священиків. Страх стати
неугодними народу і розділити долю Кальвіна змушував їх йти на послаблення у
виконанні протестантських приписів. А цим негайно стала користуватися
католицька церква. Зауважимо, що незважаючи на повсюдну поразку з боку
протестантизму, католицький монстр був досить сильний. Вже йшов в Європі
контрреформаційний процес, розгортав свою діяльність каральний орган Папи –
єзуїтський орден. «У цей період, – пише Б. Ф. Порше, – гегемонія Берна
загрожувала перетворити Женеву в незначне провінційне місто. Єдиний фронт
опозиції розпався, жахливою самостійною силою стає плебейська опозиція
буржуазії. Потрібна була єдина сильна влада».
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2.7. СОЦІАЛЬНА БЕЗПЕКА ДЕРЖАВИ НА ПРИКЛАДІ РОСІЇ:
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ

«Безпека – це умова, завдяки якій
стає можливим все інше».
Емма Ротшильд
У період становлення нових соціально–економічних відносин Росія переживає
складний момент своєї історії. Відбувається реформування всіх форм державного
управління при постійному дефіциті і суперечливості правової бази, що регулює
питання соціального захисту населення, причому спостерігається постійне
відставання законодавства від процесів,які реально відбуваються в суспільстві, що
обумовлює виникнення складнощів в управлінні органами державної влади всіх
рівнів та підготовки кваліфікованих управлінських кадрів.
Державна безпека поряд з такими складовими, як економічна безпека,
обороноздатність країни, захист від техногенних та екологічних катастроф, включає
соціальну безпеку. Розглядаючи вузько безпеку країни тільки як економічну, не
можна забувати, що соціальна стабільність відіграє ключову роль і у всій системі
національної безпеки. Безумовно, що вся система взаємопов'язана і кожна складова
не може розглядатися ізольовано від інших. Так, наприклад, не можуть бути
ефективними реформи економіки без розвитку системи соціального захисту
населення.
Соціальна безпека держави має складну систему зовнішніх і внутрішніх
зв'язків, серед яких можна виділити такі як:
1) соціальна незалежність держави і її місце в структурі міжнародної співпраці.
Прикладом може служити ситуація, яка склалася з лікарським забезпеченням
населення. Недалекоглядна політика держави з питання розвитку фармацевтичної
промисловості призвела до залежності Росії від постачання лікарських препаратів за
кордон, розміри яких складають в даний час більше 70% від споживаних, що
зумовило, в свою чергу, неможливість реалізації в повному обсязі права деяких категорій малозабезпечених громадян на безкоштовне забезпечення медикаментами;
2) стабільність і стійкість системи соціального захисту в період реформування
економіки. В якості прикладу можна навести найбільш важливий індикатор
соціальної стабільності Росії – це соціальна стабільність середньої сім'ї. Розвиток
потужного військово-промислового комплексу країни зумовив необхідність
підготовки певної кількості фахівців з вищою і середньою спеціальною освітою, для
цієї групи населення було типовим створення сім'ї з двома або однією дитиною. За
результатами досліджень, проведених у 1993 році до Міжнародного року сім'ї,
можна відзначити, що в цілому для РФ типовим був середній розмір сім'ї у 1989
році, що дорівнював 3,2.
Різка переорієнтація економіки не дозволила перебудуватися підприємствам, а
не розроблена соціальна політика Росії щодо соціального захисту сім'ї посилила
економічний пресинг на сім'ю, що зумовило нестабільність цієї основної
характеристики, соціальної та економічної стабільності держави. У 1996 році
відзначалося зменшення середнього розміру сім'ї до 2,1 і спостерігається подальше
зменшення цієї величини в даний час. У той же час народжуваність знизилася з 2,3
у 1987, до 1,2 у 1997 році. Створення передумов для встановлення соціальної
Маргарита Дмитрівна МАСАНОВА
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стабільності в суспільстві вимагає не тільки високопрофесійних і ефективних
політичних і економічних дій влади, але і зміни соціально-психологічного настрою,
що переважає у суспільстві. І це зважена політика держави по відношенню не
тільки до громадян, які живуть в межах РФ, але й до громадян, які проживають за
межами її кордонів, які вважають себе і мають на це повне право – росіянами. Так
як Росія є гарантом міжнародної стабільності як одна з великих держав і несе свою
частку відповідальності за дотримання прав людини;
3) здатність системи соціального захисту до системного саморегулювання, розвитку
і вдосконалення. Глибока економічна криза, яка охопила все російське суспільство,
це не тільки розвал системи соціального захисту, а й втрата загальнонаціональних
орієнтирів і ідеалів, інтуїтивний перехід до стратегії самовиживання, який
спостерігався на всіх рівнях суспільства. Турбота про сьогохвилинні інтереси
відсуває на останній план вирішення основних завдань майбутнього Росії. У
кризових умовах особливу значущість здобуває усвідомлення як політичними і
державними діячами, так і всіма верствами суспільства вищих національних
пріоритетів і нерозривності особистих і суспільних інтересів з благополуччям
країни. Усвідомлення спільності інтересів – це складні соціально-психологічні
процеси, які безпосередньо залежать від історичних традицій багатонаціональної
держави, рівня політичної культури мас, ступеня виправданої довіри до влади на
всіх рівнях і можливості створення умов для розвитку всіх форм соціального
захисту населення.
Росія як єдина багатонаціональна держава вимагає особливого підходу для
вирішення питань самозбереження і саморозвитку. Тому в розвитку стратегії
соціальної безпеки відзначається необхідність концентрації діяльності органів
державної влади на негативних явищах, що мають місце в суспільстві, це, з одного
боку, наростання майнової диференціації населення і збільшення кількості бідних,
а, з іншого боку, зростання нерівномірності соціально–економічного розвитку
регіонів, тобто наявність кризових і відсталих у соціально-економічному
відношенні регіонів. Такі характеристики соціальної стабільності, як кваліфікована
праця, яка повинна забезпечити гідний рівень життя, а також доступність освіти,
медичного і соціального забезпечення і обслуговування, житлово-комунальних
послуг, транспорту, зв'язку – є необхідними умовами соціальної безпеки Росії.
Однак, оцінюючи показники соціальної безпеки, необхідно представити
сукупність соціальних індикаторів суспільства, серед яких необхідно виділяти, в
першу чергу, рівень і якість життя, темп інфляції, рівень безробіття, стабільність
заробітної мінімальної платні та її відповідність прожитковому соціальному
мінімуму, безпека праці, соціальне партнерство, рівень соціального забезпечення і
соціального страхування, ступінь розвитку соціальної сфери та інші.
Зрозуміло, що винятково до прерогативи держави відноситься соціальний
захист своїх громадян і забезпечення соціальної стабільності в суспільстві. При
цьому вирішальне значення має передбачення факторів, здатних порушити
соціальну стабільність, а не пасивне слідування за подіями і ухвалення поспішних і
не завжди розумних рішень. Для цього необхідне визначення не тільки самого
переліку індикаторів, але й граничних умов, при яких починається порушення
соціальної безпеки суспільства. Граничні умови повинні бути визначені кількісно і
якісно, що дозволить завчасно вживати заходи.
Таким чином, якщо сьогодні ми говоримо про наростання процесу зубожіння
населення, то дуже важливо теоретично не допустити вихід показників бідності,
майнової диференціації населення – і безробіття за межу допустимих величин з
позицій соціальної безпеки суспільства.
Тому дуже важливо визначити все різноманіття просторово-часових
характеристик граничних умов, при цьому забути про посилання на неможливість
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сьогодні вирішити якісь соціальні проблеми. В даний час йде обвальний процес
зубожіння населення, пов'язаний, в першу чергу, із затримкою виплати заробітної
платні та масовим безробіттям, наслідки цього навіть передбачити неможливо. При
цьому не можна підганяти систему індикаторів або їх граничних умов під існуюче
економічне становище країни в цілому або в регіонах з одного боку, а з іншого,
необхідно зрозуміти, що найвища соціальна безпека суспільства досягається за
умови, коли весь комплекс індикаторів знаходиться вище зони своїх граничних
умов і не відбувається поліпшення значень одного індикатора за рахунок іншого!
Наприклад, зниження рівня інфляції не повинно призводити до збільшення рівня
безробіття, а зниження дефіциту бюджету – до повного припинення фінансування
заходів соціального захисту населення.
Так як стан і стабільність безпеки визначають гармонійність або ступінь
конфліктності сукупності соціальних відносин між особистістю та суспільством,
особистістю і державою. Цілком зрозуміло, що погіршення показників такого
індикатора соціальної безпеки, як тривалість життя, особливо чоловіків, говорить
про взаємозв'язок його з іншими і неможливість розгляду стану одного індикатора
без дослідження просторово–часової динаміки всієї сукупності індикаторів.
Диференціація доходів та споживання, що спостерігається в країні, не
виправдана ні економічно, ні соціально. У 1980 році частина осіб з доходами нижче
прожиткового мінімуму становила близько 10%, при мінімальному розмірі
заробітної плати вище прожиткового мінімуму, і в категорію малозабезпечених в
основному потрапляли сім'ї з великим числом утриманців, такі, як багатодітні або
неповні. У 1996 році ця величина становила вже близько 40% за умови, що
мінімальний розмір заробітної плати становив лише 17–19% від прожиткового
мінімуму. У число бідних потрапляють як безробітні, так і працюючі. Результатом
не підготовки соціальної складової економічних реформ або соціальної бази
реформ стала поява великої кількості бездомних, бездоглядних, безграмотним дітей
і підлітків і бездомних дорослих.
Найважливішими елементами механізму забезпечення соціальної безпеки
держави є:
• безперервний комплексний просторово-часовий моніторинг соціальних явищ,
що відбуваються у суспільстві;
• розробка критеріїв, якісних і кількісних індикаторів (граничних значень)
стану соціальної стабільності як всієї держави, так і кожного суб'єкта;
• прогнозування комплексу чинників, що визначають загрозу соціальній
стабільності в суспільстві;
• створення моделей соціально значущих проектів; верифікація моделей і
виявлення випадків, коли модель і фактичні параметри соціального розвитку
наближаються до порогових значень;
• розробка комплексних заходів з виходу держави в цілому або суб'єкта із зони
соціальної небезпеки.
Крім визначення кількісної характеристики індикаторів, велику роль грає
якісний аналіз характеру змін їх у процесі моніторингу. При аналізі процесу
безпеки
виділяються
зазвичай
три
області
зміни
індикаторів:
1) область плавної позитивної або негативної зміни стану системи або
передкризова зона, в якій можуть накопичуватися фактори, що сприяють
зниженню стійкості та наближенню кризи.
2) критична область – зона кризи, в якій порушується поступова зміна
системи і можуть початися якісно нові зміни в системі соціальної стабільності
суспільства.
3) післякризова область може характеризуватися як знову плавною зміною
системи, так і різкою неконтрольованою за швидкістю зміною системи.
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Тому, одним із завдань соціальної безпеки є необхідність визначення критеріїв
критичного порогу всього комплексу індикаторів, як в загальному, так і в окремо
кожному. А розгляд комплексу державних заходів щодо соціального захисту
населення
повинен проводитися
в залежності
від
просторово–часових
характеристик процесу, історичного досвіду поколінь і етнічних особливостей
населення регіонів. Наприклад, можна розглянути роль, яку відіграв закон з
прийняття соціального стандарту мінімального розміру оплати праці (на початку
90–х років) і поступове перетворення його в якусь технічну характеристику,
використовувану при різних розрахунках державними структурами з громадянами.
Свою роль як соціальний стандарт цей показник не міг відіграти спочатку, як
тільки його величина була прийнята менше прожиткового біологічного мінімуму.
Тобто, держава, виступаючи в ролі роботодавця, надала собі право законодавчо
приймати на роботу в бюджетні організації громадян, надаючи їм заробітну плату
нижче біологічного прожиткового мінімуму. І до того ж, не проводячи індексацію
цього соціального стандарту відповідно до зростання споживчих цін, одночасно
використовуючи його в якості соціального стандарту для визначення мінімального
розміру пенсій, соціальних допомог та компенсацій, не кажучи вже про стипендії.
При вирішенні питань соціальної безпеки особливе місце займає якість
управління в системі органів державної влади всіх рівнів, а саме, необхідність зміни
в організації виконавчої влади, підвищення якості управління, новітні тенденції
якісних змін управління та ряд інших, в тому числі використання новітніх
технологій при підготовці фахівців управління в органах державної влади всіх
рівнів.
Тому одним з варіантів розгляду соціальної безпеки держави може бути
визначення ролі прийняття рішення органами державної влади всіх рівнів щодо
соціального захисту населення та залежності прийняття рішення від просторово–
часових характеристик процесу, історичного досвіду поколінь і етнічних
особливостей населення регіонів. А також необхідність координації роботи, як
органів державної влади РФ, органів державної влади суб'єкта РФ, так і органів
місцевого самоврядування, з метою прийняття відповідних законопроектів і
нормативних актів, і роль Уряду РФ, у свою чергу, в координації роботи органів
виконавчої влади всіх рівнів з метою реалізації комплексу заходів з подолання та
недопущення загрози соціальній безпеці суспільства.

2.8. СОЦІАЛЬНА ПОЛІТИКА І СОЦІАЛЬНА СПРАВЕДЛИВІСТЬ
Соціальна політика – політика регулювання соціальної сфери, спрямована на
досягнення добробуту в суспільстві.
У соціальну сферу суспільних відносин включають форми регулювання
трудових відносин, участь людей, які працюють в управлінні виробничим
процесом, колективні договори, державну систему соціального забезпечення та
соціальних послуг (допомоги з безробіття, пенсії), участь приватних капіталів у
створенні соціальних фондів, соціальну інфраструктуру (освіта, охорона здоров'я,
забезпечення житлом і т.д.), а також реалізацію принципу соціальної
справедливості.
Отже, суб'єкт соціальної політики (соціальні групи, що мають у своїх руках
владу в соціальній сфері), забезпечуючи досягнення добробуту в суспільстві
(суспільство – сукупність історично сформованих форм спільної діяльності людей),
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реалізує принцип соціальної справедливості, який, як найбільш загальний, є метою
діяльності соціальної сфери суспільних відносин.
Справедливість – поняття про належне, пов'язане з історично мінливими
уявленнями про невід'ємні права людини. С. має на увазі вимогу відповідності між
практичною роллю людини чи соціальної групи в житті суспільства та їхнім
соціальним становищем, між їхніми правами та обов'язками, діянням і заплатою,
працею і винагородою, злочином і покаранням, заслугами турів і їх суспільним
визнанням. С. завжди має історичний характер, корениться в умовах життя людей
(класів). Для ілюстрації такого визначення слід розглянути його еволюцію, яка
відбувалася паралельно з розвитком і формуванням у класовому суспільстві
правової й моральної свідомості.
Анаксимандр (610–546 рр. до н.е.)трактував поняття справедливості, як
правило – не переступати встановлених від століття кордонів.
Гаракліт стверджував, що «бог» є втіленням космічної справедливості.
Справедливість з точки зору ведичного розуміння – праведний закон людського
буття, співзвучний прекрасному порядку в природному світі.
Конфуцій (551–479 рр. до н.е.) вважав, що справедливість диктується
традицією, втілюється в ритуалі і етиці, і є виявом волі «неба».
Мо Ді (479 – 400 рр. до н.е.) – справедливо те, що корисно людям.
Сократ (469–399 рр. до н.е.) – справедливість – слідування мудрості, істинним
знанням, порядку речей, законам.
Справедливість Платона (428/427–347 рр. до н.е.) є вінцем чотирьох чеснот
ідеальної держави: справедливість – мудрість – мужність – розсудливість.
Справедливість майже синонім права.
Аристотель стверджує: «Поняття про справедливість пов'язане з уявленням про
державу», – центральним поняттям, що характеризує справедливість, виступає
«домірність». Справедливість – дивовижна доброчесність, загальне благо, придбана
властивість душі, в силу якою люди стають здатними до справедливих дій,
погоджених з законом і правом держави.
Епікур (341–270 рр. до н.е.) говорив: «справедливість – деякий договір про те,
щоб не шкодити один одному і не терпіти шкоди».
Протягом тривалого періоду поняття справедливості було включено в рамки
теологічного світогляду. Справедливість асоціювалося в суспільній свідомості як
фіксація «божого порядку», вираження волі бога.
На зміну теологічному світогляду в міру розгортання капіталістичних
відношень прийшов юридичний світогляд.
Бекон (1561–1626) стверджував, що справедливість є те, що об'єднує людей і
створює підстави для права.
Гоббс (1588–1679) в «Левіафані» пише: «Справедливість, тобто дотримання
угод, є правило розуму, що забороняє нам робити що-небудь, що згубно для
нашого життя, з чого випливає, що справедливість є природний закон».
Спіноза (1632–1677) стверджував, що «справедливість і несправедливість
можуть бути представлені тільки в державі».
Кант (1724–1804) пише, що «свідомість справедливості дії, яку я хочу зробити,
– це безумовний обов'язок».
Гегель (1770–1831) стверджує, що конституція і є «існуюча справедливість, як
дійсність свободи у розвитку її розумних визначень».
Марксизм стверджує, що справедливість – укутаний в ідеологічну оболонку
вираз існуючих економічних відносин, його зміст і стан залежать від існуючого
способу виробництва, отже, все, що не відповідає даному способу виробництва,
несправедливо.
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Така еволюційна трансформація поняття справедливості призвела до нині
відомого, до наведеного вище, яке визначає справедливість як, в першу чергу,
поняття про належне. Тут слід зупинитися і розглянути деякі властивості сучасного
визначення.
Належне – це слово,яке важко пояснити, але якщо його розкласти на складові
частини, то сенс буде більш зрозумілий: належне – це від «на» і «лежне» (коротка
форма слова – помилкове), тобто «належне» рівносильно – те, що було до
помилкового, або – перед хибним. Значить, справедливість – поняття про те, що
було до помилкового. Тут перша причина, по якій поняття справедливості
невизначено – воно недоговорене, так як немає загальноприйнятої інформації про
те, що було до появи на Землі помилкового. Далі, з кількості визначень
справедливості, відомих історії і частково наведених вище, випливає, що
справедливість – поняття відносне – щодо особи, яка висловлюється про неї,і по
відношенню до історичних умов, під час, яких з'являлося визначення.
Існування таких неприйнятних для визначення справедливості властивостей як
невизначеність і відносність дає право зробити висновок, що мета соціальної
політики вкрай велика (тому що невизначена) і не має центру – «яблучка» (так як
відносна). Виявляється, немає точки прикладання сили, яка перебуває в руках
керованої соціальної групи, відсутнє визначення того місця, куди може бути
спрямована енергія класів,що мають владу – все це призводить до дискоординації
діяльності суб'єктів соціальної політики і до відповідної реакції – реакції протесту з
боку об'єкта соціальної політики.
Соціальна політика – політика, тобто діяльність соціальної групи,яка має
владу, а «Політика» (грец. politike – мистецтво управління державою) – діяльність,
ядром якої є завоювання, утримання і використання державної влади. Звідси, влада
– інструмент досягнення добробуту в суспільстві. Тоді, що ж таке влада. Влада –
форма соціальних відносин, що характеризується здатністю впливати на характер і
на правління діяльності та поведінки людей, соціальних груп і класів за допомогою
економічних, ідеологічних та організаційно–правових механізмів, а також за
допомогою авторитету, традицій, насильства. Погоджуючись з таким становищем,
суспільство стає залежним від волі соціальної групи так само, як тіло людини
незалежне від центральної нервової системи. Мозок людини впливає на характер і
напрямок діяльності і поведінки клітин (у визначенні влади – людей) нашого
організму.

2.9. СОЦІАЛЬНА ВЗАЄМОДІЯ
Загальні положення
Розгляд проблем соціальної взаємодії – це пошуки відповіді на
найрізноманітніші питання: про те, які типові способи, якими люди встановлюють
між собою найрізноманітніші зв'язки, як вони підтримують ці зв'язки, які умови
збереження та підтримки (і, навпаки, – переривання) цих зв'язків, яким чином ці
зв'язки впливають на збереження цілісності соціальної системи, і яким чином
характер соціальної системи впливає на способи взаємодії людей,які до неї
входять... Числу питань, які виникають при розгляді проблеми соціальної взаємодії,
немає меж.
Соціологічна наука виявляла інтерес до цієї проблеми з самого свого
зародження. Основні позиції цього інтересу відносяться до часу О. Конта, який,
аналізуючи в своїй «соціальній статиці» природу соціального зв'язку, прийшов до
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висновку, що базовим елементом суспільної структури може виступати лише така
одиниця, де вже присутня соціальна взаємодія; тому він і оголосив елементарним
осередком суспільства сім'ю.
М. Вебер увів у науковий обіг поняття «соціальної дії» як найпростішої
одиниці соціальної діяльності. Цим поняттям він позначав таку дію індивіда, яка не
тільки направлена на вирішення своїх життєвих проблем і протиріч, але і свідомо
орієнтована на відповідну поведінку інших людей, на їх реакцію.
Стрижневою ідеєю соціологічного реалізму Е. Дюркгейма, якій була, по суті,
присвячена вся його творчість, виступає ідея суспільної солідарності – питання про
те, який характер тих зв'язків, які об'єднують, притягують людей однин до одного.
У марксистській соціології однією з найпомітніших робіт є невелика обсягом,
але вельми значна за змістом стаття Ф. Енгельса «Роль праці в процесі
перетворення мавпи в людину». Тут неодноразово підкреслюється мотив значення в
антропогенезі не просто праці, а саме спільної праці пралюдей. Саме цьому
зобов'язана своїм походженням друга сигнальна система, яка підняла людину над
всім іншим тваринним світом планети: «... розвиток праці по необхідності сприяв
більш тісному згуртуванню суспільства, оскільки завдяки йому стали більш часті
випадки взаємної підтримки, спільної діяльності, і стала ясніша свідомість користі
цієї спільної діяльності для кожного окремого члена. Коротко кажучи, люди
прийшли до того, що у них з'явилася потреба щось сказати один одному. Потреба
створила собі свій орган: нерозвинена гортань мавпи повільно, але неухильно
перетворювалася шляхом модуляції для усе більш розвиненої модуляції, а органи
рота поступово навчалися вимовляти один членороздільний звук за іншим».
Можна звернутися до праць будь–якого з класиків або сучасних теоретиків
соціологічної науки, і переконатися, наскільки значна увага приділяється в них
проблемам соціальної взаємодії. При цьому, коли виникає питання про соціальний
зв'язок, практично щоразу робиться акцент на взаємному впливі один на одного
розглянутих соціальних об'єктів.
Зрозуміло, що в силу своєї особливої важливості для соціологічної теорії
проблеми соціальної взаємодії заслуговують особливо пильного вивчення. У чому ж
полягає сутність соціальної взаємодії; яким чином трактують механізми цього
процесу різні соціологічні теорії; яким чином в ході соціальної взаємодії люди
стають людьми, точніше повноправними членами свого суспільства, а також
процесам формування принципів, правил і норм, відповідно до яких здійснюються
процеси взаємодії в різних сферах суспільної практики; які причини і механізми
тих випадків соціальної взаємодії, в яких поведінка учасників відхиляється від
загальноприйнятих правил і норм; які важелі громадського впливу для повернення
цієї поведінки в потрібне русло.
Сутність соціальної взаємодії
Соціальна взаємодія є узагальненим поняттям, центральним для цілого ряду
соціологічних теорій. В основі цього поняття лежить уявлення про те, що
соціальний діяч, індивід чи суспільство завжди знаходяться у фізичному або
уявному оточенні інших соціальних діячів і поводиться згідно цієї соціальної
ситуації.
Як відомо, особливості будови будь–якої складної системи, залежать не тільки
від того, які елементи входять до її складу, але й від того, яким чином вони між
собою з'єднані, пов'язані, як вони впливають один на одного. По суті, саме
характер зв'язку між елементами задає і цілісність системи, і те виникнення
емерджентних властивостей, яке є найхарактернішою її властивістю як єдиного
цілого. Це справедливо для будь–яких систем – і для досить простих,
елементарних, і для максимально складних з відомих нам систем – соціальних.
Саме поняття «емерджентних властивостей» було сформульовано Т.Парсонсом
189

(1937) в його аналізі соціальних систем. При цьому він мав на увазі три пов'язані
між собою умови. По–перше, соціальні системи володіють структурою, яка
виникає не сама по собі, а саме з процесів соціальної взаємодії. По–друге, ці
емерджентні властивості не можуть бути зредуковані (зведені) до простої суми
біологічних чи психологічних характеристик соціальних діячів: наприклад,
особливості тієї чи іншої культури неможливо пояснити, співвідносячи її з
біологічними якостями людей – носіїв цієї культури. По-третє, значення будь–якої
соціальної дії неможливо зрозуміти ізольовано від соціального контексту тієї
соціальної системи, в рамках якої воно проявляється.
Мабуть, найбільш скрупульозно і детально розглядає проблеми соціальної
взаємодії Питирим Сорокін, присвячуючи їм значну частину першого тому своєї
«Системи соціології». Спробуємо слідом за класиком російської і американської
соціології розібратися з елементарними поняттями цього найважливішого
соціального процесу, що зв'язує безліч розрізнених людей в єдине ціле –
суспільство і, більш того, що перетворює суто біологічних особин в людей – тобто
в розумні, мислячі і, головне, соціальні істоти.
Точно так само, як у свій час Конт, Сорокін твердо впевнений, що окремо
взятий індивід не може розглядатися в якості елементарної «соціальної клітини»
або найпростішого соціального явища: «... індивід як індивід – жодним чином не
може вважатися мікрокосмом соціального макрокосму. Не може тому, що з
індивіда можна отримати тільки індивіда і не можна отримати ні того, що
називається «суспільством», ні того, що носить назву «суспільних явищ»... Для
останніх потрібно не один,
а
багато індивідів,
щонайменше,
два».
Хоча щоб два і більше індивідів складали щось єдине ціле, що могло б
розглядатися як суспільство (або його елемент), однієї,лише наявності їм
недостатньо. Необхідно також, щоб вони вступали у взаємодію між собою, тобто
обмінювалися якимись діями і реакціями на ці дії. Що ж таке взаємодія з точки
зору соціолога? Визначення, яке дає Сорокін цьому поняттю, досить велике й
претендує на те, щоб осягнути майже неосяжне, тобто всі можливі варіанти:
«Явище взаємодії людей дано тоді, коли: а) психічні переживання або b) зовнішні
акти, або с) або те й інше однієї (одних) людей представляють функцію існування і
стану (психічного і фізичного) іншого або інших індивідів».
Це визначення універсальне, тому що в нього включені і випадки
безпосередніх, прямих контактів людей між собою, і варіанти опосередкованої
взаємодії. У цьому неважко переконатися, розглянувши найрізноманітніші
приклади, що зустрічаються в повсякденному житті кожної людини.
Якщо хтось (випадково або навмисно) наступив своєму сусідові на ногу в
переповненому автобусі (зовнішній акт), і це викликало у нього обурення (психічне
переживання) і обурений вигук (зовнішній акт), то це означає, що між ними
сталося взаємодія.
І якщо хтось є щирим шанувальником творчості Майкла Джексона, то кожна
поява його на екрані телевізора у черговому кліпі (а запис цього кліпу, ймовірно,
зажадала від співака зробити чимало зовнішніх актів і відчути безліч психічних
переживань) викличе у нього бурю емоцій (психічні переживання), а може бути, він
схопиться з дивана і почне підспівувати і «підтанцьовувати» (здійснюючи тим
самим зовнішні акти). При цьому можна говорити не про пряму, а опосередковану
взаємодією: Майкл Джексон, зрозуміло, не може спостерігати реакцію людей на
запис його пісні і танцю, однак навряд чи доводиться сумніватися, що саме на
такий відгук мільйонів своїх шанувальників він і розраховував, плануючи і
здійснюючи свої фізичні дії (зовнішні акти). Так що тут теж можна говорити про
взаємодію.
Чиновники податкового відомства, які розробляють новий фіскальний проект,
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депутати Державної Думи, які обговорюють цей проект, вносять до нього поправки,
а потім голосують за ухвалення відповідного закону, Президент,який підписує указ
про введення нового закону в дію, безліч підприємців і споживачів, на чиї доходи
надасть вплив цей закон, – всі вони знаходяться в складно переплетеному процесі
взаємодії один з одним, а головне – з нами. Безперечно, що тут має місце дуже
серйозний вплив і зовнішніх актів, і психічних переживань одних людей на
психічні переживання і зовнішні акти інших людей, хоча в більшості випадків вони
можуть бачити один одного, в кращому випадку, на екрані телевізора.
Важливо відзначити такий момент. Взаємодія завжди викликає якісь фізичні
зміни в біологічному організмі людини. Можна відчувати рукостискання; щоки
«спалахують» при погляді на кохану людину (судини під шкірою розширюються і
відчувають прилив крові); досвідчений боєць при наближенні до нього
небезпечного супротивника може зберігати «кам'яний» вираз обличчя, проте в кров
його уже впорскується адреналін, готуючи м'язи до блискавичної атаки; слухаючи
аудіозапис улюбленого популярного співака, людина відчуває емоційне збудження і
т.п.
Які ж основні умови виникнення будь–якої соціальної взаємодії? П.Сорокін
вводить в розгляд і піддає розгорнутому аналізу три такі умови (або, як він називає
їх, «елементи»):
1) наявність двох або більше індивідів, що обумовлюють поведінку і
переживання один одного;
2) вчинення ними якихось дій, що впливають на взаємні переживання і
вчинки;
3) наявність провідників, які передають ці дії і впливи індивідів один на
одного.
Сюди можна додати і четверту умову, яку Сорокін не згадує:
4) наявність загальної основи для контактів, дотику.
А тепер розглянемо ці умови.
(1) Зрозуміло, що в порожньому просторі (або ж у просторі, заповненому
тільки лише рослинами і тваринами) не може виникнути ніякої соціальної
взаємодії. Навряд чи може вона статися і там, де знаходиться всього один людський
індивід. Відносини Робінзона з його папугою і козою не можна визнати зразками
соціальної взаємодії. У той же час і самого факту наявності двох і більше індивідів
ще недостатньо для того, щоб між ними виникла взаємодія. Ці індивіди повинні
володіти здатністю і бажанням впливати один на одного і відреагувати на такий
вплив. Серед десяти базових потреб homo sapiens, які виділяє у своїй класифікації
П.Сорокін, щонайменше п'ять тісно пов'язані з прагненням будь–якої людини до
контактів з іншими людьми, і поза такими контактами задоволення їх просто
неможливе.
Слід зазначити, що більшість цих потреб аж ніяк не вроджені; вони самі
виникають в ході взаємодії. Однак питання про те, що саме з них – потреби або
процес взаємодії – виступає, в кінцевому рахунку, причиною, а що наслідком, має
стільки ж шансів на відповідь, як і питання про первинність курки чи яйця.
(2) Взаємодія виникає лише тоді, коли щонайменше один з двох індивідів
впливає на іншого, іншими словами, здійснює якийсь вчинок, дію, акт,
спрямований на іншого. Насправді, можна (хоча і з труднощами) уявити собі як
завгодно велике число людей, зібраних на одній території в межах безпосередньої
досяжності (видимості і чутності) один одного, але при цьому абсолютно не
звертають один на одного ніякої уваги, зайнятих виключно собою і своїми
внутрішніми переживаннями. І в цьому випадку навряд чи можна сказати, що між
ними виникає взаємодія.
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(3) Звернемо більш пильну увагу на наступну з введених П.Сорокіним умов
виникнення взаємодії – наявність особливих провідників,що передають
подразнюючу дію від одних учасників взаємодії до інших. Ця умова досить тісно
пов'язана з тим, що передана в ході взаємодії інформація завжди відображена на
якихось матеріальних носіях.
Точно кажучи, поза матеріальними носіями інформація взагалі існувати не
може. Навіть на самому глибинному і неусвідомлюваному – генетичному – рівні
інформація записана на матеріальних носіях – в молекулах ДНК. Елементарна
інформація, якою обмінюються між собою тварини, також передається за
допомогою матеріальних носіїв. Розпущений хвіст павича–самця сприймається
самкою за допомогою сприйняття органами зору світлових хвиль. Сигнали тривоги
(попередження про потенційну небезпеку) передаються і сприймаються членами
зграї (будь–якою – грачиною або вовчою) за допомогою звукових хвиль; те ж саме
відноситься до закличних трелів солов'я–самця, які приймаються самкою за
допомогою коливань повітря. Мурахи спілкуються між собою, виділяючи своїми
залозами порції певних пахучих речовин: особливі органи нюху комах сприймають
молекули тієї чи іншої речовини як запах, розшифровуючи інформацію, що
міститься в ньому. Словом, у всіх випадках інформація передається і приймається
за допомогою певних матеріальних носіїв. Однак ці природні матеріальні носії
вкрай нетривалі, більшість з них існують лише протягом періоду передачі–прийому,
після чого зникають назавжди. Їх необхідно щоразу створювати наново.
Найбільш, мабуть, істотною відмінністю людської (а значить – соціальної)
взаємодії від спілкування між собою тварин є наявність так званої другої
сигнальної системи. Це властива лише людині система умовно–рефлекторних
зв'язків, що формуються при впливі мовних сигналів, тобто навіть не самого
безпосереднього подразника – звукового чи світлового, а його символічного
словесного позначення. Звичайно, ці поєднання звукових або світлових хвиль теж
передаються за допомогою нетривких матеріальних носіїв, однак, на відміну від
переданої тваринами сьогочасної, одномоментної інформації, інформація, виражена
в символах, може бути зафіксована (і згодом, через як завгодно довгий період часу,
відтворена, сприйнята, розшифрована і використана) на таких матеріальних носіях,
які зберігаються протягом невизначено тривалого часу – на камені, дереві, папері,
кіно–і магнітній стрічці, магнітному диску. Вони, на відміну від природних носіїв,
існуючих в природі в готовому вигляді, виробляються людьми, є штучними.
Інформація ж на них закарбовується в знаково–символічній формі шляхом зміни
певних фізичних параметрів самих носіїв. Саме в цьому і полягає фундаментальна
основа виникнення та розвитку соціальної пам'яті. Сама ж друга сигнальна
система, будучи базою виникнення узагальнено–абстрактного мислення, може
розвинутися лише в ході специфічно соціальної взаємодії.
Так чи інакше, якщо немає яких-небудь провідників, які виступають
переносниками матеріальних носіїв інформації, ні про яку взаємодію не може бути
й мови. Однак коли провідники є явними, перешкодою для здійснення взаємодії не
будуть ні простір, ні час. Можна подзвонити в Лос-Анджелес приятелеві, що
знаходиться на іншому кінці земної кулі (провідник – телефонний кабель) або
написати йому листа (провідник – папір та засоби поштової доставки) і таким
чином вступити у взаємодію з ним. Більш того, ми взаємодіємо з засновником
соціології Огюстом Контом (якого вже півтори сотні років немає в живих),
читаючи його книги. Який довгий ланцюг взаємодій пролягає між людьми, скільки
соціальних суб'єктів в нього включено (редактори, укладачі, перекладачі, видавці,
книготорговці, бібліотекарі) – адже вони теж виступають провідниками цієї
взаємодії. Таким чином, за наявності провідників «фактично ні простір, ні час не є
перешкодою для взаємодії людей».
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Як же зазначалося, соціологія, на відміну від таких наукових дисциплін, як,
наприклад, психологія або соціальна психологія, вивчає не тільки пряму і
безпосередню взаємодію, що протікає у ході безпосередніх контактів між
індивідами. Об'єктом її дослідження виступають всі види соціальних взаємодій.
Людина вступає у взаємодію з безліччю знайомих і незнайомих їй людей, коли
виступає по радіо, направляє статтю в журнал або газету, або, будучи посадовою
особою досить високого рівня, ставить свій підпис під документом, що зачіпає
життя досить великого числа громадян. І у всіх цих випадках неможливо обійтися
без матеріальних носіїв інформації, а також тих чи інших провідників, що
передають цю інформацію.
(4) Додатковою до запропонованих П.Сорокіним є умова виникнення
соціальної взаємодії – наявність загальної основи для контактів між соціальними
суб'єктами. У найбільш загальному випадку це означає, що скільки–небудь
ефективної взаємодії може виникнути лише тоді, коли обидві сторони говорять
однією мовою. Мова йде не тільки про єдину лінгвістичну базу спілкування, але і
про приблизно однакове розуміння норм, правил, принципів, якими керується
партнер по взаємодії. В іншому випадку взаємодія може або залишитися
нездійсненою, або призвести до результату, часом прямо протилежного тому, який
очікують обидві сторони.
Нарешті, найбільш загальний підхід до розгляду суті соціальної взаємодії,
очевидно, вимагає класифікувати їх, тобто скласти певну типологію взаємодій. Як
відомо, складання будь типології проводиться на основі вибору певного критерію –
системотворної ознаки. П. Сорокін виділяє три головні ознаки, які дають
можливість розробити відповідно три різних типології соціальних взаємодій.
Коротко ознайомимося з ними.
1) В залежності від кількості і якості індивідів, що беруть участь в процесі
взаємодії. Якщо говорити про кількість, то тут можуть виникнути лише три
варіанти взаємодій: (а) відбуваються між двома одиночними індивідами; (b) між
поодиноким індивідом і групою; (c) між двома групами. Кожен з цих типів має
власну специфіку і суттєво відрізняється за своїм характером від інших, як вказує
Сорокін, «навіть при передумові якісної однорідності індивідів».

2.10. СОЦІАЛЬНА ДІЯ І ПОВЕДІНКА
Загальні положення
Одиницею поведінки є соціальний акт, дія. «Поведінка людини може бути
представлене як ряд функціональних одиниць, кожна з яких починається з
порушення рівноваги усередині організму і закінчується відновленням рівноваги.
Така одиниця називається актом»(Тут і далі цитується Шибутані 1969). Порушення
рівноваги – це, по-іншому, потреба. Купівля – це заключна фаза акту, початком
якого була усвідомлена потреба (усвідомлення порушення рівноваги) і інтерес
(усвідомлення способу відновлення рівноваги), зустріч з товаром і спокушання
ним. Тому «кожен акт... має свою історію». Відповідно, і кожна покупка має свою
історію.
Класик соціальної психології Джордж Мід виділяв чотири фази акту: імпульс,
перцепція, маніпуляція і консумація. Імпульсивна фаза акту – умова порушення
рівноваги, за яким слідує суб'єктивне відчуття незручності і зусилля по усуненню
цього утруднення. «Імпульс... є лише загальним нахилом до дії». На цій фазі
відбувається усвідомлення потреби.
193

Перцепція – це виборче сприйняття навколишнього середовища, в якому
можуть міститися засоби для відновлення рівноваги (задоволення потреби). Інакше
кажучи, на цій фазі відбувається усвідомлення інтересу як об'єктивно оптимального
способу задоволення потреби. Споживач йде в магазин і шукає товар, який
дозволить задовольнити усвідомлену потребу.
Маніпуляція – це дії людини по відновленню рівноваги або задоволенню
потреби.
Консумація – це завершення задоволення потреби. Покупець, придбавши
товар, вжив його: випив горілку, з'їв сухар або поїхав на купленому автомобілі
додому.
Дія є соціальною, якщо вона пов'язана з іншими діючими суб'єктами –
індивідами або організаціями. Інакше кажучи, соціальна дія завжди носить характер
соціальної взаємодії.
Поведінка – це більш або менш довгий ланцюг актів. Це «цілий ряд
пристосувань до постійно мінливих умов». Людина як споживач має велике число
різноманітних потреб, задоволення яких і становить зміст його поведінки.
Взаємодія може бути безпосередньою і непрямою соціальною дією. Наприклад,
акт купівлі речі – це безпосередня взаємодія з продавцем. Тут соціальний характер
дії очевидний. Непряма взаємодія не настільки очевидна. У цьому випадку другої
сторони може бути не видно, більше того, діючий суб'єкт може активно
заперечувати її наявність. Наприклад, дівчина, сидячи на самоті, ретельно покриває
своє обличчя косметикою. Чи є така дія соціальною? Вона може говорити, що
фарбується, одягається тільки для себе. При цьому вона, можливо, говорить це
цілком щиро. Однак якщо подивитися більш уважно на цей акт, то ми побачимо,
що її метою може бути просто «виглядати добре», але в чиїх очах? На самоті вона
не носить макіяж. Вона фарбується для власної душевної рівноваги, що досягається
за допомогою сформованого її зовнішністю позитивного ставлення оточуючих.
Таким чином, цей акт нанесення макіяжу на самоті є соціальним.
Поведінка – це серія взаємозалежних соціальних актів. Поведінка споживача
включає в себе і усвідомлення власних потреб та інтересів, і вибір покупки, і торг, і
використання купленого, і багаторазове повторення цього циклу стосовно до різних
товарів і в різний час.
Поведінка споживача містить в собі за визначенням позначення місця дії:
ринку товарів і послуг.
Ринок – це форма соціальної взаємодії між продавцем і покупцем. Різновидом
ринку є ринок споживчих товарів і послуг. Тут діють продавці цих товарів і кінцеві
споживачі.
Класифікація соціальної поведінки
Соціальна дія проявляється в різних формах.
Позитивна дія. Це дія, вчинена зовні. Наприклад, акт купівлі або повернення
товару.
Негативна дія – це дія, яку суб'єкт (індивід чи організація) хотів би зробити,
але не зробив. Негативна дія – це теж дія, хоча її не видно (людина зайшла в
магазин, подивилася і пішла; тому,хто кинув палити болісно хочеться купити
сигарети, але він утримується). Вона проявляється в двох основних варіантах:
а) утримання – це відмова від дії, яку можна здійснити, але від якої краще
утриматися з тих чи інших причин. Наприклад, людина має потребу в даному
товарі і гроші, щоб його придбати, але не купує, оскільки шукає більш якісний
товар того ж виду або вважає, що є більш нагальні потреби;
б) терпіння – це невчинення дії в силу нездатності її зробити. Наприклад,
покупець має потребу в товарі, але не може купити його в силу відсутності грошей
або відсутності товару в доступному магазині.
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Види соціальної дії
Якщо в якості критерію класифікації взяти мету соціальної дії, то можна
виділити наступні її типи:
(1) Інструментальна дія направлена на задоволення гранично раціональних,
«природних» потреб, які сконструйовані самою природою. Це потреби в їжі, воді,
захисті від несприятливих атмосферних впливів (холод, спека, дощ, сніг). Це
потреби, які ніхто не може проігнорувати. Інструментальна соціальна дія є
гранично раціональною за своїми цілями, які є природними, обумовленими
природою людини, спрямованими на задоволення природних потреб, які
забезпечують фізіологічне, психічне здоров'я. У цьому сенсі вони носять
універсальний, наднаціональний і надісторичний характер: у всіх країнах і у всіх
епохах люди прагнуть забезпечити задоволення одних і тих же потреб, що не
виключає відмінностей у рівні цих потреб і в методах їх задоволення.
Суб'єктом такої дії є Природна Людина. Вона хоче тільки того, що необхідно
їй для нормального життя. У неї немає «помилкових», «штучних» цілей, нав'язаних
суспільством через систему виховання, навіювання і т.д. Їй чужі примхи моди. Вона
не буде боротися за придбання речі, яка цінна лише тим, що непрестижна. Вона
орієнтується лише на функціональні якості речей.
Така дія є однією з основних в «теорії раціонального вибору», однією з
найважливіших передумов є наявність раціональних бажань і переконань. А що
може бути більш раціональним, ніж дія, обумовлена природними потребами!
Зрозуміло, Людина Природна – це лише наукова модель, побудована за
допомогою очищення реальної людини від того, що нашарувалися на неї під
впливом культури даного суспільства. У реальної людини завжди простежується так
чи інакше модель інструментальної поведінки. Якщо такої не буде, то людина
просто помре в результаті незадоволення своїх базових потреб. Однак реальна
соціальна дія – це інструментальна дія з більшою і меншою часткою інших типів
дій: у неї вписуються культурні завдання (споживання «як прийнято», відповідно до
«нормами пристойності»), завдання ігрові, афективні. Оскільки логіка кожного
типу соціальної дії має великі особливості, то краще аналізувати механізм кожної
дії окремо, не забуваючи, що в реальному житті вони переплітаються, але в різних
хитромудрих варіаціях.
Поведінка – це, як вже зазначалося, ланцюг соціальних актів. У реальній
поведінці часто цей ланцюг складається з якісно різних поведінкових актів: один
інструментальний, другий – ціннісно-орієнтований і т.д. Наприклад, для
полегшення домашньої праці господиня купує пральну машину (інструментальний
акт), але, не вникаючи в технічні характеристики, вибирає найбільш дорогу і
престижну модель (ціннісно-орієнтований акт), під час переговорів з продавцем
вона, будучи втомленою, зірвалася через дрібниці і нагрубила (афективний акт).
(2) Ціннісно–орієнтована дія направлена на задоволення потреб, породжених
культурою. Оскільки культура переривчаста (в різних країнах, у різних етносах і
навіть класах), то ця дія є раціональною тільки в межах культури, яка породила цю
мету. Без неї вона виглядає абсурдною.
Цілі, породжені культурою, носять штучний характер, але, будучи глибоко
засвоєними, вони перетворюються майже в біологічну або психологічну проблему.
Наприклад, у більшості культур існує потреба прикривати наготу тіла. Ця потреба
для частини людей настільки насущна, що якщо змусити їх пройти голяка по
вулиці, частина з них помре від сорому. Ці потреби нерідко змушують людей
ставити на кін своє життя в ім'я їх задоволення. Наприклад, скільки людей
загинули «захищаючи свою честь», «гідність», надриваючись на роботі, щоб
споживати так, «як роблять усі пристойні люди»!
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Ціннісно-раціональна дія заснована на вірі в безумовну (естетичну, релігійну
або будь-яку іншу), самодостатню цінність певної поведінки як такої, незалежно від
того, до чого вона призведе.
(3) Метою ігрової дії є розвиток здібностей особистості або імітація їх
використання в разі відсутності можливостей застосування в реальному житті
(компенсаторна функція). Це соціальна дія, що розвивається за заздалегідь
обумовленими правилами і імітує, моделює ті чи інші ситуації інструментальної дії.
Часто гра замінює реальність, якщо ця реальність недосяжна. Вона замінює
реальність, даючи гострі відчуття без того ризику, який пов'язаний з ними в
реальному житті. Наприклад, сучасні атракціони дають такі ж гострі відчуття, як і
ситуації на межі життя і смерті, які трапляються в реальному житті.
Наприклад, можна випадково впасти зі скелі або з 10-го поверху, а можна
стрибнути з вишки, будучи прив'язаним за ногу резинкою. Людина, що грає в
футбол чи баскетбол, використовує дані їй від природи якості, що опинилися
непотрібними в її сидячій роботі та способі життя у місті. Виходячи на ринг, вона
використовує закладені природою бійцівські якості, в основному малопридатні за
життя в рамках закону.
Гра може тісно переплітатися з інструментальною дією, коли вона виступає як
засіб заробляння грошей на задоволення базових потреб. Вона може переплітатися і
з ціннісно-орієнтованою дією в тих випадках, коли використовується для
досягнення цілей, сконструйованих даною культурою (наприклад, добитися
чемпіонського титулу і завдяки цьому стати героєм спорту, кумиром і т.д. У цьому
випадку спорт виступає як форма соціального самоствердження в очах оточуючих).
Гра захоплює мільйони людей, пропонуючи різні варіанти, придатні для різних
типів
потреб.
Тому
ігрова
діяльність
створює
величезний
ринок.
(4) Афективна соціальна дія спрямована на отримання психологічної розрядки.
Якщо дія, обумовлена афектом, знаходить своє вираження у свідомій емоційній
розрядці, то це сублімація.
Інша підстава класифікації соціальних дій – механізм прийняття рішень.
1. Цілераціональна соціальна дія може бути з точки зору мети і
інструментальною, і ціннісно–орієнтованою, і ігровою, і іноді навіть афективною
(людина свідомо відмовляється себе контролювати і використовує свій афективний
стан в цілком раціональних цілях).
Цілераціонально діє той, чию дію орієнтована на мету, засоби, побічні
результати його дій, хто раціонально розглядає ставлення засобів до мети і
побічним результатами, тобто той, хто діє не афективно і не традиційно.
Цілераціональна дія будується на суворому розрахунку співвідношення результату і
витрат, ґрунтується на виборі найбільш раціонального шляху задоволення потреби.
Прикладом такої дії є ідеальна модель економічної поведінки, що здійснює
Економічна Людина, що представляє собою ідеальну модель, якою часто оперують
економісти. В її основі лежить переконання, що людина діє, переслідуючи
матеріальну вигоду, і ретельно зважує баланс витрат і результатів, аналізує всі
відомі їй шляхи досягнення цієї мети.
Цілераціональна
орієнтація
відрізняється
від
афективної
поведінки
усвідомленим визначенням своєї спрямованості і послідовно планованої орієнтації
на неї. Сенс цієї дії полягає не в досягненні якої-небудь зовнішньої мети, а в
самому характері поведінки як такої. Чисто цілераціонально діє той, хто,
незважаючи на можливі наслідки, слідує своїм уявленням про борг, гідність, красу,
релігійну визначеність, благочесть і т.п. Така поведінка завжди підпорядкована
«заповідям» або «вимогам», в покорі яким бачить свій обов'язок індивід.
2. Традиційна соціальна дія заснована на тривалій звичці. Чисто традиційне, як
і афективне, знаходиться «на самому кордоні, а часто навіть за межами того, що
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може бути названо «осмислено–орієнтованою дією». Часто це автоматична реакція
на звичне роздратування у напрямку колись засвоєної установки. Велика частина
звичної повсякденної поведінки людей близька даному типу. «Керовані в своїй
поведінці тим, чому навчилися, – писав Ф. Хайек, – ми часто не знаємо, чому ми
робимо те, що робимо». Це в принципі цілераціональна дія, проте рішення було
прийнято колись давно, а часом і зовсім іншими людьми. У цьому випадку дія
віддалена від рішення в часі.
3. У ірраціональній соціальній дії взагалі може бути відсутнім елемент
тверезого роздуму. Афективна поведінка зумовлена емоційним станом індивіда.
Чисто афективна дія знаходиться на кордоні і часто за межами того, що може бути
названо «осмислено» орієнтованою дією. Ірраціональна соціальна дія йде поза
раціональним контролем. У цьому випадку немає й мови про зважування балансу
мети та результатів, про вибір найбільш ефективного шляху з багатьох. Мотором
цього дії є страх, злість, ненависть, соціально-психологічне зараження, навіювання.
Яскравими прикладами її є паніка на ринку, біржі. Закликати в цій ситуації до
раціональних аргументів безглуздо.
За змістом соціальні дії теж поділяються на кілька типів:
Дії належні. Їх ми сприймаємо як належне і без емоцій. Наприклад, я дав
булочнику гроші і отримав булку. Акт крамаря для мене нормальний, належний.
Дії рекомендовані. Ці дії схвалюються, але аж ніяк не обов'язкові. Тому їх
вчинення – це свого роду перевиконання норми. Вони сприймаються як послуга,
викликають почуття вдячності, за яким тягне готовність або бажання відповісти
своєю послугою. Так, магазини чи кафе, що забезпечують сервіс вище очікуваних
стандартів, викликають таке доброзичливе до себе ставлення, що споживачі
прагнуть віддячити, здійснюючи тут покупки частіше. При цьому додаткова послуга
може виявлятися в абсолютно неекономічних формах: усміхнені продавці або
офіціанти, готовність обслужити, якщо постійний клієнт забув удома гаманець або
коли магазин закривається.
Дії заборонені. Наприклад, купівля-продаж наркотиків, краденого майна і т.п.
Блокада і фрустрація
Блокада – це «будь-яке втручання, що створює перерву в дії». Типовий
приклад: людина, усвідомивши свій інтерес, йде в магазин за товаром, а товару
немає – або вже, або в принципі.
Блокада завжди викликає емоційну реакцію. В одних випадках про неї
неможливо навіть здогадатися, оскільки незадоволений споживач вимуштруваний
культурою і навчився приховувати свої негативні емоції. В інших випадках він
ділиться своїми емоціями і з продавцем, і з оточуючими відвідувачами магазину, і з
членами сім'ї. Але в будь–якому випадку є емоційна реакція.
Одним із різновидів реакції на блокування є створення образів. «Коли людина
сповнена рішучості щось зробити, але не досягає своєї мети, акт завершується в її
уяві». Ви замовили в ресторані біфштекс, але через півгодини очікування приходить
офіціант і повідомляє, що у зв'язку із закриттям ресторану на перерву біфштексів
вже немає і взагалі немає нічого, крім хліба. Вам нічого не залишається, як
прожувати слину, яка накопичилася, уявляючи її біфштексом.
Регулярне повторення блокад має серйозні наслідки. «Чим більшу незручність
відчувають люди, тим більше ними опановують образи задоволення». Образи ще
більше посилюють первинні імпульси до споживання. «Тривала блокада може
призвести до одержимості» (Шибутані).
У радянську епоху тотального дефіциту більшості якісних товарів блокада була
системною характеристикою існування основної маси людей. І чим менше люди
могли задовольнити свої потреби, тим сильніше розгорялися відповідні бажання.
Багато стали жертвами споживчої одержимості: люди вставали в будь–яку чергу, не
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встигнувши задуматися, навіщо їм потрібен продаваний товар, вони купували все,
що вважалося дефіцитом. Пам'ятником цього феномена стали гори кришталю,
килимів у багатьох квартирах. Обжерливість нерідко є наслідком одержимості
колись голодних людей, які дорвалися до їжі. Довгий час пережитий дефіцит
продовольства виробляє звичку їсти кожного разу, як в останній. Універсальний
феномен нових багатіїв у всіх країнах відзначений споживчої одержимістю.
Фрустрація – нездатність пристосування, накопичення незадоволеності. Це
реакція споживача на ситуацію, що виникла у вузькій сфері, але її наслідки можна
виявити далеко за її межами.
Відступ від задоволення потреби проявляється у двох формах.
(1) Стримування, стриманість – це усвідомлений відступ.
(2) Придушення – це неусвідомлений, вимушений відступ. Прикладом
першого випадку є людина на дієті при вигляді смачного пирога: проковтнувши
слину, утрималася і постаралася себе переконати, що їй цього не хочеться.
Прикладом другого роду є бідняк, який зіткнувся з тим же пирогом.
Сублімація – це реакція на відступ у формі перенесення енергії, уваги в іншу
сферу. Це поняття введено в науковий обіг З. Фрейдом і широко використовується
в наш час.
Пригнічені сексуальні нахили знаходять частковий вихід в художній творчості,
агресивні імпульси – в спортивних змаганнях, бідність – в ненависті до
привілейованих.

2.11. ЕТАПИ СОЦІАЛІЗАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ
Вступ
Живі організми складають природну ієрархію. Всі їх різноманіття можна
розташувати на сходах видів від найпростіших до найскладніших. Чим складніший
організм, тим довше доводиться йому пристосовуватися до навколишнього
середовища. Комахи народжуються вже дорослими, тобто готовими нормально
функціонувати у своїй екологічній ніші. Вищим організмам доводиться важче.
Природа подбала про те, щоб виділити спеціальний період часу, у плині якого
немовля навчається і пристосовується до дорослого світу. Цей період називається
дитинством. У птахів воно триває один сезон, у тигрів, слонів і мавп – кілька років.
Чим вище стоїть тварина на сходах видів, тим триваліший період адаптації.
Найбільш затягнутим є період підготовки до дорослого життя в людини. Раніше
вважалося, що вона обмежується дитинством, сьогодні в нього включають період
юності і молодості. Третину свого життя людина навчається жити в найбільш
складному з існуючих світів – у світі суспільних відносин.
Такої екологічної ніші немає в жодного з видів. Останнім часом фахівці
прийшли до думки, що людина навчається і переучується все своє життя. Такі
вимоги сучасного суспільства. Цей процес одержав назву соціалізації.
Що таке соціалізація
Спочатку підготовка до дорослого життя була нетривалою: у 14–15 років юнак
переходив у розряд дорослих, а дівчата у 13 років виходили заміж і утворювали
самостійну родину. Так було в традиційному суспільстві. Навіть сьогодні в тих
суспільствах, що зберегли традиційний устрій життя, існує раннє припинення
дитинства.
В індустріальному і постіндустріальному суспільстві людина продовжує навчання
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іноді до 25 років. У порівнянні з нашими мавпоподібними предками період
підготовки до життя збільшився мінімум в 5 разів.
Підготовка до самостійного життя є не тільки більш тривалою, але також більш
складною і дорогої. Дати повноцінну освіту всім бажаючим з будь–якого
соціального шару людське суспільство змогло лише в ХХ столітті. Десятки тисяч
років воно накопичувало для цього ресурси. Загальна середня освіта – серйозне
досягнення нашого часу. Якщо враховувати всі витрати, то держава в розвинених
країнах витрачає на освіту до 1/3 свого національного доходу. Раніше нічого такого
не
було:
у
традиційному
суспільстві
навчання
відбувалося
стихійно.
Тільки одиниці мали можливість відвідувати спеціальні установи – школи, ліцеї,
гімназії, університети.
Іноді вважають, що значення соціалізації саме цим і обмежується: навчання
дітей, підготовка до дорослого життя, засвоєння елементарних правил суспільного
життя. Насправді таким є вузьке значення даного терміну. Соціалізація –
починається в дитинстві і закінчується в глибокій старості, засвоєння соціальних
ролей і культурних норм. Чому соціологи не задовольнилися судженим розумінням
соціалізації.
Справа в тому, що шкільне, університетське, виробниче чи якесь інше навчання
– всього лише технічний захід, організований для набуття нових знань. Молода
людина слухає лекції, читає книги, виконує домашні та семінарські завдання,
проходить період практики і здає іспит. У завершенні вона отримує сертифікат, що
засвідчує її кваліфікацію в певній галузі знання. Такого роду навчання може
тривати 5 років, а може 2 місяці. Однак навчання предмету і навчання життя – речі
абсолютно різні. Ніякий вчитель, ніяка школа не навчить людину тому, як бути
гарною дружиною або домогосподаркою, сім'янином, діловим партнером,
професійним спортсменом або письменником. Цьому доводиться навчатися все
своє життя, роблячи помилки і виправляючи їх, але робити це не в лабораторних, а
в реальних умовах.
Неможливо навчити соціальної ролі по книжкових методах ділової гри, хоча
удосконалити себе в ній таким чином можна. Вождь чи король виховує собі
наступника багато років; виконавця цієї ролі виховує оточення, практика
прийняття управлінських рішень, яку доводиться засвоювати, реально ставши
королем чи вождем. Кожна соціальна роль включає безліч культурних норм, правил
і стереотипів поведінки, невидимими соціальними нитками – правами,
обов'язками, відносинами – вона зв'язана з іншими ролями. І все це треба
освоювати. От чому до соціалізації застосуємо термін не «навчання», а «освоєння».
Вона
ширша
за
змістом
і
містить навчання
як
одну з
частин.
Оскільки протягом життя людині доводиться освоювати не одну, а цілу безліч
соціальних ролей, просуваючись по віковій і службовій драбині, процес соціалізації
продовжується все життя. До глибокої старості людина змінює погляди на життя,
звички, смаки, правила поведінки, ролі і т.п. Поняття «соціалізація» пояснює те,
яким чином людина з істоти біологічної перетворюється на істоту соціальну.
Соціалізація розповідає на індивідуальному рівні про те, що відбувалося на
колективному. Адже людина, дорослішаючи, в згорнутому вигляді проходить ті ж
самі етапи, які пройшло суспільство за 40 тисяч років своєї культурної еволюції і
які пройшов людський рід за 2 мільйони років своєї біологічної еволюції. Жоден
біологічний вид не навчився «згортати» етапи свого розвитку. Завдяки соціалізації
слабій дитині не треба повністю проходити весь цей нескінченно довгий шлях
розвитку.

199

Феральні люди
Дуже багато чого людина успадковує не тільки від своїх далеких тварин
предків, але і від своїх безпосередніх предків – батьків та їхніх батьків.
Людська істота, народжуючись більш безпомічною, ніж дитинчата тварин, тим
не менш набагато більше підготовленого соціального досвіду. Якби це було інакше,
то навряд чи її вдалося б навчити логічному мисленню і символічній мові. Адже не
може ж цьому навчитися мавпа, незважаючи на всі старання вчених.
Ступінь біологічно закріпленої соціальної готовності людини дуже високий. І
все ж його не можна перебільшувати. Однак деякі вчені вважають, що оскільки все
необхідне для соціалізації закладено в генах, людина залишається самою собою, в
яке б середовище її не помістили. Її впевненість похитнулася після зустрічі з так
званими феральними людьми.
Феральні люди – істоти, що виросли в ізоляції від людей і виховані в
співтоваристві тварин. Термін придумав у XVIII столітті шведський вчений Карл
Лінней. Здичавілих, не цивілізованих людей називають ще «мауглі» або «дітьми
джунглів». В Індії були виявлені дві дівчинки – восьмирічна Камала і півторарічна
Амала, виховані вовками. У 1938 році на фермі в Пенсільванії знайшли п'ятирічну
дівчинку Анну. Всі троє мали нормальні біологічні передумови до успішної
соціалізації, але були ізольовані від нормального соціального середовища.
У них була відсутня зв'язна мова, мислення, людські почуття.
Діти, знайдені в лігві звірів, були добре пристосовані до пересування на
чотирьох ногах; доторкаючись до їжі – м'яса або молока, вони спочатку її
обнюхували; відчуваючи спрагу, вони облизували зуби; діти відчували сильний
страх перед вогнем і ніколи не сміялися. «Мауглі» довели, що залишена
напризволяще людина перестає бути людиною. Події віддають її у владу природних
сил, які дрімають в людині і готові пробудитися, як тільки зникнуть культурні
«кайдани». Людському дитинчаті не допомагає запас генів, успадкованих від
батьків.
Коли дітей–звірят повернули в суспільство, вони змогли засвоїти лише
елементарні навички, опанувати усним мовленням, що складається з 30 слів. Але
цього не сталося, якби не генна спадщина, біологічна схильність до навчання.
«Ізолянти» так і не навчилися дружити, посміхатися, абстрактно мислити, вести
бесіду. У людському суспільстві вони прожили не більше 10 років.
Значення дитинства
Феральні люди не можуть стати повноцінними членами суспільства тому, що
соціалізація почалася у них занадто пізно. Вона являє собою такий процес, який не
піддається штучному управлінню або маніпулюванню. До 14 років з талановитої
дитини можна зробити вундеркінда, який знає досконало той чи інший предмет.
Прикладів прискореного навчання безліч. Виявляються випадки раннього
дорослішання людей, особливо якщо їх життя було багате подіями: у дитинстві
втратили батьків, рано пішли працювати, пізнали позбавлення, незгоди долі. Тим
не менше це ще не соціалізація. Можна скоротити окремі етапи, але подовжити або
скоротити процес соціалізації в цілому можна.
Соціалізація повинна починатися в дитинстві, коли приблизно на 70%
формується людська особистість. Варто запізнитися, як почнуться необоротні
процеси. У дитинстві закладається фундамент соціалізації, і в той же час це
найбільш незахищений її етап. Діти ізольовані від суспільства, у соціальному плані
програють, хоча багато дорослих свідомо шукають самітності й ізоляції, щоб
віддаватися поглибленим роздумам і спогляданням. Частіше коли дорослі
Феральні люди –це ті, котрі довгий час жили в соціальній ізоляції, наприклад, діти, виховані
тваринами.
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потрапляють в ізоляцію поза своєю волею і на тривалий термін, вони духовно і
соціально не гинуть. Навпаки, долаючи труднощі, вони розвивають свою
особистість, пізнають у собі нові грані. Таким чином, початкова соціалізація і
продовжена – якісно різні етапи. Соціалізація – кумулятивний процес, у ході якого
накопичуються соціальні навички.
Біологічні передумови дитинства
У тварин розмноження – найважливіший засіб вижити і пристосуватися до
середовища. Чим більш численним є потомство, тим вище шанси на продовження
роду.
Тріска метає до 4 мільйонів ікринок і потомство не охороняє. Колючка
відкладає всього 150 ікринок, але самець ревниво стежить за потомством. Чим
вище рівень розвитку тварини, складніша його морфологічна структура і будова
мозку, тим менше у нього потомство і тим дбайливіше до нього відношення.
Устриця відкладає до 500 мільйонів яєць на рік, з них виживає менше десятка.
Горила народжує дитинча один раз в 5 років. Ризик втратити єдину дитину в
результаті нападу хижака, браку їжі або хвороб дуже великий. Тому за ним
доводиться ретельно доглядати: ховати своїх чад у безпечному місці, переселяти
туди, де більше їжі, доглядати за їх шерстю та шкірою, закликати родичів на
допомогу.
У вищих тварин формується особливе явище – материнство, яке у людей
отримує найвищий розвиток. З інстинктивного воно стає свідомим. На базі
материнства пізніше виникає новий феномен – батьківство. У нього немає
біологічних коренів. Материнство і батьківство разом створюють ще одне явище –
батьківство, яке в міру розвитку суспільства перетворюється на спеціальний
соціальний інститут.
Поява техніки догляду за дітьми радикально вплинула на еволюцію мавпи.
Посилена турбота про потомство призвела до розвитку моторної функції і умовних
рефлексів. Виношування дитинчат з великим мозком зажадало інтенсивного
споживання кисню і перенесення через плаценту значної енергії. Наслідком є
зміцнення скелета і збільшення мозку.
Таким чином, турбота і догляд про потомство не в меншій мірі вплинули на
процес перетворення мавпи в людину, ніж виникнення знарядь праці і
«приручення» вогню. Виношування потомства – найбільш ранній етап соціалізації,
який зумовив подальший хід історії людського роду. В остаточному підсумку,
догляд за дітьми поступово переріс у надзвичайно складну процедуру виховання,
яка необхідна дорослим більшою мірою, ніж самим дітям. Він суттєво вплинув на їх
інтелектуальний і соціальний розвиток.
Чим більше збільшуються розміри мозку, тим більше часу потрібно на те, щоб
навчити ним користуватися. Збільшилася тривалість дитинства, потомство
доводилося навчати тому, що не передалося від природи: які трави можна збирати,
а які не можна, як треба рятуватися від ворогів, як слід полювати. Подивимося на
кішку або собаку – їх ніхто не навчав розбиратися в травах. Їх знання носять
інстинктивний характер. Але у людини, у міру збільшення мозку, скорочувалася
кількість інстинктів і їх місце займали соціально набуті навички. Природний
початок звужувався, соціальний – розширювався. Він вимагав особливого періоду
– дитинства, коли батьки навчали потомство азам виживання. Чим вище
підбиралося людство по еволюційних сходах, тим більшій кількості знань
доводилося навчати, тим більший час для цього був потрібен.
У межах людської історії на подовження дитинства серйозно вплинув перехід
від одного господарського укладу до іншого. Збиральництво вимагає меншого часу
навчання. Перехід від споживання їжі до її зберігання збільшив терміни навчання.
Перехід від збиральництва до полювання зажадав ще більшого батьківського внеску
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у навчання та захист потомства. Тепер вже успіх виживання прямо залежав від
успіхів навчання.
Інший чинник подовження дитинства – виникнення сім'ї. Поява моногамії –
стійкого шлюбного союзу самця і самки на період вирощування хоча б одного
виводка викликано було тим, що самка поодинці не могла зберегти потомство:
добути їжу, охороняти територію від ворогів, передавати знання. Звідси виросте
інститут батьківства і починається історія соціалізації в повному розумінні слова. Її
нижня межа – виникнення інституту батьківства і на його основі – формування
інституту батьківства.
Завершилася історія інстинктів, почалася історія інститутів.
Звідси бере свій початок і суспільний поділ праці, так як історично перша його
форма відноситься не до сфери виробництва, як ми звикли думати, а до сфери
виховання потомства. Жінка забезпечує виношування плоду, вигодовування
немовляти грудьми і психофізіологічний догляд за дитиною. Батько підключається
до виховання пізніше, але навчає дітей всій сумі необхідних для життя в суспільстві
знань.
З переходом від мавполюдини до людини відбулося подовження відразу двох
найважливіших періодів життя людей: 1) дитинства – період первинного навчання і
соціалізації, 2) старості – завершального етапу життя, період найбільш ефективної
передачі накопичених знань і досвіду.
Отже, біологічні передумови дитинства визрівали дуже повільно впродовж
еволюції тваринного світу. Чим вище ми піднімаємося по еволюційній спіралі, тим
більш необхідною стає потреба у спеціальному періоді навчання і соціалізації. У
людини вона найбільша. Але в рамках людської історії дитинство продовжує
збільшуватися й функції його стають все більш значущими.
Соціальні передумови дитинства
Як уже зазначалося, соціалізацію часто представляють як підготовку дітей до
життя у світі дорослих. А чим розрізняються ці два світи? Чи настільки істотні між
ними відмінності? І чи так необхідна спеціальна підготовка для переходу з одного в
інший?
Діти і дорослі розрізняються безліччю ознак: зростом, фізичною силою,
розумовими здібностями й умінням їх з вигодою застосовувати, відношенням до
небезпеки і ризику, співвідношення розумових і емоційних компонентів, обсягом
надбаних знань, здатністю учитися на власних помилках, умінням приймати
правильні рішення в складних ситуаціях, прагненням брати на себе додаткову
відповідальність.
Тим не менш головного ми не назвали – виконання соціальних ролей.
Діти – єдина категорія населення, що не мають соціальних статусів і
соціальних ролей, якщо не вважати статусів «дитина», «чоловіча/жіноча стать»,
«син/дочка», «племінник» і т.п., які вони ще не осмислюють повною мірою. Так як
діти не є виробниками матеріальних благ і не відносяться до категорії економічно
самостійного населення, у них не може бути професійних, економічних і
політичних статусів і ролей.
Їм не знайоме те, що складає суть статусів – коло прав і обов'язків. Вони не
знають обов'язків інженера, листоноші, парламентарія, чи парафіянина. Вони не
знають, що таке відповідальність.
Діти не знають, що таке соціальні норми, хоча про багато з них дорослі
розповідали.
Теоретичні і дуже приблизні знання про соціальні ролі не дозволяють зробити
висновок, що діти опанували ними чи засвоїли їх. У ролі вони грають, але не
поводяться відповідно до вимог соціальної ролі. У дітей тільки ігрове освоєння
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соціального світу: хлопчики грають у війну, а дівчатка – у доньки–матері. Дорослі
ніколи не грають у ролі, якщо не враховувати ігровий метод навчання в бізнесі.
Отже, два світи – дитячий і дорослий розрізняються з точки зору
соціалізації. Вони знаходяться на різних кінцях цього процесу. Головна розбіжність
– ступінь оволодіння соціальними ролями.
Агенти і види соціалізації
Безпорадність дитини, її залежність від оточення змушують думати, що процес
соціалізації проходить за чиєїсь сторонньої допомоги. Так воно і є. Помічники – це
люди і установи. Їх називають агентами соціалізації.
Агенти соціалізації – люди і установи, відповідальні за навчання культурним
нормам і засвоєння соціальних ролей. До них відносять:
1) агентів первинної соціалізації – батьків, братів і сестер, бабусь і дідусів,
близьких і далеких родичів, нянь, друзів сім'ї, однолітків, вчителів, тренерів,
лікарів, лідерів молодіжних угруповань;
2) агентів вторинної соціалізації – представників адміністрації школи,
університету, підприємства, армії, поліції, церкви, держави, партій, суду,
співробітників телебачення, радіо, друку і т.д.
Оскільки соціалізація поділяється на два види – первинну і вторинну, то і
агенти соціалізації діляться на первинних і вторинних. Первинна соціалізація
стосується безпосереднього оточення людини і включає передусім сім'ю і друзів, а
вторинна відноситься до опосередкованого, або формального оточення і
складається з впливів установ та інститутів. Роль первинної соціалізації велика на
ранніх етапах життя, а вторинної – на пізніх.
Первинну соціалізацію здійснюють ті, хто пов'язаний з вами тісним
особистими відносинами (батьки, друзі), а вторинну – ті, хто пов'язаний
формально–діловими відносинами. Той же вчитель, якщо між ним і учнем немає
довірчо–особистих відносин, виявляється серед агентів не первинної, а вторинної
соціалізації. Міліціонер або поліцейський завжди виступає в ролі вторинного
соціалізатора.
Агенти вторинної соціалізації впливають у вузькому напрямі, вони виконують
одну-дві функції. Школа дає знання, підприємство – засоби існування, церква –
духовне спілкування і т.п. І навпаки, агенти первинної соціалізації універсальні,
вони виконують безліч різних функцій: батько виконує роль здобувача засобів
існування, опікуна, дисциплінатора, вихователя, учителя, друга. Однолітки
виступають у ролі партнерів по іграх і квазібатьків: старші діти опікуються і
піклуються про молодших.
Отже, соціалізація буває первинною та вторинною. В ролі агентів соціалізації
виступають люди і установи.
Батьківство
Взаємини, що складаються між батьками (матір’ю і батьком) і дітьми, є
вирішальним
моментом
соціалізації. Вони
виявляють
себе
в
найбільш
відповідальний момент – коли людина найбільш сприйнятлива до добра і зла, коли
вона більш довірлива і відкрита всьому новому, а саме в період немовляти. Друга
характерна риса – взаємини продовжуються все життя і, отже, роблять найбільш
тривалий вплив. Третя риса – батьківсько–дитячі відносини є найбільш тісними і
близькими стосунками, які тільки можуть існувати в людському суспільстві.
Багато хто переконаний, що батьківські почуття передаються біологічно і
пробуджуються з появою першої дитини. Дійсно, у всіх живих істот – від птахів і
до ссавців батьківська турбота запрограмована генетично. Однак для людських істот
це справедливо на половину.
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Батьківство – насамперед соціально набуте ставлення. Практично тільки в
людей дітей умисно підкидають або передають на виховання в іншу сім'ю або
віддають під опіку держави. Тільки людські істоти придумали спеціальні установи
для залишених дітей та систему санкцій, за допомогою яких або карають за
порушення, або заохочують за дотримання відносин батьківства.
Вже в глибокій старовині, судячи зі збережених джерел, дітей убивали, кидали
напризволяще, продавали в рабство, закладали, калічили, тероризували і ґвалтували
власні
батьки. Подібні
заходи
виправдовували
найбільш
освічені
уми
людства. Давньогрецький філософ Арістотель вважав, що дітей-калік годувати
зовсім не обов'язково, а давньоримський мислитель Сенека пропонував топити
слабких і потворних немовлят. Стародавні спартанці розправу над фізично
слабкими немовлятами звели в ранг державної політики. За довго до них первісні
племена звільнялися від дітей в період засухи, голоду і недоїдання.
Знищення дітей отримало спеціальну назву інфантициду. Середньовіччя рясніє
повідомленнями про побої, знущання, батьківський деспотизм і байдужість до
дітей. Російський «Домоустрій» – звід життєвих правил і настанов XVI століття –
пройнятий духом беззаперечної покори дітей батькам. Згідно з Положенням 1649
року, дітям відмовлено скаржитися на батьків. Убивство дитини каралося річним
ув'язненням, а вбивство батьків – смертною карою.
Як це не дивно, але в більшості країн Європи і Азії аж до XX століття
практично було відсутнє поняття відповідальності батьків перед дітьми. Навпаки,
була вкрай перебільшена відповідальність дітей перед батьками. Таким чином,
протягом всієї історії людства спостерігалася асиметрія у відносинах між батьками і
дітьми: відповідальність одних була перебільшена, а відповідальність інших
принижена.
Тільки в XX столітті відбувся перелом у відносинах батьківства. Вони
повернулися в звичне для природи людини русло. Принцип партнерства і взаємної
відповідальності включений в систему прав громадянина в усіх цивілізованих
країнах. Кількість дітей в одній сім'ї до того часу різко скоротилася, а їх цінність
зросла. Думка про те, що батьки повинні жити заради своїх дітей, а ті в свою чергу,
заради майбутніх дітей, повернула людство в русло гуманістичних цінностей і
відновила природний ланцюжок соціалізації. Подібний принцип характеризує
існування більшості видів живих істот. У ході багатовікового розвитку людське
суспільство створило навколо і з приводу відносин батьківства складні системи
цінностей, традицій, норм і правил поведінки, механізмів соціального контролю
(тілесні покарання, відлучення від спадщини, шанування старших, позбавлення
батьківських прав).
Юність
Юність завершує активний період соціалізації. До юнаків зазвичай відносять
підлітків і молодих людей у віці від 13 до 19 років. Їх ще називають
тінейджерами. У цьому віці відбуваються важливі фізіологічні зміни (одна з них –
настання статевої зрілості), які тягнуть за собою певні психологічні зрушення:
поява потягу до протилежної статі, агресивність, за часту невмотивована,
проявляються схильність до необдуманого ризику і невміння оцінити ступінь його
небезпеки, підкреслити прагнення до незалежності і самостійності.
Психофізіологічні зміни не можуть не вплинути на хід і зміст
соціалізації. Схильність до інноватики і творчості, невизнання всіх і всяких
авторитетів, з одного боку, підкреслена автономія і незалежність – з іншого,
породжують особливе явище, яке називається молодіжною субкультурою. Вона
асоціюється з трьома головними негативними рисами, явищами–символами:
наркотиками, сексом і насильством. Підлітковий період називають «важким віком»,
«переломним періодом». Його зміст полягає в зміні поведінкових характеристик: від
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майже повної слухняності, властивої малим дітям, юнаки переходять до стриманої
слухняності – прихованої непокори батькам.
Якщо раніше, будучи дітьми, вони дивилися на світ очима своїх батьків, то
тепер вони ведуть як би подвійний рахунок: у підлітків і юнаків вибудовується
паралельна система цінностей і поглядів на світ, що частково перетинається
позицією батьків, а частково – з поглядами однолітків. У цей період закінчується
формування фундаменту особистості, добудовуються її верхні – світоглядні –
поверхи. Усвідомленням свого «Я» відбувається як уявлення свого місця в житті
батьків, друзів, соціуму, що оточує. Одночасно спостерігається постійний пошук
моральних орієнтирів, зв'язаних з переоцінкою сенсу життя. Підлітки і юнаки
більш сприйнятливі до негативних оцінок навколишніх, особливо якщо вони
стосуються одягу, зовнішнього вигляду, манер поведінки, кола знайомств, тобто
всього того, що складає соціальне середовище і соціальну символіку
«Я». Гіпертрофована самостійність знаходить вираження в підкресленій різкості
власних оцінок: для багатьох тінейджерів «добре» і «правильне» тільки те, що їм
подобається.
Труднощі соціалізації в цей період зв'язані з трьома головними обставинами:
розбіжністю між високим рівнем претензій (прагнення стати героєм,
прославитися) і низьким соціальним статусом, який заданий їх віком;
розбіжністю старого стилю батьківства, орієнтованого на те, що для матері
син і дочка завжди залишається дитиною, і нових потенційних можливостей
тінейджерів, заданих їх психофізіологічним дорослішанням;
протиріччя між посиленою орієнтацією на самостійність і посиленою
залежністю від думки і поведінки однолітків.
Психофізіологічне дорослішання практично нічого змінює в соціально–
економічному становищі тінейджерів. Соціальний статуси батьків і юнаків як і
раніше несумісні: батьки заробляють на життя, несуть моральну і правову
відповідальність за дітей і недоторканність майна, беруть участь у громадському і
виробничому житті. Дорослі – власники, розпорядники, опікуни, виробники,
законодавці, споживачі, захисники і т.д. А тінейджери економічно несамостійні,
вони усе ще вимагають соціального захисту і не виступають учасниками
правопорушень. Їхній рольовий діапазон вкрай обмежений. Вони не є власниками,
розпорядниками, виробниками, законодавцями. Вони – лише споживачі. Хоча в
правовому змісті вони можуть приймати життєво важливі рішення, в
психологічному плані тінейджери дозріли для них. Але батьки обмежують їх. У
цьому і полягає протиріччя.
У зв'язку з цим соціологи говорять про рольове безправ'я тінейджерів –
менший обсяг прав і обов'язків у порівнянні з дорослими. Володіючи меншими
можливостями, тінейджери зіштовхуються з таким глобальними світоглядними і
моральними проблемами, які в зрілому віці вирішені. Недолік життєвого досвіду
змушує їх робити набагато більше помилок, ніж це робить дорослі, діти або люди
похилого віку. Але головне не в кількості, а в якості помилок, серйозності їхніх
наслідків: злочинність, вживання наркотиків, алкоголізм, статева розбещеність,
насильство над особистістю. Багато тінейджерів кидають школу, у результаті
порушується природний процес соціалізації. Недоотримання знань відразу
позначається на економічному становищі, підлітки і юнаки виявляються в гіршій
ситуації на ринку праці. У розвинених країнах рівень безробіття серед 18-літніх у 3
рази вище, ніж у дорослих.
Соціологи вважають, що сексуальна розбещеність, зловживання алкоголем і
відчайдушність – не що інше, як спроба відігравати роль дорослих.
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Можливо, що та ж сама причина спонукує багатьох кидати школу. Статус
школяра вважається «недорослим». Він не сприяє досягненню життєвого успіху, а
разом з ним і визнанню в групі однолітків. Тінейджери шукають визнання своєї
психологічної дорослості за рамками школи і родини – інститутів, де їх
продовжують вважати дітьми.
Отже, ми розглянули труднощі соціалізації в період юності і встановили, що
головним серед них є рольовий конфлікт, або рольове безправ'я тінейджерів.
Зрілий вік
У зрілому віці переборюється рольовий конфлікт (рольове безправ'я).
Психофізіологічне дорослішання збігається із соціальним і економічним
дорослішанням, претензії, амбіції і надії юності отримують задоволення
пропорційно витраченим зусиллям і придбаним знанням. Зрілий вік характеризує
розквіт людської особистості.
Як такий зрілий вік не є самостійним етапом соціалізації. Це збірне поняття,
що охоплює декілька циклів людського життя, розділених найважливішими
подіями: оволодіння професією, проходження армійської служби, початок трудової
діяльності, одруження або заміжжя, створення родини, народження дітей.
Настання зрілого віку, тобто дорослого життя, може затягнутися внаслідок
проходження навчання (у вузі й аспірантурі) до 21–23 років чи прискоритися через
ранній початок трудової діяльності. Якщо нижня межа зрілого віку не визначена, то
його верхня межа позначена виходом на пенсію.
Соціологічним критерієм розмежування двох періодів – молодіжного і зрілого
– служить економічна, соціальна і політична самостійність. Але що вважати
проявом такої самостійності? У колишні часи 20–річні юнаки командували
арміями, а сьогодні вони сидять у студентських аудиторіях і не в змозі прогодувати
родину. В екстремальні періоди історії – війни і революції – молодь швидше
досягає суспільного визнання, її соціальний статус росте завдяки підвищенню
військової значущості молоді як джерела рекрутів. Навпаки, в спокійний період
історії етап несамостійності затягується. Для таких періодів соціологи розробили
набір критерії, яким повинна відповідати молода людина, що претендує на статус
дорослого:
сама себе забезпечувати засобами існування;
розпоряджатися грошима незалежно від інших;
бути самостійною у виборі способу життя;
проживати незалежно від батьків.
В Іспанії соціологи з'ясували, наприклад, що тільки 20% молоді у віці від 15 до
30 років відповідають чотирьом приведеним критеріям і тому в праві називатися
дорослими.
Поряд з вищевказаними, соціологи вживають деякі й інші ознаки, зокрема, а)
здатність відповідати перед законом; б) допуск до голосування на виборах; в) вступ
у шлюб. З погляду соціалізації, лише вступ у шлюб служить значним критерієм
дорослості. Родина – єдиний агент соціалізації, який чинить вплив протягом усього
життя. Однак роль і статус кожного її члена на різних етапах сімейного циклу
міняється. Дитина – об'єкт соціалізації й одна з цілей життя батьків, доросла
людина – суб'єкт (стосовно дітей) і об'єкт (стосовно іншої людини) соціалізації
одночасно. Він перестає служити метою життя, стаючи засобом. Старі і літні члени
родини можуть бути тільки суб'єктами, але найчастіше вони виключаються
дорослими дітьми з активного процесу соціалізації і виховання онуків. Чоловік і
дружина виступають агентами соціалізації один для одного.
Справа в тому, що сімейна соціалізація для дорослих людей протікає інакше,
ніж для дітей. Дорослі юнаки, які обзавелися власною родиною, переходять у
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новий якісний стан – з об'єктів виховання вони стають його суб'єктами. На перших
порах відбувається болісний процес оволодіння новою соціальною роллю: молодята
звертаються до батьків, друзів, товаришів по службі по будь–якій дрібниці, яка
стосується виховання дитини і облаштування побуту – як сповивати і годувати
крихітку, як полагодити водопровідний кран і оплачувати квартиру. Це і є освоєння
нової соціальної ролі. Одночасно чоловік і дружина впливають один на одного,
вирішуючи питання про розподіл прав і обов'язків, про лідерство в родині,
відношення до нової родини і нових друзів. Тут немає суб'єктів і об'єктів,
соціалізація відбувається на партнерській основі, оскільки, змінюючи свою
поведінку, один з подружжя допомагає змінити поведінку партнера.
Доросле життя – найбільш активний період соціалізації, тому що саме в цей
час спостерігається освоєння соціальних ролей не в ігровій, а в реальній ситуації.
Уперше вирівнялися обсяги прав і обов'язків, потреб і засобів їхнього задоволення.
Старість
Конкретний вік, у тому числі літній, визначає придатність чи непридатність,
до виконання соціальних ролей і видів діяльності. З виходом на пенсію
завершується активний період соціалізації, зменшується потреба старших у родині.
Літня людина перестає виконувати найголовнішу функцію – бути виробником
матеріальних цінностей. З виробника вона перетворюється в споживача, а тим
самим в утриманця. Хоча стара людина найчастіше така ж беззахисна, слабка і
безпомічна, як і дитина, але на відміну від дитини старша людина не є метою
життя для когось. Батьки шукають емоційне задоволення в спілкуванні з дітьми, а в
спілкуванні зі своїми літніми батьками вони найчастіше бачать тільки обов'язок.
Стара людина – це людина, яка перестала служити і метою життя для своїх
дорослих дітей, як дитина, і засобом життя, як дорослий. У неї своє положення в
структурі сім'ї і в соціальному житті суспільства.
Разом з тим перехід від зрілості до старості розкриває нові соціальні
можливості і ролі. Люди похилого віку виступають партнерами, конкурентами чи
супротивниками інших вікових груп на ринку праці, в системі соціалізації і освіти,
у веденні домашнього господарства й у міжособистісному спілкуванні. Правда, у
всіх цих сферах їхня роль мінімальна: на роботі літніх звільняють у числі перших, а
приймають на роботу в числі останніх; по веденню домашнього господарства їм
залишають найпростіші функції (підмітати підлогу, сходити в магазин), а
принципові питання молоді залишають за собою; проводити ефективну освіту і
соціалізацію в сучасному суспільстві літні не можуть тому, що їх знання в
порівнянні з молоддю швидко застарівають, а погляди і манери визнаються
архаїчними.
Перехід з фази зрілості у фазу старості стосується змін трудового статусу,
змісту роботи, мотивації і ставлення до життя, а також відношення до роботи як до
джерела доходів і матеріального задоволення, працездатності, кола спілкування і
самооцінки. Незвичний надлишок вільного часу, відхід з виробництва і поява нових
ролей змушують літню людину заново проходити процес адаптації, хоча старіння
людського організму виснажує резерви для повторної адаптації. У результаті
виникає почуття непевності в завтрашньому дні і засобах існування. Відчуття себе в
положенні соціального утриманця часто виражається в почутті соціального
приниження.
До цих пір десятиліттями, дорослішаючи, людина накопичувала у собі потребу
піклуватися про інших. І ось тепер її позбавляють такої можливості, пропонуючи
«просто відпочивати». Незатребувана потреба, різка зміна ціннісних орієнтацій і
установок змінюють особистість. Процес старіння багаторазово посилюється під
впливом психологічного вантажу. Загострюються фізичні недуги і хвороби.
Передчуваючи майбутню непотрібність, в традиційних суспільствах (правда, не у
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всіх) старі люди, бувало, залишали насиджені місця і йшли вмирати на самоті. У
сучасному суспільстві зробити такий перехід менш хворобливим можуть додаткова
робота пенсіонерів у суспільному виробництві, залучення їх до активної
громадської та політичної діяльності.
Фахівці виявили закономірність: з віком знижується здатність адаптуватися до
соціальних змін. Чим старша людина, тим більше вона незадоволена різними
сторонами життя. Психологи відзначають: старі стають буркотливіші, дратівливіші і
сумніші. Але відомо й інше: з віком людина більше дорожить життям і цінує кожен
зайвий її день.
Припинення роботи і вихід на пенсію ведуть до негативних наслідків:
змушене збільшення і побутових навантажень, матеріальна залежність від родичів,
зменшення авторитету і престижу, почуття ізольованості, острах самотності. Спосіб
життя і дозвілля стають пасивними, малорухомими й одноманітними (сидіння на
лавці біля будинку чи в сквері, неспішні й укорочені прогулянки, читання газет і
перегляд телепередач більше колишнього).
Відчуття наближення старості і почуття безперспективності виникають тому,
що в старих губиться те, що властиво іншим віковим групам, а саме – наявність
життєвих планів. Життєвий план – ідеалізована картина майбутнього життя,
стрижнем якої служить передбачувана траєкторія соціальної кар'єри і сума
можливих досягнень.
У молодому віці життєві плани приймають форму невизначеної мрії, неясних
бажань, у зрілому – чітко вибудуваної посадової кар'єри, а в літньому віці вони
зникають.
Завдяки життєвим планам соціалізація їх стихійного і некерованого процесу
перетворюється в цілеспрямовану стратегію поведінки. Зрілий індивід звіряє з
поставленою метою те, чого він реально досяг, і вносить необхідні поправки. Але
літня людина подібного вже зробити не може – попереду у неї немає необхідного
запасу часу і сил. Життєві плани орієнтують людину особливим чином: вони
вносять мотивацію досягнення. Але у літніх немає ні того, ні іншого. Тому у них
переважають пасивні форми діяльності і стихійне пристосування до нових
соціальних ролей.

2.12 ДОМАШНЄ НАСИЛЬСТВО

«.. Порядні люди не можуть сидіти,
склавши руки, і дивитися, як інші люди
піддаються систематичному винищуванню
під керівництвом держави.
Порядні люди просто не можуть цього винести
і не можуть не прийти на допомогу, якщо вони в змозі допомогти».
Вацлав Гавел
Зміст поняття «домашнє насильство»
Уряд дає домашньому насильству наступне визначення: «Будь–який випадок
загрози, насильства або жорстокого поводження (психологічного, фізичного,
сексуального, фінансового або емоційного) у взаєминах дорослих людей, які
перебувають або перебували в інтимних стосунках, або між членами сім'ї,
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незалежно від статі чи сексуальної орієнтації». Сюди також належать шлюб з
примусу і «вбивства честі».
Нищівна критика і словесні образи: наприклад, крик, висміювання, образа,
лайка, словесні погрози.
Тактика тиску: сердитість, погроза залишити без грошей, відключити телефон,
відібрати автомобіль, вчинити самогубство, забрати дітей, загроза повідомити в
соціальні служби, якщо не виконаєте його вимоги щодо виховання дітей,
поширення неправдивої інформації про вас вашим друзям і родині, нагадування
про те, що у вас немає права брати участь у прийнятті рішень.
Неповага: постійні образи у вашу адресу в присутності інших людей, відмова
слухати або відповідати при розмові, переривання ваших телефонних дзвінків,
взяття грошей з вашого гаманця без дозволу, відмова в допомозі по догляду за
дітьми чи за будинком.
Порушення довіри: брехня, приховування інформації від вас, ревнощі, стосунки
на стороні, порушення обіцянок і спільних домовленостей.
Ізоляція: перевірка або блокування ваших телефонних дзвінків, заборона
відвідувати ті або інші місця, створення перешкод для зустрічі з друзями або
родичами.
Агресія: переслідування, перевірка, розпечатування вашої пошти, регулярна
перевірка того, хто вам дзвонив, створення ситуацій, коли ви опиняєтеся в
незручному становищі в громадських місцях.
Загрози: загрозливі жести, використання фізичної сили з метою залякування,
крик, псування вашого майна і речей, удари кулаком по стіні, загроза ножем або
зброєю, загроза вбити або нанести каліцтво вам чи дітям.
Сексуальне насильство: застосування сили, погрози або залякування з метою
вчинення статевого акту, вчинення статевого акту з вами, якщо ви цього не хочете,
приниження, засноване на вашій сексуальній орієнтації.
Фізичне насильство: нанесення різних ударів, укусів, щипання, удари ногою,
виривання волосся, штовхання, опіки, задушення.
Заперечення: вираження незгоди в тому, що образа мала місце; звинувачення в
тому, що ви самі викликали образливу поведінку, люб'язна і врівноважена
поведінка на людях, плач і прохання вибачити з обіцянкою, що таке більше не
повториться.
Оскільки люди, які характеризуються такою поведінкою, в суспільстві можуть
поводитися зовсім інакше, ніж в особистих взаєминах, більшості оточуючих людей
може не знати про те, що поруч з ними має місце домашнє насильство. Іноді важко
повірити, що людина, яка так гідно поводиться в суспільстві, може так жахливо
вести себе в своїй сім'ї. Особливу трудність це представляє для жінок, які шукають
підтримку, так як вони можуть подумати, що інші їм не повірять, коли вони у
відкриту заявлять про насильство.
Винуватець насильства
Це той, хто його здійснює. Завжди. Немає ніяких винятків у випадку з
домашнім насильством. У злочинця є вибір чинити насилля чи ні, за які він несе
відповідальність і буде покараний. Він зовсім не зобов'язаний застосовувати
насильство. Він може змінити своє ставлення і замість насильства почати будувати
відносини, засновані на довірі, чесності та повазі.
Жертва ніколи не несе відповідальності за вчинки злочинця. Дуже часто
злочинці звинувачують жертву для того, щоб знайти виправдання своїй поведінці.
Це частина їх моделі поведінки, що є сама по собі образливою. Іноді злочинцям
вдається переконати своїх жертв, що саме вони винні у вчиненні актів насильства.
Покладання провини за свою поведінку на когось іншого або пошук його причини
у взаєминах, дитинстві, поганому самопочутті, прихильності до алкоголю чи
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наркотиків є типовим способом злочинця уникнути особистої відповідальності за
свою поведінку.
Аналогічним чином діти часто відчувають себе винними у вчиненні насильства
над ними, і тут дуже важливо показати їм, що це не так.
Домашнє насильство і злочин
Не існує окремого поняття кримінального злочину як «домашнє насильство».
Замість цього існує декілька категорій злочину, які можна віднести до домашнього
насильства. Сюди входять: словесна образа, погроза вбивства, нанесення травм,
спроби удушення, домагання, загроза застосування насильства, зґвалтування,
сексуальне посягання і примус.
Не всі форми домашнього насильства носять злочинний характер, наприклад,
деякі форми емоційного насильства. Тим не менш, незалежно від того, мав місце
злочин чи ні, поліція може надати підтримку, надавши вам корисні рекомендації та
інформацію, а також при необхідності направити вас в службу допомоги.

2.13. СОЦІАЛЬНІ АСПЕКТИ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ
(З досвіду Російської Федерації)
Правильна законодавча політика має важливе значення не тільки для захисту
інтересів держави, але й для захисту інтересів проживаючих у ньому громадян,
зокрема, дотримання принципу загальності конституційного права громадян на
соціальне забезпечення та відповідальності держави за дотримання і захист цього
права. Дане Конституцією РФ право забезпечується за рахунок коштів відповідних
державних позабюджетних фондів.
З 1 січня 2001 року кардинально змінена система формування коштів на
фінансування пенсійного, соціального і медичного забезпечення громадян. Главою
24 Податкового кодексу РФ (НК) був введений новий єдиний соціальний податок
(ЄСП), який замінив собою страхові внески в державні соціальні позабюджетні
фонди.
Федеральними законами від 15.12.01 № 167–ФЗ «Про обов'язкове пенсійне
страхування в Російській Федерації», від 31.12.01 № 198–ФЗ «Про внесення
доповнень і змін до Податкового кодексу Російської Федерації і в деякі законодавчі
акти Російської Федерації про податки і збори» з 1 січня 2002 р. істотно змінено
законодавство по ЄСП.
Частка ЄСП, яка раніше підлягала сплаті до Пенсійного фонду РФ, в 2002 р. в
рівних частках зараховується до федерального бюджету на фінансування базової
частини трудової пенсії і до бюджету Пенсійного фонду РФ у вигляді страхових
внесків на фінансування страхової та накопичувальної частин трудової пенсії.
Страхові внески на обов'язкове пенсійне страхування є індивідуально оплатним
обов'язковими платежами і мають цільовий характер. Також платний характер
мають і платежі, які поступають у вигляді ЄСП до Фонду соціального страхування
РФ і фонди обов'язкового медичного страхування. Зокрема, згідно ФЗ від 16.07.99
№ 165–ФЗ «Про основи обов'язкового соціального страхування» несплата ЄСП до
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Фонду соціального страхування РФ не дає права громадянам на отримання
державних допомог із коштів цього Фонду.
І хоча ЄСП і страхові внески на обов'язкове пенсійне страхування
обчислюються і сплачуються роботодавцем, вони безпосередньо пов'язані із
заробітком конкретного працівника. Приховування роботодавцем реальних виплат,
вироблених на користь працівників і, як наслідок, заниження суми, що підлягає
сплаті ЄСП і страхових внесків на обов'язкове пенсійне страхування може,
призвести до браку коштів державних позабюджетних фондів на виплати за своїми
зобов'язаннями. Це означає, що ми можемо повернутися в той час, коли
пенсіонери отримували пенсію з великою затримкою або по частинах, також
можуть із затримкою проводитися і виплати по хворобі, інвалідності, вагітності та
пологах, втрати годувальника і т.д. Тому сплата своєчасно і в повному розмірі ЄСП
і страхових внесків на обов'язкове пенсійне страхування підтримує стабільність
суспільства в частині забезпечення громадян пенсіями, соціальними виплатами,
допомогами та надання медичної допомоги.
На жаль, нестабільність у ряді випадків закладається в нормах законодавчих
актів, які на перший погляд можуть виглядати як просте упущення законодавця,
але мають при цьому непередбачувані наслідки. Існуюча редакція гл. 24 НК РФ
«Єдиний соціальний податок» встановила 3 звітних періоди із сплати ЄСП і
страхових внесків на обов'язкове пенсійне страхування: перший квартал, півріччя та
9 місяців року, але неоднозначно визначила порядок надходження даних платежів в
IV кварталі.
Неоднозначність формулювань законодавства створює можливість двоякого
тлумачення порядку сплати авансових платежів по ЄСП за жовтень, листопад і
грудень податкового періоду. Чинна редакція ст. 243 НК РФ може бути зрозуміла і
як надання за рахунок федерального бюджету і коштів Пенсійного фонду РФ на
півроку безпроцентної відстрочки по сплаті податку, що призведе до повної
відсутності надходжень ЄСП у федеральний бюджет і державні позабюджетні
фонди в IV кварталі.
Інше упущення законодавця – це виняток індивідуальних підприємців та
адвокатів з числа платників ЄСП у частині суми податку, що зараховуються до
Фонду соціального страхування РФ. А, як було сказано вище, відповідно до ФЗ
«Про основи обов'язкового соціального страхування» відносини з обов'язкового
соціального страхування в осіб, які самостійно забезпечують себе роботою, та
інших категорій громадян виникають з моменту сплати ними або за них страхових
внесків. Таким чином, дані категорії платників були позбавлені їх конституційного
права на надання їм необхідної медичної допомоги, виплат по тимчасовій
непрацездатності, материнства, інвалідності і т.д.
У результаті в Міністерство РФ з податків і зборів, а також до Верховного суду
РФ, в Конституційний суд РФ надходили численні звернення, позови та скарги від
індивідуальних підприємців та адвокатів. В даний час цю прогалину в законодавстві
заповнено ФЗ від 31.12.02 № 190–ФЗ «Про забезпечення допомогами по
обов'язковому соціальному страхуванню громадян, що працюють в організаціях і у
індивідуальних підприємців, які застосовують спеціальні податкові режими, і
деяких інших категорій громадян», який вступив в чинність з 01.01.2003 р.
Окремі норми гл. 24 НК РФ дають переваги в сплаті податку і страхових
внесків на обов'язкове пенсійне страхування окремим групам платників або, як
показує практика, окремим галузям промисловості, що ставить в нерівні умови в
плані пенсійного забезпечення працюючих в них громадян. Це, в першу чергу,
відноситься до регресивної шкали ставок податку і тарифів страхових внесків на
обов'язкове пенсійне страхування.
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Передбачений в законодавстві порядок застосування регресивної шкали при
обчисленні ЄСП дуже складний, призводить до помилок в обчисленні, не дозволяє
перейти до сплати податку єдиним платіжним дорученням.
В даний час замість одного платіжного доручення на сплату ЄСП, що
передбачалося при введенні цього податку, платник податків заповнює 4, а з
урахуванням сплати страхових внесків на обов'язкове пенсійне страхування окремо
на фінансування страхової та накопичувальної частин пенсії кількість платіжних
доручень склало 6. Крім того, ще 5 платіжних доручень заповнюється окремо в
кожен позабюджетний фонд при погашенні заборгованості по страхових внесках,
що утворилася у платника податку станом на 1 січня 2001р.
Оцінити реальну стимулюючу роль застосування регресивної шкали при
обчисленні ЄСП досить проблематично, оскільки тільки нафтовики, газовики та
невелика група інших великих платників податків користуються нею, решта, яких
переважна більшість, залишаються поза цією системою.
За даними Держкомстату Росії, в I кварталі 2003 р. розмір середньомісячної
заробітної плати в цілому по Росії склав близько 4.8 тис. руб. При цьому
середньомісячна заробітна плата по таким галузям економіки, як трубопровідний
транспорт; морський транспорт; авіаційний транспорт; бурові організації; фінанси,
кредит, страхування становить, відповідно, 12.6, 11.0, 9.4, 13.3, 12.4 тис. руб.
Високий рівень заробітної плати дозволяє зробити висновок про використання
платниками податків вищевказаних галузей економіки регресивної шкали
оподаткування, при цьому частка чисельності працівників, зайнятих в даних
галузях економіки, складає всього 2.7% від середньооблікової чисельності
працівників РФ. Не можуть скористатися регресивною шкалою оподаткування
платники податків таких галузей економіки, як сільське господарство і
сільськогосподарське виробництво, середньомісячна заробітна плата працівників
яких становить, відповідно, близько 1.8 і 1.7 тис. руб. Таким чином, регресивною
шкалою оподаткування користується досить обмежене коло платників податків, у
той час як основна частина платників податків сплачує ЄСП за максимальною
ставкою.
Зміна порядку обчислення ЄСП за умови скасування регресивної шкали
ставок податку не приведе до збільшення податкового навантаження більшості
платників податків, але значно спростить механізм його обчислення та сплати.
Уточнення вимагає і п. 3 ст. 236 гл. 24 НК РФ, відповідно до якого з 2002 р. не
визнаються об'єктом оподаткування по ЄСП виплати та винагороди, якщо вони не
віднесені платниками–організаціями до витрат, що зменшують податкову базу по
податку на прибуток організацій у поточному податковому періоді. Отже, якщо
платник податків здійснив виплати працівникам з прибутку, що залишається в його
розпорядженні, то вони не підлягають обкладанню ЄСП і страховими внесками на
обов'язкове пенсійне страхування.
Мало того, що зазначена норма діє тільки щодо платників податків, які
формують податкову базу по податку на прибуток, але при цьому ще й працівнику
буде перерахована до Пенсійного фонду РФ на накопичувальну частину трудової
пенсії сума страхових внесків в розмірі, не еквівалентному його трудовому внеску і
одержаній винагороді. Тому відміна п. 3 ст. 236 НК РФ поставить у рівні умови всіх
платників податків незалежно від організаційно-правової форми організації, в якій
вони працюють.
Окремі законодавчі норми гл. 24 НК РФ настільки нечіткі, що лише вводять в
оману платників податків, породжують масу питань з їхнього боку і численні
позови в арбітражні суди.
Так, підп. 8 п. 1 ст. 238 НК РФ встановлено жорсткий перелік організацій, що
здійснюють виплати особам за рахунок членських внесків, які не підлягають
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обкладанню ЄСП. До цього переліку увійшли садівничі, садово–городні, гаражно–
будівельні та житлово–будівельні кооперативи (товариства), а також житлові
кооперативи, товариства власників житла, овочесховища та ін., що проводять
виплати також за рахунок членських внесків особам, які виконують роботи для
зазначених організацій і претендують на пільгове оподаткування. Однак чинним
законодавством поняття «членських внесків» визначено тільки для організацій,
зареєстрованих у вигляді садівничого, городницького або дачного некомерційного
об'єднання. Разом з тим ненарахування ЄСП на вищевказані виплати на користь
працівників, які залучаються, призводить до того, що дані особи не мають прав на
державне соціальне забезпечення, у тому числі і на пенсійне, що веде до
порушення їх конституційних прав.
Тому виключення даного підпункту дозволить зрівняти в правах платників
податків усіх організаційно–правових форм, які здійснюють виплати за рахунок
членських внесків, і усуне виниклу колізію.
Ще одна недосконалість законодавства – це надання податкових пільг по ЄСП
громадським організаціям інвалідів, серед членів яких інваліди та їхні законні
представники становлять не менше 80%. Дані організації укладають трудові
договори на виконання робіт, надання послуг з фізичними особами, які не є
інвалідами. В умовах діючої норми ці організації звільняються від сплати податку з
виплат всіх працівників – як інвалідів, так і не інвалідів. Уточнення даної норми,
зокрема, пропозиція вважати 80% від кількості працівників цієї організації, а не від
її членів, дозволить застосовувати пільги адресно.
Разом з тим, ФЗ № 167–ФЗ не передбачено надання пільг зі сплати страхових
внесків на обов'язкове пенсійне страхування жодної категорії страхувальників.
В результаті інваліди I, II і III груп, маючи пільги по сплаті ЄСП, зобов'язані
сплачувати страхові внески на обов'язкове пенсійне страхування, що викликає у
них сумнів в обґрунтованості вимог сплати цих внесків.
В даний час ми маємо численні звернення від цієї категорії платників, позови
в арбітражні суди про поширення даної їм пільги по ЄСП на страхові внески на
обов'язкове пенсійне страхування. При цьому політика держави щодо соціального
захисту інвалідів ставиться під сумнів, у зв'язку з чим за дорученням Уряду РФ
створена міжвідомча робоча група з вирішення питання про можливість
повернення громадським організаціям інвалідів з федерального бюджету сум,
сплачених ними до бюджету Пенсійного фонду РФ у вигляді страхових внесків на
обов'язкове пенсійне страхування.
Законодавство з обов'язкового пенсійного страхування тісно пов'язане із
законодавством з ЄСП, оскільки сума податку, що підлягає сплаті до федерального
бюджету, зменшується платниками податків на суму нарахованих ними страхових
внесків на обов'язкове пенсійне страхування, так званого податкового вирахування.
Разом з тим ст. 243 НК РФ, зокрема, передбачено, що якщо у звітному
(податковому) періоді сума застосованого податкового вирахування по ЄСП
перевищує суму фактично сплаченого страхового внеску за той же період, то така
різниця визнається заниженням суми податку, що підлягає сплаті, з 15-го числа
місяця, наступного за звітним (податковим) періодом, у якому відбулося таке
заниження.
Зазначений механізм в разі неповної сплати (несплати) страхових внесків
передбачає збільшення нарахувань по ЄСП і не припускає одночасного
відповідного зменшення нарахувань по страхових внесках. В результаті
збільшується податкове навантаження на платників податків, не передбачене
законодавством, оскільки фактично одна й та ж сума стягується в якості податку
податковими органами в безспірному порядку і в якості страхових внесків на
обов'язкове пенсійне страхування органами Пенсійного фонду РФ – в судовому.
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З одного боку, дана норма спрямована на стимулювання своєчасної і в
повному обсязі сплати страхових внесків на обов'язкове пенсійне страхування. З
іншого боку, вона привела до того, що щоб уникнути зазначених наслідків багато
платників податків своєчасно і в повному розмірі сплачують страхові внески на
обов'язкове пенсійне страхування при несплаті ЄСП, забуваючи при цьому про те,
що даний податок крім відрахувань до федерального бюджету на виплату базової
частини пенсії ще й перераховується до Фонду соціального страхування РФ і фонди
обов'язкового медичного страхування, виплатами з яких більшість працюючого
населення користується в тому чи іншому вигляді практично щомісяця.
З метою найбільш рівномірного надходження ЄСП у всі державні
позабюджетні фонди доцільно з механізму обчислення податку виключити
податкове вирахування, що дозволить значно спростити даний механізм.
Крім того, як вже зазначалося вище, страхові внески на обов'язкове пенсійне
страхування
за
законодавством
повинні
бути
індивідуально
оплатним
обов'язковими платежами. Разом з тим, індивідуально оплатним страховим
внеском, по суті, є тільки внесок в накопичувальну частину трудової пенсії,
формування якої здійснюється в залежності від суми страхових внесків, сплачених
за конкретну застраховану особу в накопичувальну частину пенсійної системи з
урахуванням інвестиційного доходу від їх розміщення, очікуваного періоду виплати
пенсії та персонально призначених їй на її виплату.
Страхова ж частина трудової пенсії, по суті, є тим же ЄСП, оскільки
регулюється ставкою ЄСП у федеральний бюджет, має однаковий об'єкт і
податкову базу, спирається на один склад платників і розподіляється на виплату
пенсій нинішнім пенсіонерам, тобто всім пенсіонерам, як і ЄСП.
У цьому зв'язку сплату ЄСП у федеральний бюджет і страхового внеску на
фінансування страхової частини трудової пенсії в Пенсійний фонд РФ доцільно
проводити одним платіжним дорученням з наступним розподілом отриманих
коштів органами федерального казначейства.
Сплату страхових внесків на фінансування накопичувальної частини трудової
пенсії платниками податків у пенсійні фонди необхідно проводити виключно на
страхових принципах, що дасть можливість страховику самостійно визначати розмір
внесків.
Виведення страхових внесків на обов'язкове пенсійне страхування з розрахунку
ЄСП, переказ на страховий принцип сплати страхових внесків на накопичувальну
частину пенсії, сплата страхового внеску на фінансування страхової частини
трудової пенсії одним платіжним дорученням з ЄСП у федеральний бюджет
дозволить:
• знизити податкове навантаження на платника податків майже в 2 рази;
•перейти на заявний характер сплати страхових внесків на формування
накопичувальної частини пенсії певним категоріям громадян;
•значно спростити порядок обчислення платниками ЄСП і адміністрування
страхових платежів, що надходять у систему пенсійного страхування.
Недосконалість законодавства, зокрема пенсійного, породжує велику кількість
звернень від пенсіонерів, які працюють, громадських організацій інвалідів,
депутатів Державної Думи РФ з питань доцільності сплати страхових внесків на
обов'язкове пенсійне страхування окремими категоріями громадян.
Найбільш гостро це питання постає по індивідуальним підприємцям,
адвокатам, главам і членам селянських – фермерських господарств, які досягли
пенсійного віку і в силу норм чинного законодавства сплачують страхові внески на
обов'язкове пенсійне страхування на фінансування страхової та накопичувальної
частин трудової пенсії, в тому числі в період тимчасової непрацездатності,
призупинення підприємницької, професійної чи іншої діяльності.
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Сплата страхових внесків на обов'язкове пенсійне страхування проводиться в
обов'язковому порядку і не залежить від віку платників, досягнення ними
пенсійного віку і призначеної пенсії, а також від наявності або відсутності у них
доходів. Враховуючи, що особи похилого віку вже отримують пенсію, на їхню
думку, вони не повинні платити зазначені платежі або, принаймні, могли мати
право в заявному режимі сплачувати страхові внески у тому випадку, коли хотіли б
провести перерахунок пенсії згодом.
Аналогічна проблема існує у тимчасово не працюючих адвокатів,
індивідуальних підприємців (включаючи глав і членів селянсько–фермерських
господарств)
в
період
тимчасової
непрацездатності,
призупинення
підприємницької, професійної чи іншої діяльності, і вищевказаний порядок може
бути застосований і для них.
Це дозволить знизити виниклу соціальну напруженість за даними категоріям
платників.
В даний час пенсійна реформа, яка проводиться, не стимулює громадян до
здійснення контролю за своїми накопиченнями в органах пенсійного фонду,
оскільки немає системи пенсійних гарантій та збереження внесених грошей, а якщо
такі системи і є, то вони широко не пропагуються.
Тому й існує «конвертна» система отримання виплат та винагород.
Шляхом легалізації виплат та винагород, одержуваних працюючими
громадянами є не тільки зниження податкового тягаря у вигляді зниження ставки
ЄСП, але і законодавче вирішення проблем, викладених у цій статті. Продумана
законодавча політика дозволить забезпечити всіх громадян соціальними гарантіями
і гідним пенсійним забезпеченням, тобто убезпечити від можливих соціальних
катаклізмів.

2.14. БЕЗПЕКА ЯК СОЦІАЛЬНЕ ЯВИЩЕ
Безпека – це категорія невимірно
більш висока, ніж велич.
Рішельє,
кардинал і генералісимус Франції
Життя людей у всі часи було небезпечним. З моменту народження людину
підстерігають численні небезпеки її існуванню і благополуччю: голод, хвороби, хижі
тварини, природні стихії, техногенні катастрофи. Але найбільшою небезпекою для
людей завжди була і залишається сама людина, спонукувана заздрістю, користю,
ненавистю, агресивністю та іншими негативними пристрастями і мотивами
поведінки, які породжують війни, вбивства, розкрадання, інші злочини, асоціальні
та антигуманні дії.
Люди не залишалися байдужими до існуючих і можливих небезпек. Потреба в
безпеці належить до числа базисних мотиваційних механізмів людської
Родачін Володимир Михайлович. Доктор філософських наук, професор. Працював викладачем
Військово-політичної академії ім. Леніна, в науково–дослідному відділі гуманітарної академії
Збройних Сил РФ і Військового університету. В даний час – професор кафедри гуманітарних та
соціально–економічних дисциплін Прикордонної академії ФСБ Росії.
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життєдіяльності, як у будь–яких інших живих істот. Еволюція людської історії
виявила низку закономірностей, що характеризують функцію безпеки:
• соціальний прогрес не усуває і не скасовує небезпеки існування особистості,
суспільства, держави;
• зростання могутності людей над природою супроводжується і збільшенням
масштабу загроз людству;
• у міру диференціації суспільства і ускладнення його організації розширюється
і спектр соціальних небезпек;
• соціальні загрози не є незмінними і модифікуються разом з розвитком
суспільства;
• системи безпеки є невід'ємним атрибутом складних соціальних систем і
організацій;
• недооцінка або ігнорування проблем безпеки на всіх рівнях соціальної
організації не тільки обертається тими чи іншими втратами, але, в кінцевому
рахунку, неминуче веде до падіння життєздатності (конкурентноздатності) і навіть
загибелі відповідних її елементів (суб'єктів).
Безпека – складне соціальне явище, багатопланове і багатогранне в своїх
структурних складових і проявах, що відбиває суперечливі інтереси у відносинах
різних соціальних суб'єктів. Нерідко одні з них прагнуть забезпечити свою безпеку
за рахунок інших або не рахуються з інтересами безпеки інших людей, груп,
народів. Мислять застарілими категоріями і егоїстичними цінностями, ігноруючи ту
основоположну закономірність, що безпека в епоху наростаючої глобалізації –
неподільна. Звідси – обумовленість проблематики безпеки суб'єктивними
позиціями,
неоднозначними
оцінками,
фрагментарними
судженнями. У
методологічному плані важливо мати цілісне уявлення про безпеку як соціальне
явище.
Загальне уявлення про безпеку
Буквально дослівно безпека означає відсутність небезпеки. Подібне уявлення
ще називають безпекою у вузькому значенні цього слова. У практичному плані таке
значення має досить умовний характер, оскільки в реальному житті ситуації з
повною відсутністю загроз зустрічаються досить рідко.
Більш реалістичним є широке значення безпеки, що випливає з фактичної
взаємодії індивідів і соціальних об'єктів з численними обставинами і факторами,
що здійснюють на них негативний і деструктивний вплив. Запобігання, ослаблення,
нейтралізація цих впливів, що завдають шкоди існуванню, благополуччю,
нормальному функціонуванню людей, соціальних об'єктів, а також підтримання
їхньої життєдіяльності на рівні не нижче гранично допустимих (критичних) значень
і дає уявлення про безпеку в ширшому плані. Разом з тим існують ще кілька
смислових значень безпеки як соціального явища.
Безпека як потреба та інтерес
Перш за все люди відчувають потребу в таких умовах існування, коли їх
життю, власності, благополуччю не загрожують які–небудь деструктивні
фактори. Ця потреба має об'єктивний характер, оскільки всі люди вразливі,
незалежно від їхніх фізичних даних, ступеня багатства і влади, інших
ресурсів. Потреба в безпеці реалізується як на індивідуальному, так і на
колективному (груповому), суспільному рівнях. Слід підкреслити, що на відміну від
багатьох інших потреб нужду в безпеці неможливо повністю задовольнити. Вона
присутня завжди і вимагає до себе постійної уваги, оскільки в різних ситуаціях нас
підстерігають різні небезпеки. Цікаво, що одне з давньогрецьких значень безпеки
перекладається як володіння ситуацією.
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Суб'єктивне усвідомлення потреби знаходить вираження у формі інтересу,
який стимулює та направляє діяльність людей. Інтереси багатопланові,
багаторівневі і відображають різні потреби. У тому числі потреба в безпеці, що
відноситься до базисних, першочергових потреб людей і соціальних спільнот. Крім
безпосередніх інтересів безпеки (особистості, суспільства, держави), сполучених з
наявністю різних загроз виживанню і існуванню даних суб'єктів, існують життєво
важливі інтереси індивідів, соціальних спільнот, народів, націй, які ущемляють
протилежними їм суб'єкти і потребують захисту. Їх реалізація і невразливість
забезпечує необхідні умови для повноцінного існування та успішного розвитку
індивідів і соціальних суб'єктів, що відповідає в тому числі потребам їх безпеки. В
особливу групу виділяються інтереси забезпечення безпеки, що відносяться до
спеціалізованих органів і сил, які здійснюють відповідні функції, а також до
застосовуваних засобів і заходів безпеки.
Безпека як відчуття і цінність
Людям властиво відчувати свою безпеку або небезпеку на основі тривожних
сигналів і сприйняття органів чуття, інстинктивних реакцій організму, інтуїції,
тобто безпека (небезпечність) в цьому плані має значення суб'єктивного уявлення
індивідів про відсутність (наявність) загроз своєму існуванню. Воно допомагає
коректувати лінію своєї поведінки і уникати небезпек. «Зміни ставлення до речей,
які тебе турбують, – вказував з цього приводу римський імператор Марк Аврелій
(121–180), – і ти будеш від них у безпеці». Правда, відчуття безпеки може бути
оманливим і не відображати справжнього стану речей. Справа в тому, що не всі
загрози безпосередньо діють на органи чуття людини, особливо якщо виходять від
інших людей, що приховують і маскують свої справжні наміри. Проте не варто
нехтувати своїми відчуттями, ігнорувати їх.
Можливість жити, не піддаючи себе різним ризикам і небезпекам, високо
цінується в людському суспільстві. Це означає, що безпека набуває форми
внутрішньої
цінності
і
реалізує
себе
в
індивідуальній
і
суспільній
свідомості. Характерно, що ця цінність має універсальний характер і визнається в
якості фундаментальної всіма людьми, незалежно від їх раси, національності, статі,
віку, соціального стану. Хоча, природно, існує певний розкид думок, що відбивають
ступінь переваг різних категорій людей. Часто він обумовлюється впливом тієї чи
іншої ситуації.
У мирних умовах, в достатку, в розміреному і спокійному житті цінність
безпеки відходить на другий план і не актуалізується. Соціальні потрясіння, лиха,
війни, терористичні акти загострюють її значення, виводять у число найбільш
затребуваних людьми і суспільством. Дуже характерно, що події 11 вересня 2002
буквально перевернули суспільну свідомість у США. І для американців цінність
безпеки – особистої і національної – виявилася вище цінності свободи, що мала
найвищий статус.
У Росії, вся історія якої була нескінченною низкою воєн та інших важких
випробувань для народу, цінність національної безпеки завжди відносилася до
числа першорядних. Зберігає своє значення вона і в даний час. У той же час на
корпоративному рівні серед більшості російських підприємств безпека не
утвердилася ще в якості найважливішої колективної (групової) цінності. Вона
недостатньо культивується серед співробітників фірм, які в масі своїй вважають, що
безпека – турбота виключно власників і керівників.
Безпека як соціальне відношення
Досить поширеним є значення безпеки як певного соціального відношення,
що характеризується взаємною довірою, відсутністю у сторін агресивних і
зловмисних устремлінь.
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У діях людей, що прагнуть до миру, як зазначав Марк Тулій Цицерон (106–43
до н. е.), найбільш повно відбиваються відносини, що характеризують безпеку в
людському суспільстві. Щоб закріпити відносини безпеки, гарантувати себе від
їхнього порушення, між людьми, народами, державами встановлюються норми і
принципи безпечних взаємин, укладаються договори про мир, ненапад, колективну
безпеку.
Відносини
безпеки
можуть
мати
і
суб'єктно–об'єктний
характер,
тобто виражати вимоги людей до безпеки різних об'єктів власності, військового,
державного та іншого призначення. Слід мати на увазі, що людям властиво
звеличувати власну безпеку, домагатися її досягнення за рахунок безпеки інших
людей і навіть народів.
В умовах наростаючої глобалізації, взаємозалежності держав і народів,
наявності значних арсеналів зброї масового ураження безпека в системі соціальних
відносин стає неподільною. Все актуальнішим стає принцип рівності безпеки щодо
всіх членів суспільства і світової спільноти. У силу цього люди покликані
стримувати свої інстинкти, обмежувати егоїстичні і ворожі устремління,
підтримувати правила мирного співжиття.
Безпека як результат і процес
Ми за звичкою асоціюємо безпеку із захищеністю життєво важливих інтересів
особистості, суспільства і держави або з результатом безпеки. Який би він
важливий не був, все ж слід пам'ятати, що він є лише вінцем складного процесу
забезпечення безпеки, пов'язаного з підтриманням оптимальних параметрів
життєдіяльності об'єкта, передбаченням та протидією різним загрозам. В рамках
процесуального підходу до безпеки виділяють мінливі умови, алгоритми і стадії
(етапи) реалізації заходів безпеки. Найбільше ж важливе, що слід твердо засвоїти,
це те, що безпека – безперервно реалізована задача. Завжди, в будь–яких умовах і
обставинах.
Безпека як соціальна функція
Стосовно до держави та її певних органів безпека проявляється у вигляді
відповідної функції або повноважень, прав і обов'язків здійснювати спеціальні дії і
заходи щодо захисту членів суспільства, їх власності, природних і соціальних
об'єктів від різних небезпек. Т.Гоббс (1588–1679) писав, що «безпека народу –
заняття держави». Внаслідок ворожнечі і взаємної недовіри серед людей, панують у
суспільстві, «немає більш розумного для людини способу забезпечити своє життя,
ніж прийняття запобіжних заходів, тобто силою або хитрістю тримати у вузді всіх,
кого вона може, до тих пір, поки не переконається, що немає іншої сили, досить
значної, щоб бути для неї небезпечною». І в сучасних умовах «основним суб'єктом
забезпечення безпеки є держава, яка здійснює функції у цій галузі через органи
законодавчої, виконавчої та судової влади». У системі виконавчої влади нашої
країни головним органом, що реалізує функції безпеки, є Федеральна служба
безпеки РФ. Разом з тим не можна не дійти висновку про неопрацьованість і
недиференційованість сил та засобів забезпечення національної безпеки Росії, з
точки зору розподілу між ними функцій і завдань безпеки.
Теза про «необхідність посилення ролі держави» червоною ниткою проходить
через всю Концепцію національної безпеки Росії, але, по суті, є розхожою
загальною фразою.
Якщо взяти такий орган федеральної виконавчої влади, як Міністерство
економічного розвитку і торгівлі РФ, то з 42 віднесених до його компетенції питань
в прямій постановці немає жодного, присвяченого завданням економічної безпеки
країни, не кажучи вже про економічну безпеку бізнесу та особистості громадян!
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Відсутність чіткого розподілу сил і засобів за видами національної безпеки,
закріплення за ними конкретних функцій і повноважень, персональної
відповідальності за забезпечення безпеки в дорученій сфері – головна причина
неефективності так званої «системи забезпечення національної безпеки Росії».
Безпека як система
З точки зору заходів протидії загрозам багатьом соціальним об'єктам безпеку
демонструє складний, багатокомпонентний склад і припускає системну
організацію. Стосовно російського суспільства, «систему безпеки утворюють органи
законодавчої, виконавчої та судової влади, державні, громадські і інші організації та
об'єднання, громадяни, що беруть участь у забезпеченні безпеки відповідно до
закону, а також законодавство, що регламентує відносини у сфері безпеки».
Так само загально характеризується вона в Концепції національної безпеки
РФ: «Основу системи забезпечення національної безпеки Російської Федерації
складають органи, сили і засоби забезпечення національної безпеки, які
здійснюють заходи політичного, правового, організаційного, економічного,
військового та іншого характеру, спрямовані на забезпечення безпеки особистості,
суспільства і держави».
Відсутній навіть перелік цих органів, сил і засобів. Немає ніякої конкретизації
цих органів, сил і засобів, а також ув'язки їх функцій з загрозами національній
безпеці, синхронізації з напрямками і завданнями забезпечення певних видів
безпеки. Якщо з військовими погрозами більш менш все ясно, і їх протидії служать
Збройні Сили та інші війська, сили і засоби військової організації держави, то у
відношенні інших загроз такої ясності немає. Багато чого треба домислювати,
припускати, вгадувати. Які сили і засоби, наприклад, задіюються державою і
суспільством для забезпечення економічної безпеки країни і вітчизняного
бізнесу? Концепція національної безпеки з цього приводу нічого певного не
говорить. А адже це – ключова сфера безпеки!
Системи безпеки створюються і в рамках окремих організацій, підприємств,
фірм. Система безпеки фірми являє собою, як вважають автори одного навчального
посібника, «організовану сукупність спеціальних структур, засобів, методів і заходів,
що забезпечують безпеку підприємницької діяльності від внутрішніх і зовнішніх
загроз». На наш погляд, з системи можна виключати керівників фірми і персонал,
що реалізують функції, повноваження і обов'язки забезпечення безпеки. Крім того,
будь–яка система будується і функціонує на певній нормативно–правовій основі,
що додає їй цілісний характер. Слід звернути увагу на те, що існує думка про поділ
понять «система безпеки» і «система забезпечення безпеки». Але вона недостатньо
аргументована і непереконлива . Дані поняття в головному своєму змісті тотожні.
Безпека як наука і мистецтво
Існування стійкого інтересу до питань безпеки у суспільстві, ускладнення
проблем забезпечення безпеки різних соціальних об'єктів зумовили становлення і
розвиток спеціальної галузі наукових знань, присвяченої як безпеці в цілому, так і
різним її видовим проявам. Відповідно, існує загальна теорія безпеки і
взаємопов'язані з нею приватні теорії міжнародної, національної, державної,

Так, під системою безпеки фірми розуміється «методологія теоретичних підходів і практичних дій,
що забезпечують захист від усіх загроз і ризиків діяльність фірми», а під системою забезпечення
безпеки фірми – «комплекс заходів, що дозволяють виявляти, попереджати і припиняти загрози
відносно фірми». Див: Пучков С.І., Кузнєцов С.А. Управління системою безпеки фірми: практичне
керівництво з виконання. М., 2001. С. 19–20.
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військової, економічної, інформаційної, екологічної і т.п. безпеки. Зроблена спроба
створення секьюрітологіі (від англ. Security – безпека; грец. Logos – вчення) як
синтетичної наукової дисципліни, предметом якої є «закономірності та механізми
діяльності держав, суспільства і приватних осіб по забезпеченню безпеки своєї
життєдіяльності». На наш погляд, це не цілком виправдано в подібній якості. Якщо
зазначена галузь наукового знання і має право на існування, то тільки стосовно до
діяльності співробітників і служб безпеки.
Виділення безпеки в самостійну і професійну діяльність щодо захисту і
охорони різних об'єктів багато в чому пов'язане з необхідністю доведення її до
найвищої майстерності та застосування в ній нестандартних рішень, неординарних
дій, творчих підходів, втілюваних у мистецтві забезпечення безпеки. Таке мистецтво
по плечу не кожній людині і навіть фахівцеві. Воно вимагає обдарованості й
таланту, високого рівня професійної підготовки.
Соціальна роль безпеки
У громадській організації і людських відносинах безпека має істотне
значення. Її роль визначається тим, що небезпечні умови не сприяють
продуктивної праці і відволікають від неї людей, змушених витрачати свої сили,
ресурси і кошти на боротьбу зі зверненими проти них небезпеками. Не випадково
Ш.Монтеск (1689–1755) у своїй фундаментальній роботі «Про дух законів» (1748 р.)
зауважив, що безпека – перша форма свободи. Безпека створює необхідні умови і
передумови для творчої діяльності людей, поліпшення їхнього добробуту і
збільшення суспільного багатства. Звичайно, витрати на безпеку становлять вагому
частку в державному бюджеті, бюджетах корпорацій і приватних осіб, але вони
виправдані й необхідні.
Таким чином, безпека – складне соціальне явище, що виявляється в
суспільному житті в різних іпостасях: як потреба, інтерес, відчуття, мета і результат
спеціалізованої діяльності, цінність, соціальна функція, відношення, процес,
система, галузь науки, вид мистецтва.
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3. СТАН СОЦІАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ У СВІТІ
3.1. СОЦІАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ США
Наявність в США низки соціальних проблем служить джерелом постійної
соціальної напруженості. Використовуючи механізм державно–монополістичного
регулювання в соціальній сфері, правлячі кола США приймають різні заходи для
пом'якшення цих проблем.
Безробіття
Однією з найгостріших соціальних проблем США є безробіття. В даний час
рівень безробіття в країні близько 7 відсотків (17 млн. чоловік).
Підвищений приплив на ринок праці економічно активного населення,
структурні зрушення в американській економіці, еволюція кваліфікаційної,
професійної структури ринку праці США, прискорене впровадження у виробництво
робототехніки й автоматики, інтенсивна мілітаризація американської економіки –
от далеко не повний перелік найважливіших причин того, що сьогодні безробіття в
великих масштабах стало існувати поряд зі значним розширенням зайнятості.
Проблема бідності
Бідними в США офіційно є особи, чий щорічний дохід не перевищує «межу
бідності». Вона визначається виходячи з вартості товарів і послуг, необхідних для
задоволення самих мінімальних життєвих потреб. Доходи понад третини бідняків
США складають менш 50 відсотків суми, обумовленої як «межа бідності».
Основну частину найбіднішого населення США в даний час складають жінки і
діти.
Расова проблема
Однією з найгостріших внутрішньополітичних проблем США, яка своїм
корінням йде в глибоке минуле країни, є расова проблема. Незважаючи на
проголошену конституцією рівноправність американських громадян, Сполучені
Штати продовжують залишатися країною расової нерівності та дискримінації.
Про дискримінацію, яка й надалі зберігається,
при наймі на роботу та
звільненні свідчить розрив між білими і кольоровими американцями, який не
скорочується.
Расово–етнічні групи піддаються систематичній дискримінації в оплаті праці, у
сфері освіти, перед іспаномовними американцями, індіанцями і перед
представниками других груп, що зберегли рідну мову як основний засіб
спілкування в родині і в рамках своєї етнічної групи, гостро стоїть проблема мовної
дискримінації. Широкі маси кольорових американців практично позбавлені доступу
до якісного медичного обслуговування.
Результатом боротьби расово-етнічних груп за свої права, яка розгорнулася з
другої половини 60-х років, стало значне розширення їх політичного
представництва.
Проблема злочинності
В останні десятиліття злочинність в США набуває все більш відкритих,
масових та жорстоких форм. Відбувається посилення темпів зростання злочинності
і все більше залучення до неї молоді, концентрація злочинності в містах і
промислових центрах.
Існує прямий зв'язок між зростанням наркоманії і злочинності. Третина в'язнів
тюрем перебували під впливом наркотику в момент скоєння злочину.
Проблема алкоголізму
Пияцтво і алкоголізм – гостра соціальна проблема, яка зачіпає, по суті, усі
сторони життя американського суспільства – соціально-політичну, економічну,
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морально–етичну. За поширеністю серед захворювань алкоголізм стоїть на
четвертому місці після серцево–судинних захворювань, раку і психічних хвороб.
Житлова проблема
Характеризуючи житлову проблему в США, слід зазначити, що в силу низки
історичних, соціальних і економічних умов розвитку країни рівень забезпеченості
американців житлом – один з найвищих у світі. Гострота житлової проблеми в
країні полягає не в нестачі житла, хоча і вона має місце, а в його дорожнечі і
відсутності гарантій в забезпеченості житлом.

3.2. СОЦІАЛЬНА ПОЛІТИКА СУЧАСНОЇ ДЕРЖАВИ
Загальні положення
Найбільш масштабним завданням соціально орієнтованої економіки держави в
ринковому господарстві України, яке формується, є діяльність щодо соціального
захисту всіх верств суспільства і по виробленню стратегії ефективної соціальної
політики. Формою її реалізації виступає фактичний образ дій держави, втілений в
соціальну політику, яка охоплює всі сфери економічних відносин у країні. Одним з
найважливіших напрямків його діяльності є регулювання зайнятості і стимулювання висококваліфікованої і продуктивної праці і, як наслідок, збільшення
національного доходу.
Існують деякі проблеми, пов'язані з регулюванням зайнятості і забезпечення
соціального захисту населення. У даній роботі розглянуті такі важливі проблеми, як
нестабільність на ринку праці і неможливість охопити соціальним захистом усі
шари населення, обумовлені відсутністю нормативно–законодавчої бази та іншими
труднощами, які ґрунтуються на сформованій політико–соціальній атмосфері
нашого суспільства, яке формується в ринкових відносинах, що зароджуються, і в
криміногенній ситуації, яка розжарилася і посилилася кризою державної влади.
Державна політика зайнятості і її ефективність
Неокласики розглядали ринок праці як рівноцінний, де досвід і пропозиція
зрівнюються за допомогою коливань рівня заробітної плати, а безробіття виступає
пом'якшувальним, тобто викликаним природним прагненням працівників знайти
краще робоче місце. У двадцятому столітті виявилося, що неможливо віддавати
ринок праці на «відкуп» стихійним ринковим силам. Найважливішими причинами
розвитку та активізації діяльності буржуазної держави у сфері, яка розглядається,
були:
1) розвиток НТР та підвищення ролі людини в суспільному виробництві;
2) забезпечення загальних умов відтворення, в тому числі відтворення робочої
сили;
3) забезпечення підприємництва необхідними кадрами;
4) необхідність компромісності і пом'якшення соціальних конфліктів;
5) сприяння розвитку і вдосконаленню інтелектуального потенціалу
суспільства;
6) вплив ідей і конкретних соціальних досягнень (відсутність явного безробіття
– насамперед) капіталізму;
Вплив держави на ринок праці здійснюється прямими і непрямими засобами.
Виникає питання, чи можливе безробіття в нашому суспільстві. Можливе і
неминуче, насамперед через економічну кризу виробництва, зміну форм власності,
курс на реалізацію виробництва, технічний прогрес і структурні зрушення в
економіці, конверсію ВПК.
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Реальні і потенційні масштаби безробіття в Україні в різних її формах
величезні. Фахівці вважають, що тільки прихована форма безробіття (коли троє
виконують роботу одного) в межах колишнього СРСР досягає 37 млн.
чоловік. Якщо рівень продуктивності праці в нашому суспільстві підняти до
загальносвітових показників (на початку 90 рр.. на одного шахтаря приходилося 320
т видобутку на–гора вугілля в рік, у США – 7,143 т. Один зайнятий у сільському
господарстві в СРСР міг своєю працею прогодувати тільки 15 чол., тоді як у США
– близько 90 чол., і т.д.), то безробітними стало б більше 30 млн. чол. У 1988 р., за
розрахунками фахівців, з 131 млн. чол., зайнятих у народному господарстві, 16 млн.
чол. були зайвими на виробництві. Ними покривалася загальна потреба підприємств у робочій силі, коли від них були потрібні люди для сільськогосподарських
робіт, збирання території й інших невиробничих робіт. Фактором збільшення
безробіття в нашому суспільстві є політика, спрямована на фінансово-кредитну
стабілізацію економіки, утримання росту інфляції. У всьому світі такий напрямок
внутрішньої політики держави сприяє зниженню попиту на робочу силу і збільшує
армію безробітних.
Для нашого суспільства є два варіанти розвитку. Перший полягає в тому, щоб
усім зберегти статус-кво, тобто платити однаково і мало, робочу силу залишити
іммобільною. Другий варіант полягає в тому, щоб істотно підвищити рівень
заробітної плати, але не всім однаково, а диференційовано, в залежності від
реального внеску у виробництво. При цьому вводити трудозберігаючу техніку і
технологію, скорочувати надлишкові кадри, виплачувати їм допомогу, розмір якої
прямо залежить від рівня зарплати, і надавати безкоштовну можливість
перекваліфікації і допомоги в працевлаштуванні. Перший варіант значно зменшує
якість робочої сили, продуктивність праці. Другий – це модель розвитку ринку
праці у всіх розвинених країнах. Тому наше суспільство повинне перенаправляти
свої соціальні орієнтири, що виконують корінні перетворення в розвитку і
використанні трудових ресурсів. Мова йде про зміну концепції робочої сили, тобто
про відмову від концепції повної зайнятості і прийняття на озброєння концепції
ефективної зайнятості.
Політика повної зайнятості склалася в нашому суспільстві внаслідок панування
теорії і практики примітивного комунізму, що були розкритиковані К. Марксом ще
в ранніх його роботах. Вона була результатом нерозвинених виробничих відносин
соціалізму і низького рівня розвитку продуктивних сил, переваги екстенсивних
методів господарювання.
Безпосередньо суспільна праця в нашому суспільстві в кращому випадку стала
працею міського працівника, відчуженого від засобів виробництва, результатів і
змісту своєї праці. Його положення в системі суспільного виробництва практично
визначається не стільки загальносоціологічними законами, скільки відносинами
пізнього феодалізму в сумі з відносинами раннього капіталізму. І хоча зараз
застосовуються міри до перебудови господарського механізму, заснованого на
пануванні державної власності як глобальної приватної власності, положення
більшості загальної робочої сили і нині характеризується такими рисами.
Повна зайнятість перетворилася в нашому суспільстві в поголовну зайнятість
маломобільної робочої сили, яка звикла отримувати низьку заробітну плату не за
працю, а за робоче місце. Значна частина працівників і зараз зайнята
некваліфікованою робочою працею в сфері виробництва. Ця модель використання
трудових ресурсів націлена на дешеву робочу силу з нерозвиненими сучасними
потребами і великою кількістю безкоштовних соціальних послуг досить низької
якості.
Ігнорується зворотний зв'язок – «виробництво-людина». Виробництво
направлено в основному на свої потреби і вирішує свої задачі. При відсутності
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соціального орієнтованого суспільного виробництва така політика стосовно до
трудових ресурсів породила деформації: зниження народжуваності, простого
відтворення робочої сили, погане виховання дітей, низький рівень кваліфікації й
утворення робочої сили і т. п. Повна зайнятість – це добровільна трудова служба,
організована по військовому зразком («хто не працює, той не їсть», мається на увазі
тільки державний сектор). З точки зору держави, вона була кращим способом
забезпечення всіх робітників місцями і мінімальними засобами існування, а також
тотальним контролем за населенням.
При цьому зайнятість характеризувалася великими диспропорціями: поруч з
надлишком робочої сили в одних сферах і видах діяльності існує колосальний
дефіцит робочих кадрів в інших (на 100 верстатів, що працюють в одну зміну,
приходиться 60 працівників, п'ята частина машин простоює в автопарках через
відсутність водіїв, не вистачає доярок, механізаторів і будівельників).
Тому в другій половині 80–х років була визначена й одержала офіційне
схвалення концепція ефективної зайнятості. Це не поголовна, а соціально
орієнтована зайнятість, основними компонентами якої є: скорочення (ліквідація в
майбутньому) важкої, примітивної, некваліфікованої праці; стимулювання гнучких
форм зайнятості, що дає можливість забезпечити роботою всіх бажаючих
працювати настільки, наскільки вони цього бажають; формування соціального
партнерства з тими, які працюють за наймом з адміністрацією, що передбачає
можливість ведення переговорів за умовами й оплатою праці; свобода вибору місця
роботи з погляду форми власності (держ. підприємство, приватне, кооперативне,
колективне, суспільне і т.п.); посилення зв'язку оплати праці з кінцевим
результатом, ліквідація принципу оплати за вихід, за робоче місце; визнання
суспільно повноцінної роботи в сім'ї; введення мінімуму і ліквідація максимуму
заробітної плати.
Ефективна зайнятість – це модель розвитку і використання кваліфікованої,
дорогої і мобільної робочої сили, орієнтованої на переоцінку її зростаючих
матеріально–побутових потреб. Велику роль у реалізації концепції ефективної
зайнятості повинні грати державна служба працевлаштування, заснований
державою фонд поліпшення зайнятості (відрахування на нього складають 1% від
фонду заробітної плати незалежно від форми власності). Необхідно організувати
також службу прогнозування процесів, які відбуваються в сфері попиту та
пропозиції праці, розробляти програми перетворення усіх форм рівнів утворення і
навчання, підготовки і перепідготовки робітничих кадрів. Політика ефективної
зайнятості є більш раціональною, соціально спрямованою, що відповідає вимогам
ринку робочої сили, що формується.
Забезпечення зайнятості на початковому етапі становлення ринку
Найперші кроки до ринкової економіки вдарили ще по одній сфері відносного
соціального благополуччя в колишній системі господарювання – по повній
зайнятості.
Проблема ця винятково складна вже тим, що зачіпає підвалини колишньої
економічної системи, що виключала безробіття, у всякому разі, не приховане
залученням надлишкових працівників. Важливо відзначити, що безробіття, з яким
ми починаємо зіштовхуватися зараз, пов'язане не з технічним прогресом чи кризою
надвиробництва, як це відбувається циклічно в ринковій економіці, а з факторами,
обумовленими глибокими деформаціями в попередньому розвитку народного
господарства.
Усунення таких деформацій вимагає форсованого зростання виробництва
товарів народного споживання, появи в цій області нових підприємств, фірм. Тут у
зв'язку з високим попитом (і, виходить, високими цінами) повинна більше
підвищуватися і заробітна плата.
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Тому в даній сфері в цілому загроза безробіття повинна бути
відсутня. Підприємства ж машинобудування, військово–промислового комплексу
знаходяться в занепаді.
Таке положення утворить базу для структурного безробіття, характерного для
нашої економіки, яка перетворюється. І мова тут, очевидно, йде про процес не
тільки важкий і хворобливий, але і вельми затяжний, оскільки усунення глибоких
структурних перекосів у короткий термін нереальне. Втім, і це усунення не зніме
проблему безробіття цілком. Останнє лише знайде форми, характерні для зрілого
ринкового середовища, в якому вивільнення працівників відбувається насамперед
під впливом реалізованих пропозицій науково–технічного прогресу і інтенсифікації
виробництва.
Далі, якщо на Заході безробіття виникає в умовах надвиробництва товарів і
відносної вузькості ринку, результатом чого і є падіння попиту на робочу силу, то в
наших умовах ситуація інша. Взагалі кажучи, не може бути безробіття в тому
суспільстві, де порожні полиці магазинів: попит на продукти і товари повинен
автоматично «всмоктувати» вивільнюваних працівників, показувати неготовність як
державних органів, так і самих підприємств до рішення проблеми.
Відмова від установки на повну зайнятість означає втрату важливої соціальної
гарантії з усіма наслідками, що випливають звідси наслідками. Тут потрібно якщо
не повне запобігання такої втрати (це неможливо), то, принаймні, ослаблення
породжуваних нею явищ.
Необхідний комплекс заходів, що упорядковують процес, що не дають
безробіттю стати масовим, що дозволяють ефективно вести перекваліфікацію
працівників, підтримувати їх у період пошуку роботи, активно створювати нові
робочі місця і т.д.
Зниження капітальних вкладень у державному масштабі може бути трохи
компенсоване енергійною інвестиційною політикою місцевої, регіональної влади.
Зараз у першу чергу передбачається забезпечити компенсацію втрат в оплаті
праці. Йдеться насамперед про допомоги по безробіттю, виплату підйомних на
новому місці проживання, вихідних допомог т.п. Питання упирається в джерела
фінансування, у створення особливих служб зайнятості, системи перепідготовки
кадрів, інформаційних центрів, що зосереджують дані про надлишки робочої сили і
потреби в ній.
В даний час підприємства виплачують частину своїх доходів для формування
фонду зайнятості. Ці відрахування витрачаються переважно на допомоги з
безробіття, на перенавчання кадрів і утримання служб зайнятості.
Найбільш перспективною й ефективною є система економічних пільг
підприємствам, які самі створять у себе додаткові робочі місця і працевлаштовують
вивільнених працівників, перенавчать їх. У нагороду такі підприємства можуть
звільнятися від частини податків, одержувати пільгові інвестиції під приріст
робочих місць і інші переваги. Якщо ж підприємство (будь–якої форми власності)
виштовхує зайву робочу силу, то сума його шести–дванадцяти місячного утримання
повинна
вноситися
в
муніципальні
органи,
що
перерозподіляють
і
перепідготовляють вивільнених людей. Роботодавця корисно ставити перед
альтернативою: створювати нові робочі місця на власному підприємстві або
оплачувати утримання своїх колишніх робітників. Саме такий механізм, до речі,
існує у Швеції, де, як і в Японії, безробіття помітно менше, ніж в інших державах з
розвинутою ринковою економікою.
У законодавстві деяких республік СНД передбачено, що суми коштів,
витрачені на професійну підготовку і перекваліфікацію працівників, віднімаються з
оподатковуваного прибутку. Є надії, що цей захід позначиться на процесах
подолання масового безробіття.
225

Невірно
вважати
безробіття
неодмінним
атрибутом
ринкової
економіки. Навпаки, такій економіці, якщо виходити з самих принципів її
функціонування, безробітні не потрібні, оскільки вони не є вагомими
покупцями. Трохи інша картина становлення ринку, але не воно саме по собі
викликає незайнятість. Остання все ж, стосовно до наших конкретних умов,
корениться в тих способах розвитку народного господарства, які не сприймають
ринок і деформують економіку свавіллям, яке протистоїть об'єктивним
економічним законам.
Соціальний захист населення
З переходом до ринкової економіки значно зросла армія безробітних,
знизилася впевненість у завтрашньому дні і т.д. Це вимагає від держави проведення
активної соціальної політики на всіх рівнях.
Соціальна політика – це комплекс соціально–економічних заходів держави,
підприємств, організацій, місцевих органів влади, спрямованих на захист населення
від безробіття, зростання росту цін і т.д.
Основними принципами проведення соціальної політики є:
1) захист рівня життя шляхом введення різних форм компенсації при
підвищенні цін і проведення індексації;
2) забезпечення допомоги найбіднішим сім'ям;
3) видача допомоги на випадок безробіття;
4) забезпечення політики соціального страхування, установлення мінімальної
заробітної плати для працюючих;
5) розвиток освіти, охорони здоров'я, навколишнього середовища в основному
за рахунок держави;
6) проведення активної політики, спрямованої на забезпечення кваліфікації.
Проблема соціального захисту населення по різному зважується в рамках тієї
чи іншої соціально–економічної формації, конкретної країни. При переході
України до соціально спрямованої ринкової економіки основна вага соціального
захисту лягає на державу, але одночасно збільшується роль ринкового механізму в
проведенні такої політики. Слідуючи статті 25 Декларації прав людини, сучасна
правова держава повинна гарантувати право на такий рівень життя, який враховує
забезпечення людей їжею, одягом, житлом, медичним обслуговуванням, яке
необхідне для підтримки здоров'я, і права на соціальне забезпечення на випадок
безробіття, хвороби, інвалідності, вдівства, старості чи інших способів до існування
при незалежних від людини обставинах.
Для забезпечення такого захисту держава повинна насамперед у законодавчому
порядку встановити основні соціальні гарантії, механізм їх реалізації, і функції
надання соціальної підтримки.
Поруч з державою, соціальний захист забезпечують підприємства (чи
підприємці) і самі наймані працівники – їх профспілкові організації.
У системі соціального захисту населення найважливішим елементом виступає
соціальне страхування, у яке входить пенсійне, медичне, страхування від безробіття
та від нещасних випадків на виробництві. У розвинених країнах Заходу медичне і
пенсійне страхування здійснюється шляхом утримань із заробітної плати і прибутку
в однаковому розмірі. У США, наприклад, з цією метою з заробітної плати
найманих робітників утримується 7,5%. У Швеції соціальні фонди формуються
повністю за рахунок держави. В Японії платежі на соціальне страхування складають
7% середньої зарплати працівника. Кошти з цих фондів направляються
спеціальними радами, у які входять представники працівників і підприємців.
Страхування від безробіття надається зі спеціальних страхових фондів. Розмір
виплат залежить, по–перше, від тривалості періоду безробіття, по–друге, від
специфічних умов тієї чи іншої країни. У першому випадку максимальні суми
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виплат (від 50 до 70% середньої зарплати) проводяться в перші місяці безробіття
протягом визначеного періоду. Далі суми виплат зменшуються.
У другому випадку береться до уваги період зайнятості, трудовий стаж, фізична
придатність до праці, час надання допомоги й ін. Так, у Німеччині трудовий стаж
повинен становити не менше 6 місяців зайнятості протягом 3–х років і не менш 10
тижнів протягом останнього року перед втратою роботи. У Франції такою умовою є
робота протягом 150 днів за рік і 91 день страхування. У Великобританії береться до
уваги тільки виплата внесків у страховий фонд: протягом року їх повинно бути 26.
Важливою
ланкою
соціального
захисту
населення
є
програми
працевлаштування і перекваліфікації При введенні в дію цих програм участь беруть
держава і підприємці. Щорічно американські фірми витрачають на це близько 30
млрд. доларів. Держава витрачає на реалізацію програм перекваліфікації велику
частину засобів.
В кінці 90–х років в США проходили перекваліфікацію або навчалися близько
50 млн. чол. З метою створення нових робочих місць держава бере на себе також
виконання таких суспільних робіт, як будівництво доріг, каналізації та ін. Під час
економічної
кризи
держава
збільшує
капіталовкладення
у
державні
підприємства. Програми працевлаштування здійснюються також шляхом пільгового
оподатковування компаній, що створюють робочі місця.
У загальнонаціональному масштабі сучасна держава з метою зменшення армії
безробітних намагається регулювати заробітну плату на такому рівні, щоб темпи її
росту були нижче росту продуктивності праці. Для цього здійснюється «політика
доходів», активна кредитно–грошова політика і т.д. Таку тактику застосовують
приватні фірми, намагаючись зробити так, щоб рівень продуктивності праці
випереджав ріст оплати робочої сили. Найбільших успіхів у цій справі досягли
США. З 1974 р. до середини 80–х років було утворено 23 млн. додаткових робочих
місць і прийнято на роботу 12 млн. емігрантів. Характерно, що за цей час 500
найбільш могутніх корпорацій Америки скоротили 3 млн. робочих місць, а дрібні
утворили 7 млн. таких місць.
Конкретні результати в здійсненні політики працевлаштування може дати
скорочення робочого дня. За останні 100 років у більшості розвинутих країн Заходу
тривалість робочого дня скоротилася вдвічі. Виключенням з цього правила стала
тільки Японія. Японець сьогодні працює в середньому 2150 годин на рік, що на 230
годин більше, ніж у США, на 450 годин більше, ніж у Німеччині, на 400 годин
більше, ніж у Франції. Скорочення тривалості робочого дня з метою збільшення
зайнятості відбувалося у Швеції в 70–х роках, у Франції – в 1982–1983 рр. та
деяких інших країнах.
В Україні законодавчу основу програм захисту населення при переході до
соціально орієнтованої ринкової економіки закладено в законі Україні «Про
зайнятість» і Державній програмі зайнятості. У цій програмі передбачений
комплекс заходів, спрямованих на збереження високого рівня зайнятості,
удосконалення його структури і підтримки ринку (з цією метою буде поступово
формуватися житловий ринок, удосконалюватися інфраструктура ринку праці,
посилюватиметься мобільність робочої сили та ін.), зміну структури робочих місць
за рахунок вивільнення частини працівників з неперспективних у перспективні
галузі і збільшення зайнятості в сфері нематеріального відтворення, підвищення
загальноосвітнього, кваліфікованого рівня робочої сили. Більш конкретно ставиться
задача створення додаткових робочих місць у західних областях України (де існує
надлишок робочої сили), формування держзамовлення на проведення суспільних
робіт з метою поліпшення навколишнього середовища, розвитку мережі доріг і
створення соціальної інфраструктури населених пунктів; забезпечення професійної
підготовки і перекваліфікації робочої сили; забезпечення зайнятості тим
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громадянам, яким необхідний соціальний захист (молодь, інваліди та ін.);
формування інфраструктури ринку робочої сили (оснащення відповідною технікою
центрів зайнятості, утворення інформаційно–довідкової системи зайнятості
населення і т.д.).
Одним з елементів соціального захисту населення при планово–ринковій
економіці є правове регулювання найманої праці, що здійснюється шляхом
законодавчого встановлення мінімального рівня заробітної плати, пенсій, порядку
здійснення колективних договорів стосовно умов праці, оплата робочої сили,
соціального страхування, відпусток і т. д.
При встановленні мінімального рівня заробітної плати в документах МОП
рекомендується враховувати потреби працівників і їхніх родин, вартість житла,
соціальні пільги, рівень інфляції, а також показники, які впливають на рівень
зайнятості.
За базу мінімального рівня заробітної плати приймають набір основних товарів
і послуг, які задовольняють основні фізіологічні і соціальні потреби окремої
людини або типових родин різного типу (з однією дитиною, двома й ін.). До цього
набору в різних країнах включають неоднакові компоненти. У США, наприклад, у
нього входить оплата найманого житла, близько 20 видів м'ясопродуктів, покупки 1
раз у п'ять років старого автомобіля й ін.
Розмір мінімальної заробітної плати в розвинутих країнах Заходу складає від 30
до 50% розміру середньої заробітної плати. У США цей показник сьогодні складає
4.5 дол. в годину. Окремий мінімум встановлюється для молоді.
В Україні з 1.01. 1993 мінімальний розмір заробітної плати становив 4600
крб. або кілька десятків доларів Таким же був розмір мінімальної пенсії. Але якщо
в США мінімальний рівень заробітної плати встановлено з розрахунку, щоб
споживання м'яса на рік на душу населення становило 80 кг, то в Україні на
мінімальну заробітну плату можна було придбати тільки близько 50 кг м'яса на рік,
але грошей на інші товари та послуги вже не залишалося. Міжнародна організація
продовольства рекомендує 33 кг м'яса на рік, але така кількість цього продукту
споживається тільки в слаборозвинених країнах.
Найбільш загальними критеріями бідності є безробіття та інфляція, рівень яких
характеризує ступінь бідності. Сумарна величина цих показників у США
називається «індексом убогості». Та якщо індекс безробіття складає 2%, а індекс
інфляції – 1000%, то «індекс убогості» – 1002%.
Основним критерієм бідності є рівень доходів, який припадає на одну людину.
Загальним критерієм бідності є структура споживання родин, наприклад, частка
витрат на їжу. У США, наприклад, до числа бідних наприкінці 80–х років
відносилися ті родини, які витрачали на споживання третю частину сімейного
бюджету. У Росії в 1992 році витрати на їжу в доходах більшості родин складали
близько 75%. В Україні ситуація ще більш несприятлива.
Загальний рівень бідності в тій чи іншій країні визначається показником
частки числа бідних людей у загальній чисельності населення від 15 років і старше.
Сама бідність вимірюється за допомогою прожиткового мінімуму, який існує у
вигляді життєвого (або фізіологічного) мінімуму і соціального мінімуму. Перший
показує задоволення тільки головних фізіологічних потреб і основних послуг.
Інший, крім цього, включає мінімальні духовні і соціальні запити.
Для визначення абсолютного рівня прожиткового мінімуму найбільш точним є
метод споживчого кошика. Так, у Болгарії до складу такого кошика на родину з
двох чоловік включалися 552 позиції, із трьох – 639, а з чотирьох – 652. споживчий
кошик складається з 149 позицій з продовольчих товарів (чи 23–27% загальної
кількості позицій названих трьох типів родин) з таким розрахунком, щоб структура
їжі забезпечувала добову калорійність для працюючих у кількості 2822 кал, для
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пенсіонерів – 2026 і для дітей – 2123. У 1988 р. рівень прожиткового мінімуму по
відношенню до середньодушового доходу в цій країні склав 69%.
В Угорщині в 1991 р. середньомісячний прожитковий мінімум міської родини з
чотирьох чоловік склав 32.6 тис форинтів (чи приблизно 400 дол.).
У Білорусії і республіках Прибалтики для розрахунку прожиткового мінімуму
береться показник соціального прожиткового мінімуму, у Росії, Казахстані –
фізіологічного. З 1 квітня 1992 р. у Білорусії введений показник середньодушових
мінімальних споживчих бюджетів, що забезпечували б норму калорійності для
працездатних чоловіків у сумі 3050 ккал. і 2525 ккал. для працездатних жінок.
В Україні «прожитковий мінімум» був введений в 1999 році, і з тих пір щоосені
фахівці розраховують, а парламент затверджує цей важливий соціальний стандарт.
Причому розраховувати доводиться не один, а відразу п'ять прожиткових мінімумів.
Окремо для кожної з чотирьох основних категорій: для дітей до 6 років; для дітей
від 6 до 18 років; для працездатного населення; для непрацездатного населення
(пенсіонерів та інвалідів).
Крім того, є певний середній розмір прожиткового мінімуму на людину в рік.
Але народні депутати серйозно ускладнюють життя фахівцям, підвищуючи цей
стандарт тричі: у січні, квітні і в жовтні. Тому спецам доводиться розраховувати вже
не п'ять, а п'ятнадцять сум... З другого кв. 2007 р. розмір прожиткового мінімуму
зріс порівняно з початком року на 20 грн. і склав 492 грн. (Близько 100 дол.).
Розмір прожиткового мінімуму – це не фіксована сума, яка змінюється в
залежності від можливостей бюджету та доброї волі уряду. Він розраховується,
виходячи з вартості споживчих кошиків для кожної категорії населення та прогнозу
інфляції на майбутній рік.
В цілому грошовий вираз прожиткового мінімуму – це вартість відповідного
набору товарів і послуг, які забезпечують фізіологічне виживання людини. Тому в
складанні кошиків брали участь не тільки економісти, а й медики.
Одягові і продуктові кошики складені окремо для кожної з чотирьох категорій.
А ось набір предметів домашнього вжитку та перелік комунальних послуг були
затверджені з розрахунку на середньостатистичну сім'ю з трьох осіб.
З мінімальним рівнем заробітної плати тісно пов'язаний критерій бідності.
Важливим елементом програми соціального захисту населення є регулювання
заробітної плати залежно від сфери діяльності і професії, форми власності. Так, у
розвинених країнах Заходу здійснюється пряме регулювання заробітної плати в
держсекторі. Спеціальним законодавством установлюються права й обов'язки
зайнятих у держапараті, військовослужбовців, виборних осіб. Як правило, в США
та інших країнах Заходу заробітна плата в держсекторі нижче, ніж у приватному,
але для працівників і службовців Першого існує значно велика гарантія зайнятості,
більш високі соціальні виплати і ін.
Зарплата для найманих працівників регулюється за допомогою колективних
договорів і тарифних угод. Більш широке коло питань регулюється колективними
договорами. У них, крім оплати робочої сили, фіксуються тривалість робочого дня і
відпусток, конкретні гарантії стосовно умов праці, доплати за понаднормові роботи,
за надання додаткового харчування й ін. У тарифній угоді встановлюються
мінімальний рівень заробітної плати в тих чи інших галузях і мінімальні гарантії
рівня зарплати для працівників різної кваліфікації. Тарифна угода при участі
представників підприємства і працівників складається за посередництвом держави і
засвідчується Міністерством праці. Це виступає гарантом його виконання. Під час
дії тарифної угоди страйк вважається незаконним засобом рішення трудових
суперечок.
Надзвичайно важливою ланкою системи соціального захисту населення є
індексація грошових доходів відповідно до рівня цін. Вона застосовується у всіх
229

розвинених країнах. В окремих країнах деякі профспілки домагалися повної
компенсації росту цін. В Україні така компенсація є дуже незначною, що ставить
велику частину населення за межу виживання.
Виплати по соціальному захисту і дохід
Доходи працівників не вичерпуються названими вище джерелами. У всякій
ринковій економіці існує і система компенсаційних виплат, складова важливої
частини доходів. Така система необхідна вже тому, що інфляція з тією чи іншою
швидкістю «з'їдає» приріст грошових доходів населення в будь–якій країні. В
Україні цей процес йшов в останні роки з наростаючою швидкістю, а
компенсаційне відшкодування між тим практично було відсутнє.
У 1971–1975 р. підвищення середніх ринкових цін поглинало близько 30%
приросту середньодушових грошових доходів населення, в 1976–1980 рр. – вже 50,
у 1981–1985 рр. – 60, а в 1986. р. – 52%. Особливо активним цей процес став у
період надання самостійності підприємствам, введення договірних цін і, тим
більше, при їх лібералізації. В умовах хронічного і тотального дефіциту інакше і
бути не могло.
Звідси, природно, випливає і абсолютне погіршення становища окремих
категорій населення, перш за все тих, чиї доходи є фіксованими.
Треба відзначити певну позитивну роль інфляції: вона не дозволяє
підприємствам виробничої, торговельної сфери, комерційним ланкам зупинитися і
заспокоїтися на якомусь рубежі. Вони змушують робити все більшу кількість
товарів і послуг, удосконалювати їх якість, інакше їх доходи, що зупинилися в
певній точці «з'їсть» інфляція. Однак її ударну силу необхідно пом'якшувати,
вводячи захисні механізми для малозабезпечених категорій населення, які, як
правило, позбавлені можливості трудової діяльності сприяти розгортанню ринкової
економіки і тим самим цілком за рахунок власних зусиль підвищувати або хоча б
утримувати на одному рівні свій матеріальний добробут. Відомий спосіб захисту від
інфляції – індексація доходів. Але між нею і зростанням не повинно бути прямого
пропорційного зв'язку; інакше кажучи, не слід ставити за мету повністю
компенсувати інфляцію. З певною часткою допущення можна стверджувати,
збалансованість ринку буде досягатися на величину того «зазору», який
утворюється між зростанням цін і індексацією доходів.
Поки ще панує уявлення, що наслідки лібералізації цін держава має повністю
компенсувати, причому з випередженням у часі. При цьому не береться до уваги,
що такі дії лише, відтворювали б інфляцію, навіть посилюючи її.
Індексація доходів можлива з боку як держави, так і підприємства: останнє
повинно для цього віддавати частину прибутку.
Згідно з «Законом про індексацію грошових доходів і заощаджень громадян в
Україні» індексації підлягають: зарплата праці працівників підприємств, установ та
організацій, виключаючи персонал тих підприємств, які самостійно встановлюють
ціни на свої товари і послуги; державні пенсії, стипендії, соціальні допомоги,
виключаючи єдиноцінні; вклади громадян в Ощадбанку; облігації державних позик
та інші цінні папери.
Для того, щоб провести задовільну індексацію, необхідно і дуже важливо мати
обґрунтовану «точку відліку» – індекс зростання споживчих цін. Він розраховується
щоквартально, наростаючим підсумком з початку року на основі статистичних
даних, отриманих в ході спостережень за змінами роздрібних цін в державній,
кооперативній і приватній торгівлі та сфері послуг, але фіксованому наборі
споживчих товарів послуг (крім, зрозуміло, того, що в споживанні необов'язково),
зазвичай названого «споживчим кошиком». Його структура і величина неоднакові
не тільки для різних держав (у тому числі тих, що входять до СНД), але і для різних
регіонів, адміністративних утворень.
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За рахунок цього областям вдається зберегти більш щадні ціни або спорудити
щит для свого споживчого ринку. В основному мається на увазі забезпечувати за
рахунок доходів від самої лібералізації цін та оподаткування, доходів від
приватизації держмайна, акцизного, внесків підприємств і т. п. На жаль, в підсумку
виходить, що у всіх таких діях кроків «від ринку» більше, ніж «до ринку».
До того ж, перед лібералізацією цін у багатьох регіонах України, в інших
республіках були проведені масові попередні підвищення зарплати працівникам
підприємств і установ, особливо державних бюджетних. Не вдаючись в аналіз
причин цих заходів, не можна не помітити, що наслідки їх негативно позначилися
на роздрібних цінах: їм з самого початку був заданий занадто сильний імпульс.
Адже ціна, крім усього іншого, орієнтується на платоспроможний попит, який в
кінці 1991 р. був «накачаний» масовими грошовими виплатами.
Закон про індексацію встановлює поріг, з якого вона буде починатися:
інфляція на рівні 6%. Джерелом індексації працівникам установ, що знаходяться на
бюджетному фінансуванні, буде державний бюджет. Власні кошти підприємств, що
встановлюють вільні ринкові ціни, будуть резервуаром, звідки черпаються кошти
соціального захисту їх працівників. Якщо ж підприємство реалізує свою продукцію
за цінами, рівень яких держава тимчасово фіксує, нестачу коштів на оплату праці,
включаючи індексацію, доведеться все-таки компенсувати з бюджету України.
Пенсії, соціальні допомоги, допомоги по безробіттю будуть індексуватися з
коштів Пенсійного Фонду, Фонду соціального страхування та Державного фонду
зайнятості; індексація стипендій буде відбуватися за рахунок відповідних бюджетів,
а заощадження працівників і державних цінних паперів – з доходів Ощадного
банку і Державного бюджету України. Це повинно привести до більш динамічної
політики ощадних банків і страхових установ, яким необхідно максимально
ефективно розміщувати свої ресурси, щоб за рахунок процентних ставок
індексувати заощадження громадян і страхові внески. Якщо не індексувати
заощадження, вкладники будуть активно знімати гроші зі своїх рахунків і викидати
їх на споживчий ринок, який і без того захлинається від надлишку грошової маси.
Необхідно враховувати, що на виплати в порядку індексації повинна все ж
доводитися незначна частка загальних доходів працівників. У протилежній ситуації
створюються умови для згасання стимулюючої ролі оплати по праці і по створеній
вартості, індексація ж доходів переходить розумні межі своєї основної функції –
соціального захисту. Разом з тим треба, звичайно, виходити з того, що і на стадії
формування ринку (а вона не може бути більш складною, ніж та, в якій ринок вже
цілком сформувався) не можна допускати різкого падіння рівня життя людей хоча б
уже з суто економічних причин. Ринку потрібен активний споживач, позбавлений
засобів до існування шар йому протипоказаний.
У світовій практиці індексація здійснюється через такий проміжок часу, як
квартал чи півроку. У деяких сферах надбавки до зарплати виробляються за
ковзною шкалою: у разі підвищення індексу цін на заздалегідь встановлене число
пунктів або відсотків – на певну, заздалегідь обумовлену величину зростає і
заробітна плата.
Наприклад, у колективному договорі адміністрації американо–японської
компанії Намму з профспілкою автомобілебудівників передбачається надбавка на
зростання вартості життя. Вона будується в залежності від щоквартальної публікації
Бюро трудової статистики офіційного індексу споживчих цін. Починаючи з певного
терміну, обумовленого в договорі, надбавка розраховується як один цент за годину
робочого часу при підвищенні індексу споживчих цін на 0,26 пункту. Надбавка на
зростання вартості життя закладається в премії за понаднормові, роботу в нічні
зміни, святкові дні та при оплаті чергової відпустки.
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У наших умовах у розвиток українського закону про індексацію доходів,
звичайно ж, повинні бути прийняті місцеві положення, додатково уточнюючі
розміри індексації, але так, щоб останні не були нижче російських, причому
забезпечувалися власними джерелами фінансування. Але і з урахуванням цих
місцевих коригувань індексація доходів повинна залишатися частковою, яка
компенсуює, згідно зі світовою практикою, 40–60% зростання цін.
Механізм індексації вже кілька десятиліть використовується в США, Японії,
Канаді і більш ніж в десяти західноєвропейських країнах; останнім часом – і в
колишніх соціалістичних державах Східної Європи. Виконуючи по відношенню до
значної частини населення захисні функції, він необхідний ще й для запобігання
соціальних вибухів, і з останньою обставиною було б необачно не рахуватися.
Стратегія і методи функціонування соціально орієнтованої економіки в сучасному
суспільстві
Ринкова економіка, заснована на економічній свободі господарюючих суб'єктів
незалежно від форми власності їх економічного залучення до раціонального
господарювання, в значній мірі дозволяє суспільству реалізувати сильні сторони
товарного виробництва та ринку в інтересах соціально–економічного прогресу.
Вона створює оптимальну (хоча й не абсолютно найкращу в економічному та
соціальному плані) систему залучення до ефективної, ініціативної і відповідальної
економічної поведінки. У ринковій економіці останнє якщо і нав'язується, то
передусім економічними методами. Люди і колективи орієнтуються на власні
інтереси й сили, а за негативні наслідки господарювання самі ж і відповідають. Це
змушує пильно ставиться до ресурсів, ініціативної, активної, винахідливої
економічної діяльності.
Одночасно з цим ринкова економіка є досить жорсткою у соціальному плані,
вона не допускає зрівнялівки і стримування, виключає можливість рівного
розподілу доходів і багатства суспільства, і тому характеризується хронічною
соціальною нестабільністю.
Ринковій економіці властиво нераціональне використання ресурсів, яскравим
проявом якої є економічні кризи з їх руйнівним впливом на створені суспільством
виробничі сили, збільшенням неповного використання виробничих потужностей і
безробіття. Але забезпечити більш гідний життєвий рівень всім членам суспільства
без переходу до соціально орієнтованого ринку, як визнає зараз більшість
економістів і практиків в Україні, неможливо.
Дорога до соціально орієнтованої ринкової економіки непроста і хвороблива,
вона передбачає вирішення комплексу кардинальних проблем:
1) Оволодіння різними формами власності і господарювання, забезпечення їх
економічної рівноправності, роздержавлення економіки;
2) Забезпечення структурної перебудови економіки та подолання її
дефіцитного характеру;
3) Оздоровлення фінансово–кредитної та грошової інфраструктури, подолання
інфляційних процесів;
4) Поступовий відхід від витратної моделі ціноутворення «звільнення цін на
основну частину продукції промисловості, сільського господарства, сфери послуг;
5) Демонополізація сфери обороту, кредитного обслуговування підприємств і
населення, наукового забезпечення економіки;
6) Перевлаштування національного ринку як частини світового господарства;
7) Подолання неринкової орієнтації системи освіти та професійної підготовки.
Одночасно з рішенням даних питань необхідно передбачити і підготувати
систему заходів, спрямованих на захист населення, особливо тієї його частини, яка
отримує низькі доходи.
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Система реальних планомірно ринкових відносин в Україні тільки починає
формуватися. Слід врахувати, що ринок виступає не кінцевою метою радикальної
перебудови економічної системи суспільства, а тільки способом вирішення його
кардинальних соціально–економічних проблем з метою реального підвищення
рівня добробуту народу. Тобто, йдеться про формування соціально орієнтованого
ринку.
Більшість закордонних авторів концепції соціального ринкового господарства
негативно оцінюють макроекономічне регулювання і навіть ототожнюють його з
державним економічним інтервенціонізмом.
У наших же умовах економіка України ще досить довго буде залишатися
постсоціалістичною та напівринковою. А це означає існування протягом відносно
тривалого часу поряд з приватним сектором, що народжується, потужного
державного, що передбачає необхідність достатньо жорсткого макроекономічного
регулювання.
Оцінюючи істотні сторони соціально орієнтованої економіки, яку необхідно
буде адаптувати на Україні, потрібно виходити з подібності (нехай і віддаленої) між
сучасною економічною ситуацією в Україні і в тих країнах, які першими стали
сповідати принципи кейнсіанства і неолібералізму.
Вийшовши із Союзу, Україна успадкувала монополізовану, мілітаризовану,
центрально керовану економіку. Серед найважливіших завдань з'явилася відмова
від жорсткого адміністративного регулювання і демілітаризація економіки, її
структурна перебудова на засадах пріоритетності виробництва соціально значимої
продукції.
Пропорції між приватним і державним секторами поступово змінюються на
користь першого, але все таки має бути тривалий період їх співіснування. Цей
симбіоз з його всілякими конфліктами і тертям неминучий протягом досить довгого
терміну.
Хоча спроби змоделювати нову парадигму української економіки на основі
змішаної економіки і соціально орієнтованого ринкового господарства можна
визнати певними порушенням класичного підходу, таке звинувачення нам просто
нікому пред'явити. Бо більшість цивілізованих країн стан постсоціалістичної
економіки ніколи не переживали. Наші ж сусіди по колишній соціалістичній
співдружності демонструють часом такі екстравагантні способи перебудови
економіки, що пропонований варіант представляється чи ледве не зразком
економічного класицизму. До того ж всі без винятку моделі економічного розвитку
є настільки динамічними і швидкотрансформованими, що найчастіше в стадії своєї
зрілості дуже віддалено нагадують вихідний стан.
Більш того, в даний час фахівці в області теорії і практики ринку, кажучи про
найбільш цивілізовані його форми, мають на увазі перш за все так званий
соціально орієнтований ринок. Вважається, що «під дахом» цього визначення вже
сьогодні успішно уживаються модифіковані неолібералізм і кейнсіанство, соціальне
ринкове господарство і змішана економіка.
Саме соціально орієнтований ринок зможе, з одного боку, «утримати»
Українську економіку в руслі загальноцивілізаційних закономірностей ринку, а з
іншого – оптимально врахувати її постсоціалістичні особливості.
Безумовно, постсоціалістичний характер української економіки є важливим,
але не єдиним визначником сутнісних рис майбутньої моделі національної
економіки. У ситуації, коли і національна економіка, і значна частина населення
знаходяться в останній рисі, спроба спиратися суто на індивідуалізм і ринкові
важелі не тільки приречена на провал, але і викличе в наших умовах настання
дикого ринку, надкорупції, катастрофічної соціальної поляризації суспільства й
однозначним вибухом у результаті.
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Враховуючи, що соціальне ринкове господарство – це шлях, відмінний від
центрально керованого господарства й економіки, керованої лише «невидимою
рукою» ринку, воно навряд чи поміститься в рамки якоїсь моделі ринкової
економіки. В силу багатьох причин воно претендує на роль нової парадигми
економіки другої половини двадцятого століття.
Разом з тим визначення «соціальне ринкове господарство» часто
ототожнюється з поняттям «соціально орієнтований ринок». Вважається, це цілком
правомірно, якщо врахувати, що в основі такої синонімічності лежить адекватність
цілей і способів їх досягнення.
Вибудовуючи парадигму Української економіки, потрібно уберегтися від двох
крайностей: по–перше, винаходу «своєї» моделі, подібної якій немає ніде в світі,
по–друге, спроб сліпого запозичення.
Український ринок повинен спиратися з одного боку, на змішану економіку з
її сильною державною розподільною політикою, що забезпечує достатню підтримку
соціально вразливих верств населення, а з іншого – на принципи соціального
ринкового господарства, з їх чітко вираженою антитоталітарною спрямованістю.
Досягти таких цілей можливо лише в тому випадку, якщо вдало скомбінувати риси
найбільш придатних економічних моделей. Розроблена модель ринку повинна
поєднувати умови для розвитку конкурентної економіки та елементи досить
жорсткого економічного регулювання ринку, сильну державну політику і
безумовний пріоритет економічної ефективності, недоторканність і всебічну
підтримку приватної власності і відносно тривале співіснування заснованих на ній
господарських форм з потужним державним сектором.
Одним словом, це повинна бути така модель, яка б передбачала побудову
соціально орієнтованої ринкової економіки на фундаменті постсоціалістичної.
Долаючи віджилі стереотипи, потрібно віддавати собі звіт в тому, що змішана
економіка – це не якесь хаотичне нагромадження на практиці і еклектичне
з'єднання в теорії суто «капіталістичних» і «соціалістичних» форм, а вона постає у
вигляді діалектичної єдності форм власності і способів ведення господарства, які
витримали перевірку світовою практикою на конкурентоспроможність.
Іншими словами, змішана економіка – це об'єктивно обумовлений і історично
закономірний етап еволюції ринкових відносин, що характеризується конкуренцією
цивілізованих форм власності і господарювання, високою ефективністю економіки
і відповідною соціальною захищеністю людей.
Соціальне ринкове господарство в обов'язковому порядку передбачає дійові
заходи державного регулювання економіки. І хоча про ефективність цих заходів,
ступеня втручання держави в економіку і про його необхідність узагалі
продовжують сперечатися економісти, на практиці це питання однозначно
позитивно вирішене в більшості країн цивілізованого ринку.
У своїй спрямованості вектори економічної та соціальної ефективності
ринкової економіки далеко не завжди збігаються, більше того, безробіття,
порівняльні злидні, соціальна поляризація і стратифікація суспільства є
іманентними атрибутами ринкової економіки. Для мінімізації цих соціальних явищ
також потрібне державне втручання, регулювання ринку.
Не адміністративна або в кращому випадку адміністративно–економічна
модель ринкового регулювання, а економіко–адміністративна (з наголосом на
першому слові) модель повинна стати пріоритетом в Україні. І винаходити тут
нічого нового не доводиться. Серед головних і опробованих інструментів
регулювання ринкової економіки є такі: фінансово–кредитна система з досконалою
податковою, емісійною і митною політикою, з фінансуванням, кредитом,
стратегією і тактикою процентних ставок; механізм ціноутворення і певне
співвідношення в ньому твердих і гнучких, оптових і роздрібних цін з нормативами
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формування структурних складових ціни; різні маркетингові макрозусилля, що
формують економічні потреби і споживчий попит населення; інвестиційна політика
держави і, обсяг і структура вироблених товарів, форми їх закупівлі і реалізації,
квоти виробництва, експортно–імпортна політика; елементи і допустимі межі
надзвичайності при реалізації економічних програм в екстремальних умовах
перехідного періоду, а також інші важелі регулювання.
Саме регулювання ринку повинно становити більшу частину того, чим
необхідно сьогодні займатися уряду України. При цьому не повинно скластися
становище, коли державна опіка буде поширюватися тільки на державний сектор
економіки, а приватний сектор буде або наданий самому собі, або обкладений
немислимими
адміністративно–економічними
шлагбаумами.
За
винятком
підприємств–монополістів, правила ринкової гри, в тому числі і регулювання
економіки, повинні бути однакові для всіх.
При цьому не можна не згадати про такий найважливіший елемент державного
впливу на макро– і мікроекономічний процес, як планування. Складається
враження, що сьогодні вживання терміну планування вважається мало не
нонсенсом якщо не подати йому визначення «індикативне». Іншими словами,
абсурдність всеосяжного директивного планування часів реального соціалізму деякі
економісти поширюють на планування взагалі. Говорячи про необхідність
макроекономічного планування відомий американський підприємець Лі Якокка
підкреслює: «Державне планування аж ніяк не має означати соціалізм. Воно
означає лише наявність продуманої стратегії, сформульованих цілей. Воно означає
узгодження всіх аспектів економічної політики замість розрізненого висунення по
частинах, негласної їх розробки людьми, що ставлять лише свої вузько групові
інтереси».
Викладене вище надзвичайно актуальне для економіки України. Бо від повної
апології директивного планування маятник нашого сприйняття хитнувся і застиг у
вкрай протилежній позиції – повному запереченні державного планування як
найважливішого важеля регулювання економіки.
Мова сьогодні йде не стільки про багатоваріантність вибору моделей
української економіки, скільки про його зумовленості політико–економічними
обставинами макрорівня, що раніше склалися. Ні превалювання планово–
розпорядчих начал, ні акцент на форсовано створені суто ринкові способи балансу
обмежених ресурсів і необмежених потреб, які в існуючій ситуації обертаються
своєю протилежністю, не обіцяють оптимістичних перспектив розвитку соціально
орієнтованої ринкової економіки в Україні.
Перехід до соціально орієнтованої ринкової економіки передбачає необхідність
широкомасштабного державного регулювання економіки, тобто наявність
регульованого ринку в усіх сферах суспільного виробництва. Таке регулювання
здійснюється як економічними, так і адміністративними методами. Їх слід не
протиставляти, а органічно поєднувати, виходячи з того, якою мірою
адміністративне регулювання відповідає вимогам об'єктивного розвитку, сучасного
стану економіки та ін.
У підсумку вимальовуються такі контури моделі ринкової економіки України.
По–перше, це має бути соціально орієнтований ринок, що гармонійно
поєднує антитоталітарний механізм соціального ринкового господарства та
економічне макрорегулювання змішаної економіки.
По–друге, нова модель економіки повинна передбачати, з одного боку,
відносно тривале співіснування сильного державного і зароджуваного приватного
сектора економіки. Разом з тим, курс на якнайшвидше становлення приватного
сектора не повинен означати штучний і форсований розділ державних підприємств,
їх негайну передачу в приватні руки. Такі проблеми повинні вирішуватися
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поступово і за допомогою механізмів конкуренції, роздержавлення, приватизації,
банкрутства, злиття, поглинань та інших трансформацій.
По–третє, і в найближчому майбутньому економіка України не може бути
нічим іншим, крім як двоїстою економікою, одним з головних критеріїв
керованості якої буде суперечлива єдність досить жорсткого регулювання
економіки і ринкового саморегулювання. Причому ослаблення і звуження сфери
макрорегулювання повинно відбуватися тільки в міру становлення і наростання
ринкового саморегулювання в його цивілізованих формах.
По–четверте, посилення ринкової орієнтації та ринкових тенденцій у сфері
економіки повинно відбуватися на тлі аналогічного посилення ролі держави в
соціальній сфері.
По–п'яте, у сформованій політико-економічній ситуації економіка України
повинна відповідати не сепаратистській, а унітарній конструкції, з істотними
елементами регіонального самохазяйнування.

3.3. СОЦІАЛЬНА РОБОТА В РІЗНИХ ТИПАХ СІМЕЙ РОСІЇ
Сім'я в усі часи постійно перебувала в центрі уваги передової суспільної думки,
прогресивних політичних діячів і вчених, починаючи від стародавніх філософів і
закінчуючи сучасними реформаторами. І це не дивно. Сім'я – це система
соціального функціонування людини, один з основних інститутів суспільства. Вона
знаходиться в русі, змінюється не тільки під впливом соціального функціонування
людини, але і в силу внутрішніх процесів свого розвитку. Ось чому вона є однією з
важливих сфер і одним з головних об'єктів соціальної роботи. Сучасна сім'я
переживає складний етап еволюції – перехід від традиційної моделі до нової.
Змінюються види сімейних відносин, іншими стають система влади і
підпорядкування в сімейному житті, ролі і функціональна залежність подружжя,
становище дітей. Багато вчених характеризують нинішній стан сім'ї як кризовий.
Це обумовлено об'єктивними процесами зміни шлюбно–сімейних відносин в усіх
економічно розвинених країнах.
Самостійно регулюючи сімейні відносини, сім'я несе величезну відповідальність за власне виживання і виховання повноцінних громадян.
Поряд з традиційними функціями, пов'язаними з народженням та вихованням
дитини, з вирішенням повсякденних проблем, сім'я покликана бути надійним
психологічним «укриттям, що допомагає людині виживати у важких умовах
сучасного життя, що швидко змінюються.
Сім'я як фундаментальний соціальний інститут стикається з нерозумінням тих
сил, які формують сьогодні процес її розвитку. Сім'я виступає в якості соціального
інституту в останній інстанції, забезпечуючи своїм членам економічну, соціальну і
фізичну безпеку; турботу про малолітніх, старих і хворих; умови для соціалізації
дітей, молоді та, що найважливіше, об'єднуючи своїх членів почуттям любові,
спільності і даючи можливість ділити з іншими труднощі і радощі життя.
Сьогодні питання рівня життя, соціальної і демографічної політики явно
витісняються на другий план. Нинішній стан соціального захисту сімей з дітьми
показує ставлення держави до інституту сім'ї, ступінь його відповідальності за
відтворення населення, готовність підтримати сім'ї, в яких народилися і
виховуються діти. Під загрозою опинилися здоров'я і благополуччя найціннішого
надбання нації – підростаючого покоління, майбутнього країни.
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Для цілей державної сімейної політики типи сімей виділяють в залежності від
об'єктивного ризику соціальної вразливості, а значить від потреб в матеріальній
підтримці держави, особливих пільг і послуг.
Оскільки в родині один годувальник, у важких матеріальних умовах перебуває
більшість сімей самотніх матерів. Аналогічні труднощі відчувають сім'ї
військовослужбовців строкової служби з дітьми, а також сім'ї, в яких один з батьків
ухиляється від сплати аліментів. Ще одна категорія сімей, які отримують підтримку
держави, – це сім'ї з дітьми–інвалідами. Потребують підтримки крім того і сім'ї, що
узяли дітей під опіку (піклування). Наступна численна категорія родин з об'єктивно
обмеженими матеріальними можливостями – це багатодітні сім'ї.
Як правило, у важких матеріальних умовах перебувають сім'ї з малолітніми
дітьми. В особливому становищі перебувають студентські сім'ї з дітьми. Фактично
вони є утриманцями батьків (у більшості випадків).
Крім цього до сімей, які потребують особливої підтримки держави повинні
бути віднесені сім'ї біженців і вимушених переселенців. Ще одна категорія сімей,
які потребують підтримки, – це сім'ї безробітних, які мають неповнолітніх дітей.
Особливий розряд сімей становлять девіантні сім'ї.
Моніторингове дослідження соціально-економічного потенціалу родин
показало, що суспільство практично переступило допустимий рубіж майнової
диференціації і стало соціально дестабілізувати. У сучасних умовах за межею
бідності опинилися не тільки соціально вразливі сім'ї, але й сім'ї, які колись
вважалися благополучними.
Таким чином, найбільш гострі соціальні проблеми сім'ї виражаються сьогодні в
різкому соціально-економічному розшаруванні суспільства, в постійному дефіциті
державного бюджету і неможливості соціальної та географічної мобільності; в
міграції, в тому числі і за межі держави, у погіршенні стану здоров'я населення, в
тому числі і сім'ї, демографічної ситуації, що виявляється в природному спаді
населення, у фундаментальних змінах традиційних ролей членів сім'ї, особливо
жінок, в зростанні кількості неповних сімей, у підвищенні коефіцієнта
утриманства, в насильстві в сім'ї, соціальному сирітстві і багато в чому іншому.
Соціальна робота орієнтована не тільки на вирішення даних проблем сім'ї, але
й на її зміцнення і розвиток, відновлення внутрішнього потенціалу для виконання
численних суспільно значимих функцій сім'ї, стабілізацію демографічного і
соціально-економічного становища в Росії.
Визначальне значення в забезпеченні життєдіяльності сімей має державна
економічна та соціальна політика, від якої залежать зайнятість населення в сферах
суспільної праці, добробут і доходи сімей. До теперішнього часу склалися чотири
основні форми державної допомоги сім'ям, які мають дітей.
Грошові виплати сім'ї на дітей і в зв'язку з народженням, утриманням та
вихованням дітей (допомоги і пенсії). Трудові, податкові, житлові, кредитні,
медичні та інші пільги сім'ям з дітьми, батькам і дітям. Безкоштовні видачі родині і
дітям (дитяче харчування, ліки, одяг та взуття, харчування вагітним жінкам та ін.)
Соціальне обслуговування сімей (надання конкретної психологічної,
юридичної, педагогічної допомоги, консультування, соціальні послуги).
В Росії все більше людей потребують допомоги держави. Старіння населення
також збільшує число одержувачів пенсій. Важкими демографічними і соціальними
наслідками загрожують збільшення числа неповних сімей, розширення масштабів
соціального сирітства, злочинності, алкоголізму, наркоманії, проституції. У зв'язку з
цим основними завданнями соціального захисту стануть:
1. Реалізація встановлених законом соціальних прав та мінімальних соціальних
гарантій громадянам насамперед у галузі пенсійного забезпечення, соціального
обслуговування, матеріальної підтримки сімей з дітьми та ін.
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2. Адаптація системи соціального захисту до мінливих соціально-економічних
умов, включаючи розвиток мережі установ соціального обслуговування,
розширення переліку надаваних населенню соціальних послуг, підтримку
недержавних форм соціальної допомоги, підготовку кадрів соціальних працівників.
3. Удосконалення організації соціального захисту на основі формування
закінчених соціальних технологій, диференційованого підходу до різних категорій
населення і типами сімей, адресної соціальної допомоги, безпосередньо пов'язаної з
конкретними потребами одержувача.
4. Широке використання активних форм соціальної підтримки населення
(соціальна та психологічна реабілітація та адаптація населення, сприяння
самореалізації та самозабезпеченню, професійній орієнтації і т. д.).
Велике значення в соціальному захисті сім'ї має вдосконалення відповідної
нормативно-правової бази. Розроблені і прийняті наступні закони «Про державну
допомогу щомісячних компенсацій жінкам, які мають дітей віком до трьох років,
звільненим у зв'язку з ліквідацією підприємств, установ, організацій», «Про
вдосконалення системи державних соціальних допомог та компенсаційних виплат
сім'ям, які мають дітей і підвищенні їх розмірів», «Про компенсаційні виплати
сім'ям з дітьми, які навчаються і іншим категоріям осіб», «Про державну систему
профілактики бездоглядності і правопорушень неповнолітніх, захисту їх прав» та ін.
Для вирішення конкретних завдань соціального захисту сім'ї ширше став
застосовуватися програмно–цільовий метод. Зокрема, розроблена і прийнята до
виконання федеральна програма «Діти Росії», в яку увійшли шість цільових
програм: «Діти–інваліди», «Діти сироти», «Діти Чорнобиля», «Діти Півночі»,
«Розвиток індустрії дитячого харчування», «Планування сім'ї».
У роботі з сім'ями різного типу найбільш повно розкриваються професійні
якості соціального працівника як соціального педагога та психолога, економіста,
юриста і просто людини. Він повинен не тільки допомагати родині долати
труднощі, залучаючи кошти благодійників або спостерігаючи за справедливим
розподілом державної та гуманітарної допомоги, а й вчити членів сім'ї
самодопомоги і взаємодопомоги, які допоможуть допомогти їм забезпечити собі
гідне життя.
Для управління державною сімейною політикою створені відповідні комітети в
обох палатах Федеральних Зборів Росії, в Адміністрації Президента Російської
Федерації. У структурі федерального Міністерства праці та соціального розвитку
сформовано спеціальний підрозділ – Департамент проблем сім'ї, жінок і дітей. Ці
структури координують проведення сімейної політики в органах виконавчої влади.
В даний час діють 115 центрів соціальної допомоги сім'ї і дітям, 36 центрів
психолого-педагогічної допомоги населенню, 132 соціальні притулки для дітей і
підлітків, 41 соціально–реабілітаційний центр для неповнолітніх, 8 центрів
допомоги дітям, що залишилися без піклування батьків, 40 реабілітаційних центрів
для дітей та підлітків з обмеженими можливостями. У ряді територій функціонують
комплексні центри соціальної допомоги населенню, в яких передбачена робота з
сім'єю та дітьми.
Висновок
Отже, сім'я як осередок суспільства є невіддільною складовою частиною
суспільства. І життя суспільства характеризується тими ж духовними і
матеріальними процесами, що і життя сім'ї. Чим вища культура сім'ї, тим вища
культура всього суспільства. Суспільство складається з людей, які є батьками і
матерями у своїх сім'ях, а також з їхніх дітей.
У цьому зв'язку дуже важливі ролі батька і матері в сім'ї, а зокрема виховна
функція сім'ї. Адже від того, як батьки привчають своїх дітей до праці, повазі до
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старших, любові до навколишньої природи і людей, залежить те, яким буде
суспільство, в якому будуть жити наші діти.
Чи буде це суспільство побудоване на принципах добра і справедливості або ж
навпаки? У цьому випадку дуже важливе спілкування в сім'ї. Адже спілкування є
одним з основних факторів формування особистості дитини, члена суспільства.
І тому в сімейному спілкуванні дуже важливі моральні принципи, головним з
яких є – повага іншого. Наслідками дурного спілкування в сім'ї можуть бути
конфлікти і розлучення, які завдають великої соціальної шкоди суспільству. Чим
менше розлучень у сім'ях, тим здоровіше суспільство.
Таким чином, суспільство (а його теж можна назвати великою родиною) прямо
пропорційно залежить від здоров'я сім'ї, так само як і здоров'я сім'ї від суспільства.
Сучасна сім'я переживає складний етап еволюції – перехід від традиційної
моделі до нової. Змінюються види сімейних відносин, іншими стають система
влади і підпорядкування в сімейному житті, ролі і функціональна залежність
подружжя, становище дітей.
Соціологічні дослідження репродуктивної поведінки сімей в останні 30 років
визначили сумну закономірність: більш заможні класи суспільства відчувають
набагато меншу потребу мати дітей, ніж менш заможні.
Середня величина сім'ї за останні три десятиліття скоротилася. Це сталося у
зв'язку з впливом таких чинників:
• зростанням числа малодітних родин;
• приростом числа молодих сімей внаслідок зниження віку вступу в шлюб;
• тенденцією до відокремлення молодих сімей від батьківських;
• збільшенням частки сімей з одним батьком в результаті розлучень.
Таким чином, особливо гострі проблеми, які потребують уваги з боку держави, це:
різке соціально-економічне розшарування суспільства;
постійний дефіцит державного бюджету і неможливість соціальної та
географічної мобільності;
міграція, в тому числі і за межі держави;
погіршення стану здоров'я населення, в тому числі і сім'ї;
демографічна ситуація, що виявляється в природному спаді населення, у
фундаментальних змінах традиційних ролей членів сім'ї, особливо жінок;
зростання кількості неповних сімей, підвищення коефіцієнта утриманства;
насильство в сім'ї;
соціальне сирітство та ін.
У зв'язку з цим гостро стоїть питання про соціальну допомогу малозабезпеченим типам сімей. В даний час соціальна допомога держави виражається
переважно в наступному:
• грошові виплати сім'ї на дітей і в зв'язку з народженням, утриманням та
вихованням дітей (допомоги і пенсії);
• трудові, податкові, житлові, кредитні, медичні та інші пільги сім'ям з дітьми,
батькам і дітям;
• безкоштовні видачі родині і дітям (дитяче харчування, ліки, одяг та взуття,
харчування вагітним жінкам та ін.);
• соціальне обслуговування сімей (надання конкретної психологічної,
юридичної, педагогічної допомоги, консультування, соціальні послуги).
Враховуючи масштаби економічної кризи обґрунтованим видається існування
численних центрів допомоги сім'ї.
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3.4. СОЦІАЛЬНА СУТНІСТЬ ЗЛОЧИННОСТІ
Злочинність, існуючи в суспільстві, пронизує різні його сфери, різні суспільні
відносини.
З цієї точки зору вона – соціальне явище в широкому значенні слова
«соціальний» (суспільство – соціум).
Злочинність – соціальне явище не тільки онтологічно, але і гносеологічно.
Вона породжується умовами суспільного життя. Ця теза на перший погляд не
здається безперечною. Особливо у світлі теорій про прирожденого злочинця і ряду
постулатів клінічної кримінології. ЇЇ оспорювання було дуже енергійним в 70-ті
роки. Частина генетиків і кримінологів поставила питання про необхідність
врахування нових досягнень науки генетики, зокрема ряду природжених
характеристик людей, які практично однозначно визначають їх поведінку. У тому
числі і суспільно небезпечну. Детальніше ця дискусія буде висвітлена в розділах про
злочинця.
Тут лише варто нагадати, що злочинність – таке суспільно небезпечне
соціальне явище, яке отримує правову оцінку. Держава у кримінальному законі
визначає, що саме вважається злочином.
Злочин же – це завжди винне діяння осудного суб'єкта, який досяг певного
віку, в якому він може усвідомлювати значення своїх вчинків і керувати ними.
Якщо поведінка людини однозначно визначається як така, що негативно
відхиляється від встановлених норм або непередбачувана, причому визначається її
вродженими або набутими психофізіологічними особливостями, не можна вважати,
що ця людина може керувати своїми вчинками і віддавати собі звіт у своїх діях.
Кримінальними кодексами різних країн передбачено, що «Не підлягає
кримінальній відповідальності особа, яка під час вчинення суспільно небезпечного
діяння перебувала в стані неосудності, тобто не могла усвідомлювати фактичний
характер і суспільну небезпеку своїх дій (бездіяльності) або керувати ними
внаслідок хронічного психічного розладу, тимчасового психічного розладу,
слабоумства або іншого хворобливого стану психіки. До такої особи за
призначенням суду можуть бути застосовані примусові заходи медичного
характеру». Таким чином, до злочинності такі випадки відношення не мають.
З цієї точки зору злочинність – це масове винне порушення кримінально–
правових заборон, передбачених Кримінальним кодексом, причому осудними
особами, які досягли певного віку.
Злочинність – не просто соціальне, а й соціально–психологічне явище. Бо
вона не існує поза людьми і їх поведінкою, діяльністю. Вона відображає не просто
масову суспільно небезпечну поведінку людей, але й винну поведінку в умовах,
коли порушення кримінально–правової заборони не буває вимушеним, тобто
відбувається не в умовах необхідної оборони, крайньої необхідності та інших
передбачених КК обставин, що виключають злочинність діяння.
Яка ж соціальна сутність злочинності? Визначення, які наводилися вище, не
відповідають на це запитання, бо вони давали емпіричне поняття злочинності.
Злочинність постає досліднику у виді окремих злочинів, а також певної їх безлічі.
Злочини мають свої відмінні риси, що відмежовують їх від інших явищ. Виділення
спільного в цих злочинах фактично має місце в рамках складу злочину. Тому і
сукупність злочинів наділялась при формулюванні емпіричного поняття тими ж
якостями, що і подібне, загальне у всіх злочинах: кожен злочин – це суспільно
небезпечне діяння, злочинність – суспільно небезпечне явище; злочин має ознаку
кримінальної протиправності, злочинність – кримінально–правове явище; склад
злочину включає суб'єкта, об'єктивну сторону і т. п.; злочинність – це єдність
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злочинних діянь осіб, які їх вчинили. Варіанти такого емпіричного поняття
викладаються в багатьох підручниках кримінології та інших роботах.
Однак слідом за формулюванням емпіричного поняття має слідувати створення
теоретичного. Це було блискуче зроблено Ф. Енгельсом у вже згадуваній роботі
«Становище робітничого класу в Англії». Він писав, що при вивченні реальної,
конкретної дійсності, в тому числі вчинених злочинів, умов життєдіяльності тих,
хто їх здійснював «він шукав більше, ніж одне абстрактне знання предмета», а тому
досліджував «різні офіційні та неофіційні документи», спостерігав за повсякденним
життям робітників, розмовляв з ними.
Тому робота вийшла вельми глибокою і в ній є міркування, в якому прямо
простежується стрибок до виділення об'єктивного аналога різних злочинів, а потім
до формулювання теоретичного поняття злочинності: «Тут повідомляється про
крадіжку, про напад на поліцію, про присудження до сплати аліментів батька
позашлюбної дитини, покинутої батьками, про отруєння чоловіка дружиною. Про
аналогічні пригоди повідомляють всі англійські газети. В Англії соціальна війна
знаходиться в повному розпалі.
Кожен стоїть за себе і бореться за себе проти всіх інших, і питання про те, чи
повинен він заподіювати шкоду всім іншим, вирішується для нього виключно
егоїстичним розрахунком: що для нього вигідніше. Одним словом, кожен бачить в
іншому ворога, якого він повинен видалити зі свого шляху, або в кращому випадку
засіб, який він може використовувати для своїх цілей».
Отже, об'єктивний аналог кожного злочину – боротьба за себе проти всіх
інших на основі егоїстичного розрахунку: що вигідніше. На основі даних про безліч
таких проявів Ф. Енгельс говорить вже про «соціальну війну». Причому цей вид
«соціальної війни» він виділяє, називаючи її «крайнім проявом неповаги до
порядку» і показуючи, що в її основі лежить чисто егоїстичний розрахунок.
Перша ознака (крайній прояв неповаги до порядку) відокремлює злочинність
від інших форм поведінки, яка негативно відхиляється, друга (чисто егоїстичний
розрахунок) – від революційної боротьби, ідеалами якої є покращення умов
соціального життя народу.
Це масова крайня неповага до порядку, яка поєднується з чисто егоїстичним
розрахунком і не зупиняється ні перед чим, формується в суспільстві. І питання
про те, як відбувається такий процес в суспільстві, – вже питання про причини
злочинності.
Можна відзначити, що злочинність є продуктом суспільства, який пронизує
різні його сфери та суспільні відносини. У той же час вона володіє власними
специфічними характеристиками і закономірностями розвитку як відносно
самостійне цілісне явище. Її характеристики, по–перше, синхронно не змінюються
зі змінами, що відбуваються в суспільстві, по–друге, автоматично не повторюють
зміни, що відбуваються в суспільстві, навіть через певний період. Нові
характеристики злочинності завжди є результатом її взаємодії з суспільством і
заломлення впливів останнього через власні специфічні характеристики.
В злочинності виділяються дві групи характеристик:
1) так звані зовнішні характеристики, що показують, як вона функціонує в
суспільстві, вражає ті чи інші його структури: загальна поширеність, мотивація,
соціальна направленість, суспільна небезпека, соціально–територіальна, соціально–
групова, соціально–галузева поширеність;
2) внутрішні характеристики: організованість, активність, стійкість.
Ігнорування зазначених вище моментів робить неефективними будь–які рішучі
заходи, призводить до зростання злочинності, підвищення її суспільної небезпеки.
У таких випадках злочинність починає наступально та цілеспрямовано впливати на
процеси, що відбуваються в суспільстві.
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Таким чином, боротьба з цим найбільш суспільно небезпечним явищем
повинна включати оздоровлення суспільства в цілому з одночасним ефективним
впливом на саму злочинність.

3.5. СОЦІАЛЬНИЙ

КОНФЛІКТ І ЙОГО ВИРІШЕННЯ

Загальні положення
Конфліктні процеси мало хто схвалює, але майже всі в них беруть участь.
Якщо в конкурентних процесах суперники просто намагаються випередити один
одного, бути кращим, то при конфлікті робляться спроби нав'язати противнику
свою волю, змінити його поведінку або навіть взагалі усунути його. У зв'язку з цим
під конфліктом розуміють спробу досягнення винагороди шляхом підкорення,
нав'язування своєї волі, видалення або навіть знищення противника, прагнучого
досягнути тієї ж винагороди. Окремі вбивства або ціла битва, погрози, звернення до
закону для впливу на противника, створення коаліцій для об'єднання зусиль в
боротьбі – це усього лише деякі вияви соціальних конфліктів.
У багатьох випадках крайніх виявів соціальних конфліктів їх результатом стає
повне знищення противника (наприклад, Рим знищив Карфаген або американські
переселенці практично перебили деякі племена північноамериканських індіанців,
що ворогували з ними). У конфліктах з менш насильною формою основна мета
ворогуючих сторін полягає у відстороненні противників від ефективної конкуренції
шляхом обмеження їх ресурсів, свободи маневру, в зниженні їх статусу або
престижу. Наприклад, конфлікт керівника з виконавцями у разі перемоги останніх
може привести до пониження керівника в посаді, обмеження його прав по
відношенню до підлеглих, падіння престижу і, нарешті, до його виходу з колективу.
Конфлікти між індивідами частіше за все засновані на емоціях і особистій
неприязні, в той час як між груповий конфлікт звичайно носить безликий характер,
хоч можливі і спалахи особистої неприязні.
Конфліктний процес важко зупинити. Це пояснюється тим, що конфлікт має
кумулятивну природу, тобто кожна агресивна дія приводить до дії у відповідь або
відплати, причому більш сильної, ніж первинна.
Конфлікт загострюється і охоплює все більше людей. Проста образа може,
зрештою, привести до вияву жорстокості у відношенні своїх супротивників.
Жорстокість в соціальному конфлікті іноді помилково приписується садизму і
природним завдаткам людей, однак частіше за все її здійснюють звичайні люди, що
потрапили в екстраординарні ситуації. Конфліктні процеси можуть примусити
людей грати ролі, в яких вони повинні бути жорстокими. Так, солдати (як правило,
звичайні молоді люди) на території противника не щадять мирне населення, або в
ході міжнаціональної ворожнечі звичайні мирні жителі можуть здійснювати надто
жорстокі вчинки.
Труднощі, які виникають при гасінні і локалізації конфліктів, вимагають
ретельного аналізу всього конфлікту, встановлення його можливих причин і
наслідків.
Характеристики соціальних конфліктів
Етапи протікання конфлікту
Аналіз конфліктів треба починати з елементарного, найпростішого рівня, з
джерел виникнення конфліктних відносин. Традиційно він починається зі
структури потреб, набір яких специфічний для кожної особистості і соціальної
групи. Всі ці потреби можна поділити на п'ять основних типів:
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1 – фізичні потреби (їжа, матеріальне благополуччя і т д.).;
2 – потреби в безпеці;
3 – соціальні потреби (спілкування, контакти, взаємодія);
4 – потреби в досягненні престижу, знань, поваги, визначеного рівня
компетенції;
5 – вищі потреби в самовираженні, самоствердженні.
Всю поведінку людини можна представити як ряд елементарних актів, кожний
з яких починається з порушенням рівноваги в зв'язку з появою потреби і значущої
для індивіда мети, а закінчується відновленням рівноваги і досягненням мети.
Будь–яке втручання (або обставина), що створює перешкоду або перерву в
намічуваній дії, називається блокадою.
У разі появи блокади від індивіда або соціальної групи потрібна переоцінка
ситуації, прийняття рішення в умовах невизначеності, постановка нових задач і
прийняття нового плану дій.
У такій ситуації кожна людина намагається уникнути блокади, шукає обхідні
шляхи, нові ефективні дії, а також причини блокади. Зустріч з непереборним
ускладненням в задоволенні потреби може бути віднесена до фрустрації , яка
звичайно пов'язана з напруженням, незадоволенням, яке переходить в
роздратування і злість.
Реакція на фрустрацію може розвиватися у двох напрямах – це може бути або
відступ, або агресія.
Відступ – це уникнення фрустрації шляхом короткочасної або довготривалої
відмови від задоволення певної потреби. Відступ може бути двох видів: 1) заборона
– стан, при якому індивід відмовляється від задоволення якої–небудь потреби зі
страху; 2) придушення – відхід від реалізації цілей під впливом зовнішнього
примушення, коли фрустрація заганяється углиб і може в будь–який момент вийти
назовні в формі агресії.
Агресія може бути направлена на іншу людину або групу людей, якщо вони є
причиною фрустрації. Агресія при цьому носить соціальний характер і
супроводжується станами гніву, ворожості, ненависті. Агресивні соціальні дії
викликають агресивну реакцію і з цього моменту починається соціальний конфлікт.
Таким чином, для виникнення соціального конфлікту необхідно:
• по–перше, щоб причиною фрустрації була поведінка інших людей;
• по–друге, щоб на агресивну соціальну дію виникла реакція.
Всі конфлікти можна класифікувати в залежності від зон розбіжностей таким
чином.
1. Особистісний конфлікт.
2. Міжособистісний конфлікт.
3. Міжгруповий конфлікт.
4. Конфлікт приналежності.
5. Конфлікт із зовнішнім середовищем.
Будь–який соціальний конфлікт має складну внутрішню структуру.
Аналіз змісту і особливостей протікання соціального конфлікту доцільно
провести по трьох основних стадіях:
• передконфліктна ситуація;
• безпосередньо конфлікт;
• стадія вирішення конфлікту.
Фрустрація (від лат. frustratio – обман, марне очікування) — негативний психічний стан,
обумовлений неможливістю задоволення тих чи інших потреб. Цей стан проявляється в
переживаннях розчарування, тривоги, роздратування, нарешті, відчаю. Эфективність діяльності при
цьому значно знижується.
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1. Передконфліктна ситуація
Жоден соціальний конфлікт не виникає миттєво. Емоційне напруження,
роздратування і злість звичайно нагромаджуються протягом деякого часу,
передконфліктна стадія іноді затягується настільки, що забувається першопричина
зіткнення.
Передконфліктна стадія – це період, в якій конфліктуючі сторони оцінюють
свої ресурси, перш ніж зважитися на агресивні дії або відступати.
Спочатку кожна з конфліктуючих сторін шукає шляхи досягнення цілей
уникнення фрустрації без впливу на суперника. Цей момент в передконфліктній
стадії називається ідентифікацією.
Передконфліктна стадія характерна також формуванням кожною з
конфліктуючих сторін стратегії або навіть декількох стратегій.
2. Безпосередньо конфлікт
Ця стадія характеризується, передусім, наявністю інциденту, тобто соціальних
дій, направлених на зміну поведінки противника. Це активна, діяльна частина
конфлікту.
Дії, що складають інцидент, можуть бути різними. Їх можна розділити на дві
групи, кожна з яких має в своїй основі специфічну поведінку людей.
До першої групи відносяться дії суперників в конфлікті, що носить відкритий
характер(словесні дебати, економічні санкції, фізичний вплив, політична боротьба і
т.п.)
До другої групи відносяться потаємні дії суперників в конфлікті. Основним
способом дії в прихованому внутрішньому конфлікті є рефлексивне управління. Це
спосіб управління, коли основи для прийняття рішення передаються однією з
дійових осіб іншій. Один з суперників намагається передати і впровадити в
свідомість іншого таку інформацію, яка примушує іншого діяти так, як вигідно
тому, хто передав дану інформацію.
3. Вирішення конфлікту
Зовнішньою ознакою вирішення конфлікту може служити завершення
інциденту. Саме завершення, а не тимчасове припинення. Усунення, припинення
інциденту – необхідна, але недостатня умова погашення конфлікту. Часто,
припинивши активну конфліктну взаємодію, люди продовжують переживати стан
фрустрації, шукати його причину. І тоді загаслий конфлікт спалахує знову.
Вирішення соціального конфлікту можливе лише при зміні конфліктної
ситуації. Ця зміна може приймати різні форми. Але найбільш ефективною зміною
конфліктної ситуації, що дозволяє погасити конфлікт, вважається усунення причин
конфлікту.
Можливе також вирішення соціального конфлікту шляхом зміни вимог однієї
зі сторін: суперник йде на поступки і змінює цілі своєї поведінки в конфлікті.
Конфлікти можуть приймати саму різну форму – від простої сварки двох
людей до великого військового або політичного зіткнення з участю мільйонів. Всім
конфліктам властиві чотири основних параметри:
• причини конфлікту;
• гострота конфлікту;
• тривалість конфлікту;
• наслідки конфлікту.
Причина конфлікту є тим пунктом, навколо якого розгортається конфліктна
ситуація. Можна виділити наступні типи причин.
1. Наявність протилежних орієнтацій. У кожного індивіда і соціальної групи є
певний набір ціннісних орієнтацій відносно найбільш значущих сторін соціального
життя. Всі вони розрізнюються і звичайно протилежні. У момент прагнення до
задоволення потреб, при наявності цілей, що блокуються, досягнути яких
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намагаються декілька індивідів або груп, протилежні ціннісні орієнтації приходять в
зіткнення і можуть стати причиною виникнення конфліктів.
Конфлікти внаслідок протилежних ціннісних орієнтацій надто різноманітні.
Найбільш гострі конфлікти з'являються там, де існують відмінності в культурі,
сприйнятті ситуації, статусі або престижі. Конфлікти, причиною яких служать
протилежні орієнтації, можуть протікати в сферах економічних, політичних,
соціально–психологічних і інших ціннісних орієнтацій.
2. Ідеологічні причини. Конфлікти, які виникають на ґрунті ідеологічних
розбіжностей, є окремим випадком конфлікту протилежності орієнтацій. Різниця
між ними полягає в тому, що ідеологічна причина конфлікту полягає в різному
відношенні до системи ідей, які виправдовують і узаконюють відносини
субординації, домінування і основоположні світогляди у різних груп суспільства.
3. Причини конфлікту, що полягають в різних формах економічної і соціальної
нерівності. Цей тип причин пов'язаний зі значними відмінностями в розподілі
цінностей між індивідами і групами. Нерівність в розподілі цінностей існує
повсюдно, але конфлікт виникає тільки при такій величині нерівності, яка
розцінюється як вельми значна.
4. Причини конфліктів, що лежать у відносинах між елементами соціальної
структури. Конфлікти з'являються внаслідок різного місця, яке займають структурні
елементи в суспільстві, організації або впорядкованій соціальній групі. Конфлікт з
цієї причини може бути пов'язаний, по перше, з різними цілями, переслідуваними
окремими елементами. По-друге, конфлікт з цієї причини буває пов'язаний з
бажанням того або іншого структурного елемента зайняти більш високе місце в
ієрархічній структурі.
Будь–яка з перерахованих причин може послужити поштовхом, першим
рівнем конфлікту тільки при наявності певних зовнішніх умов.
Що ж повинно трапитися, щоб виник конфлікт, щоб актуалізувалася
відповідна причина? Очевидно, що крім існування причини конфлікту навколо неї
повинні скластися певні умови, що служать поживним середовищем для конфлікту.
Гострота конфлікту. Коли кажуть про гострий соціальний конфлікт, то
передусім мають на увазі конфлікт з високою інтенсивністю соціальних зіткнень,
внаслідок яких в короткий проміжок часу витрачається велика кількість
психологічних і матеріальних ресурсів. Для гострого конфлікту характерні в
основному відкриті зіткнення, які відбуваються настільки часто, що зливаються в
єдине ціле.
Гострота конфлікту в найбільшій мірі залежить від соціально–психологічних
характеристик протиборствуючих сторін, а також від ситуації, що вимагає негайних
дій. Вбираючи енергію ззовні, конфліктна ситуація примушує учасників діяти
негайно, вкладаючи в зіткнення всю свою енергію.
Тривалість конфлікту. Кожний індивід в своєму житті неминуче стикався з
конфліктами різної тривалості. Це може бути коротка, що триває декілька хвилин,
сутичка (між двома індивідуумами), а може бути і протистояння різних груп, що
триває протягом життя декількох поколінь (конфлікт між релігіями).
Дослідження конфліктних ситуацій показують, що тривалі, затяжні конфлікти
небажані за будь–яких обставин.
Наслідки соціального конфлікту
Наслідки соціального конфлікту вельми суперечливі. Конфлікти, з одного
боку, руйнують соціальні структури, приводять до значних необґрунтованих витрат
ресурсів, а з іншого – є тим механізмом, який сприяє розв'язанню багатьох
проблем, гуртує групи і зрештою служить одним з способів досягнення соціальної
справедливості. Двоїстість в оцінці людьми наслідків конфлікту привела до того, що
соціологи, що займаються теорією конфліктів, або, як ще кажуть, конфліктологією,
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не прийшли до загальної точки зору з приводу того, корисні або шкідливі
конфлікти для суспільства.
Так багато хто вважає, що суспільство і окремі його складові частини
розвиваються внаслідок еволюційних змін, і внаслідок цього передбачають, що
соціальний конфлікт може носити тільки негативний, руйнівний характер.
Але існує група вчених, що складається з прихильників діалектичного методу.
Вони визнають конструктивний, корисний зміст всякого конфлікту, оскільки в
результаті конфліктів з'являються нові якісні визначеності.
Припустимо, що в кожному конфлікті існують як дезінтегративні, руйнівні, так
і інтегративні, творчі моменти.
Конфлікт здатний руйнувати соціальні спільноти. Крім того, внутрішній
конфлікт руйнує групову єдність.
Кажучи про позитивні сторони конфлікту, потрібно зазначити, що обмеженим,
приватним наслідком конфлікту може з'явитися посилення групової взаємодії.
Конфлікт може виявитися єдиним виходом з напруженої ситуації.
Таким чином, наявні два типи наслідків конфліктів:
• дезінтегративні наслідки, які підсилюють жорстокість, ведуть до руйнувань і
кровопролиття, до внутрішньо групової напруги, руйнують нормальні канали
кооперації, відволікають увагу членів групи від насущних проблем;
• інтегративні наслідки, які визначають вихід зі складних ситуацій, призводять
до вирішення проблем, підсилюють групову згуртованість, ведуть до створення
союзів з іншими групами, приводять групу до розуміння інтересів її членів.
Конфлікти в сучасних умовах
Природа соціальних конфліктів у сучасних умовах.
Соціальні конфлікти в сучасному суспільстві органічно пов'язані з його
перехідним станом і протиріччями, які лежать в основі конфліктів. Коріння деяких
з них лежать у минулому, але своє основне загострення вони отримують в процесі
переходу до ринкових відносин.
Утворення нових соціальних груп, класу підприємців і власників, зростаюча
нерівність стають базою виникнення нових конфліктів. Формується нове соціальне
протиріччя в суспільстві між елітою, що представляє різні групи нових власників і
величезною масою народу, який відсторонили від власності і від влади.
Конфлікти в сучасних умовах відрізняються гостротою і частим застосуванням
насильства. На основі поглиблення кризового стану суспільства, що приводить до
зіткнень різних сил і спільнот, загострюються соціальні протиріччя і їх результатом
стають соціальні конфлікти.
Конфлікти формуються в різних сферах життя суспільства і зазвичай
іменуються як політичні, соціально-економічні, духовні, національні і т. п. Всі вони
відносяться до категорії соціального конфлікту, під яким розуміється будь–який
вид боротьби і протиборства між спільнотами та соціальними силами.
Соціально–політичні конфлікти
Можна простежити три аспекти проблем політичної влади в конфліктах
російського суспільства:
• конфлікти в самій владі, протиборство між різними політичними силами за
володіння владою;
• роль влади у конфліктах в інших сферах життя суспільства, які якось
впливають на основи існування самої влади;
• роль державної влади в багатьох випадках як посередника.
Основні конфлікти в сфері влади в сучасних умовах виступають як:
• конфлікти між гілками влади (законодавчою, виконавчою, судовою);
• конфлікти всередині парламенту;
• конфлікти між політичними партіями і рухами;
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• конфлікти між ланками управлінського апарату та ін.
Ці конфлікти можуть розвиватися і протікати то спокійно, згладжено, то
можуть розгоратися до форми запеклих сутичок. Потенційним джерелом запеклої
боротьби за владу є нові соціальні групи, що претендують на більш високе
положення в політичному житті, на володіння матеріальними благами і владою.
Може скластися реальність, коли для проведення реформ потрібна достатня
свобода для виконавчої влади, але з іншого боку – неконтрольована виконавча
влада може вибрати неправильний курс, який неможливо буде виправити.
Виконавча влада все більшою мірою здійснює політику, що базується на
своєму розумінні ситуації і в інтересах самозбереження. Офіційні теоретики
називають політичний режим як «контрольована демократія», «президентська
демократія» і т. д.
Соціологічні опитування показують, що ступінь недовіри до нинішньої влади
не просто високий, але вже переходить межу для суспільної свідомості стереотипу
«вороги».
Соціально-економічні конфлікти.
На Заході в соціальних конфліктах фігурує протиріччя між системою добробуту
і системою праці. В Україні і Росії розділ боротьби йде не по лінії «працівники–
підприємці», а по лінії «трудові колективи–уряд». Поряд з вимогами про
підвищення зарплати, рівня життя, ліквідації заборгованостей неухильно зростають
вимоги колективів, пов'язані з відстоюванням свого права на майно підприємств.
Оскільки основним суб'єктом перерозподілу власності є органи державної влади, а
сама власність зосереджена в їхніх руках, то соціально–економічні виступи своїм
вістрям спрямовані проти політики уряду в центрі і на місцях.
Серйозні передумови до конфліктів містять в собі соціально–економічні
відносини між середніми і дрібними підприємцями і владними структурами.
Причини: корупція; невизначеність функцій багатьох державних службовців;
неоднозначність тлумачення законів.
Зростає значення характеру відносин по лінії «підприємці–основна маса
населення». Фактором, що сприяє загостренню ситуації є багаторазова відмінність
доходів між найбагатшими і найбіднішими.
Швидше за все, коли закінчиться другий етап приватизації і державна влада,
як головний суб'єкт власності піде в тінь», а нові господарі власності займуть
головні позиції в економіці, зазначені вище суперечності та можливі з ними
конфлікти висуватимуться на передній план.
Міжнаціональні, міжетнічні конфлікти
Ці конфлікти за своєю структурою, за характером і за запеклістю
протистояння, за складністю їх регулювання і вирішенням є найбільш складними
серед соціальних конфліктів. До соціальних протиріч, мовних і культурних проблем
додається історична пам'ять, яка поглиблює конфлікт.
Розпад СРСР, здавалося б, вирішив протиріччя між націями. Але з причини
того, що держави виникли в результаті келійного, верхівкового рішення групи
політичних лідерів, міжетнічні протиріччя посилилися, конфлікти спалахнули з
новою силою (Карабах, Осетія, Абхазія, Придністров'я та ін.)
Особливо це характерно для Росії – багатонаціональної країни, де проживає
понад 120 народів. У багатьох республіках у складі Російської Федерації «корінне
населення» становить меншість. Тільки в 5 республіках його чисельність перевищує
50% (Чувашія, Тува, Комі, Чечня, Північна Осетія).
Особливість міжетнічних конфліктів в Росії зумовлена як відмінністю
співвідношення російського та неросійського населення, так і головним чином тим,
що національна психологія росіян і розбурхана національна самосвідомість можуть
дестабілізувати соціально-політичну ситуацію і загострити міжетнічні протиріччя.
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Вперше в історії моральне самопочуття російського народу, його самосвідомість
відчувають таке ущемлення і страх за майбутнє, коли кожен інший, навіть
невеликий за чисельністю народ може постати перед ним в образі ворога.
Кожен конкретний конфлікт на міжнаціональній основі має свої особливості,
свої причини. Федеративна організація держави є ґрунтом всіляких конфліктів.
Конфлікт із Татарстаном вдалося врегулювати конституційним шляхом. З Чечнею
цього не вийшло, і політичний конфлікт вилився у військовий. Але цілком ясно,
що всі існуючі та потенційні міжнаціональні конфлікти можуть бути мирно
врегульовані в обопільних інтересах.
Таким чином соціальний конфлікт – це зіткнення інтересів різних суспільних
груп і особистостей.
Особливості найбільш поширених конфліктів
Міжособистісні конфлікти в процесі спільної діяльності. Фактором, що
охороняє (чи, навпаки, що підштовхує) людину до конфлікту з оточуючими, стає
його самооцінка (чи оцінка своєї діяльності, статусу, престижу, соціальної
значимості). «Світ валиться остаточно для людини тоді, коли валиться внутрішній
світ, коли людина починає погано відноситися до внутрішнього «Я», коли вона
знаходиться в полоні стійко заниженої самооцінки». Якщо ж взаємини з колегами і
сприйняття своєї частки участі в загальній праці мають високий ступінь значимості,
то збережеться внутрішня позитивна установка на конструктивну діяльність у
рамках даного колективу, групи, суспільства.
Трудові конфлікти. В особистісних і міжгрупових відносинах має місце
соціальна напруженість, яка виражається в протилежності інтересів і розуміється як
рівень конфліктності, міняється в часі. Соціальна напруженість – це результуюча
трьох взаємозалежних факторів: незадоволеності, способів її прояву і масовості.
Міжнаціональні конфлікти. Викликані причинами, пов'язаними з соціально–
економічним розвитком, рівнем життя в різних регіонах Росії, політичною
обстановкою в них.
Соціальні конфлікти в різних суспільних структурах. Вони можуть виявлятися
як міжнаціональні, соціально трудові і політичні конфлікти і найчастіше
викликаються наслідками економічних і політичних реформ.
Соціальний конфлікт може трактуватися по–різному. Так само він може мати
різні шляхи вирішення і наслідки. Зіткнення можуть виникати спонтанно або ж
бути заздалегідь продуманими і кимось використані.
Ось яскравий приклад складного соціального конфлікту і його розгляду.
Франція 1968 рік. Хвилювання студентів, які борються за свої права, а за ними
працівників та інтелігенції, що загрожує перерости в громадянську війну і що
призвело до зміни правлячих кіл.
Криза була відкрита масовим студентським виступом, який став детонатором
масового страйкового руху робітників, інженерно-технічних працівників,
службовців. Ці хвилювання студентства мали декілька причин, як зовнішнього, так
і глибинного характеру. Вони були викликані збереженими з наполеонівських часів
консервативними порядками в системі освіти Франції, особливо у вищій школі, яка
відстала від сучасних вимог, забороною політичної діяльності в університетах,
відсторонення студентів від будь–якої участі в рішеннях університетських справ.
Молодь відкинула цінності генерала де Голля. Останньою краплею стала проведена
в 1965–1966 рр.. «Реформа Фуше», яка передбачала створення 2–річних
технологічних інститутів при університетах, які повинні були забезпечити більш
швидку підготовку фахівців середньої ланки, яка не усунувши основних недоліків
французької системи вищої освіти, ще більше посилила класовий характер відбору
студентів.
248

Студенти висували ультра комуністичні гасла. Пізніше їх підтримали
профспілки. Перспектива анархії не влаштовувала більшість населення і,
використавши страх перед революцією, де Голль домігся стабілізації становища.
Але довіру було втрачено і через рік він пішов у відставку.
«До кінця 60 років Франція пережила найбільш серйозну за весь післявоєнний
період соціально–політичну кризу. Ця криза, оголивши глибину і силу протесту,
що накопичився в надрах французького суспільства, охопила основні верстви та
групи населення. В ході цієї кризи самим життям були підняті проблеми
соціально–економічної політики уряду П'ятої республіки», – так пишуть радянські
підручники 70–80 років. У результаті більш суворих умов переведення студентів на
старші курси постраждали в першу чергу ті, хто в силу свого матеріального і
соціального становища змушений був поєднувати навчання з роботою. Всі
радянські газети того часу трубили на всю країну про те, як комуністично
налаштована молодь і робітничо–селянські маси, ще не зломлені кайданами
імперіалізму, будують барикади і під червоним прапором з антиурядовими гаслами
відважно борються проти капіталізму. Все просто раділо напередодні французької
комуністичної революції. Це приклад використання конфлікту в певних цілях. Які
ж це цілі? Радянський уряд так інтерпретуючи події, обманюючи мільйони, хотів
показати, що єдина сила є комунізм.
Існує ще маса прикладів конфліктів між різними верствами суспільства.
Найдавніший соціальний конфлікт – батьки і діти. Доказом цього служать
давньогрецькі рукописи і єгипетські папіруси.
Конфлікт столиць і провінцій має місце не тільки, наприклад, в Росії
(анекдоти про чукчу), але і у всьому світі. У Франції парижани так само
насміхаються над гасконцями. В Іспанії жартують над басками. В Італії – північ,
економічно більш розвинена, не уживається з півднем, який, на їхню думку, тягне
назад і т.д.
Навіть автомобілісти та пішоходи, як це не парадоксально, недолюблюють
один одного. «Повилазили ці машини, як клопи по кромці сидять. У всіх академіків
гаражі, але не кожен в нашій країні академік».
Починає голосно заявляти про себе проблема наркоманії. Конфліктна ситуація
між хворими та існуючою системою загострюється з кожним днем. Закони ж
прийняті останнім часом абсолютно безвідповідальні. Введене насильницьке
лікування. У державних клініках не вистачає персоналу, обладнання навіть тим, хто
добровільно хоче лікуватися. Але більшість хворих наркоманією просто боїться туди
йти через страх перед кримінальною відповідальністю. Та й після лікування
ймовірність того, що вони влаштуються на роботу, з таким штампом в медичній
карті, приблизно дорівнює нулю.
В даний час наше суспільство можна розділити ще на два конфліктуючі шари.
На тих, хто хоче заробляти і вже навчився працювати і на тих, хто звик
«паразитувати на завоюваннях соціалізму». Вся справа в тому, що людей, які вміють
працювати дуже мало.
За 70 соціалістичних років сокирою вирубали нормальне ставлення до
приватної власності. Все дворянство було винищено, середняк повністю знищений
як клас. Ставлення селян до землі і продуктів праці добре видно на прикладі
«подвигу» Павлика Морозова. «Здав» тата, який не хотів віддавати зерно, яке
виплекав своїм потом і кров'ю. Що ж вийшло? Все заможне селянство знищено. У
селах залишилася одна голота, колишні наймити куркулів, ліниві і не здатні вести
своє власне господарство.
Був проведений геноцид суспільства. Заслана до таборів, розстріляна, вислана
з країни вся інтелігенція, у містах залишилася сіра маса, яка ковтає все, щоб їй не
подавалося. Цю покірність вбивали з самого початку. «Болотна копійка» 1905 року,
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про яку писав Максим Горький у повісті «Мати», коли у робітників щомісяця
вираховували з зарплати копійку на осушення боліт. Народ вважав, що має повне
моральне право рвати на собі сорочку, вибивати булижники з бруківки і будувати
барикади. Все це через одну копійку!
А що ми бачимо зараз? Невиплати зарплати і пенсії тривають місяцями, а
люди терплять, працюють далі. З іншого боку, що їм залишається робити? За
воротами заводу, в якому вони працювали все життя, вже стоїть армія безробітних.
Підбивши підсумок, що ми маємо?
Суспільство, яке у більшості своїй так і не змогло перебудуватися під ринкові
відносини. Хіба це не є найбільш серйозний соціальний конфлікт? Повинно ще
вирости покоління, яке не знало рабства. Така ситуація буде тривати до тих пір,
поки не буде налагоджено сільське господарство, коли землею будуть займатися
роботяги, що піднімають з землі кожен цвях.
Повинен ще утворитися «товстий» середній шар, який буде достатньо «ситий»,
щоб на ньому трималася вся наша економіка, це лікарі, вчителі, наукові
співробітники, інженери, фермери, представники малого бізнесу. І якщо уряд
продовжуватиме курс реформ, то наша країна обов'язково досягне капіталістичного
«світлого майбутнього». «Шкода, тільки жити в цю пору прекрасну, вже не
доведеться ні мені, ні тобі», тому що це станеться не через один десяток років.
Існує ще один вихід з положення, крім того, що, опустивши руки, дивитися,
як повільно десятиліттями перебудовується свідомість людей, як відроджується,
практично з нуля інтелігенція, коли можна значно прискорити цей процес. Кожна
людина на своєму місці повинна «видавити із себе раба». Ще з дитинства треба
вчити дитину бути самою собою, особистістю. Проводити лекції з батьками, не
дати їм виховати в нащадках свою подобу, не передати їм свої стереотипи, навчити
їх дивитися реально на світ через рампу.

3.6. УПРАВЛІННЯ КОНФЛІКТАМИ
У працях з управління, як правило, підкреслюється важливість гармонійного
функціонування організації. Якщо знайти правильну формулу, то організація буде
діяти як добре змащений механізм. Конфлікти, що виникають всередині
організації, розглядалися як надто негативні явища. Сьогоднішні теоретики
управління визнають, що повна відсутність всередині організації конфлікту – умова
не тільки неможлива, але і небажана. Нижче розкрита природа конфліктів в
організаціях, а також описані методи управління ними.
Природа конфлікту в організації
Як і безліч інших понять, у конфлікту є безліч тлумачень і визначень. Одним з
них є таке: конфлікт – це відсутність згоди між двома і більше сторонами, які
можуть бути конкретними особами або групами осіб. Кожна сторона робить все,
щоб була прийнята її точка зору або мета, і заважає іншій стороні робити те ж
саме.
Коли люди думають про конфлікт, вони найчастіше асоціюють його з агресією,
погрозами, суперечками, ворожістю, війною і т. п. В результаті, існує думка, що
конфлікт – явище завжди небажане, що його необхідно уникати, якщо є
можливість, і що його слід негайно вирішувати, як тільки він виникає.
Сучасна точка зору полягає в тому, що навіть в організаціях з ефективним
управлінням деякі конфлікти не тільки можливі, але і бажані. Звичайно, конфлікт
не завжди має позитивний характер. У деяких випадках він може заважати
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задоволенню потреб окремої особистості і досягненню мети організації в цілому.
Наприклад, людина, яка на засіданні комітету сперечається тільки тому, що не
сперечатися вона не може, певно знизить ступінь задоволення потреби в
приналежності і повазі і, можливо, зменшить здатність групи приймати ефективні
рішення. Члени групи можуть прийняти точку зору сперечальника тільки для того,
щоб уникнути конфлікту і всіх зв'язаних з ним неприємностей навіть не будучи
впевненими, що роблять правильно. Але в багатьох випадках конфлікт допомагає
виявити різноманітність точок зору, дає додаткову інформацію, допомагає виявити
більше число альтернатив або проблем і т.д. Це робить процес прийняття рішень
групою більш ефективним, а також дає людям можливість висловити свої думки і
тим самим задовольнити особисті потреби в повазі і владі. Це також може привести
до більш ефективного виконання планів, стратегій і проектів, оскільки обговорення
різних точок зору відбувається до їхнього фактичного виконання.
Таким чином, конфлікт може бути функціональним і вести до підвищення
ефективності організації. Або він може бути дисфункціональним і призводить до
зниження особистої задоволеності, групового співробітництва і ефективності
організації. Роль конфлікту, в основному, залежить від того, наскільки ефективно
ним управляють. Щоб управляти конфліктом, необхідно знати причини його
виникнення, тип, можливі наслідки для того, щоб вибрати найбільш ефективний
метод його вирішення.
Типи конфлікту
Нижче наведено чотири основних типи конфлікту. Нерідко зустрічаються
конфлікти змішаного типу.
Внутрішньоособистісний конфлікт
Цей тип конфлікту не відповідає визначенню, даному вище. Однак, його
можливі дисфункціональні наслідки аналогічні наслідкам інших типів конфлікту.
Він може приймати різні форми, і з них найбільш розповсюджена форма рольового
конфлікту, коли одній людині пред'являються суперечливі вимоги з приводу того,
яким повинен бути результат її роботи або, наприклад, коли виробничі вимоги не
узгоджуються з особистими потребами або цінностями. Дослідження показують, що
такий конфлікт може виникнути при низькій задоволеності роботою, малою
упевненістю в собі і організації, а також зі стресом.
Міжособистісний конфлікт
Це найпоширеніший тип конфлікту. В організаціях він виявляється по–
різному. Найчастіше, це боротьба керівників за обмежені ресурси, капітал чи
робочу силу, час використання обладнання або схвалення проекту. Кожен з них
вважає, що оскільки ресурси обмежені, він повинен переконати вище керівництво
виділити ці ресурси йому, а не іншому керівнику.
Міжособистісний конфлікт також може виявлятися і як зіткнення
особистостей. Люди з різними рисами характеру, поглядами і цінностями іноді
просто не в змозі ладити один з одним. Як правило, погляди і цілі таких людей
розрізняються в корені.
Аналогічним, тільки більш тонким і тривалим, може бути конфлікт між двома
кандидатами на підвищення за наявності однієї вакансії.
Міжособистісний конфлікт може також виявлятися і як зіткнення
особистостей.
Конфлікт між особистістю і групою
Між окремою особистістю і групою може виникнути конфлікт, якщо ця
особистість займе позицію, що відрізняється від позицій групи. Наприклад,
обговорюючи на зборах шляхи збільшення обсягу продажів, більшість буде вважати,
що цього можна домогтися шляхом зниження ціни. А хтось один буде впевнений,
що така тактика призведе до зменшення прибутку. Хоча ця людина, думка якої
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відрізняється від думки групи, може приймати близько до серця інтереси компанії,
її все рівно можна розглядати як джерело конфлікту, тому що вона йде проти
думки групи.
Міжгруповий конфлікт
Організації складаються з безлічі формальних і неформальних груп. Навіть у
найкращих організаціях між такими групами можуть виникнути конфлікти.
Неформальні групи, які вважають, що керівник відноситься до них несправедливо,
можуть міцніше згуртуватися і спробувати «розрахуватися» з ним зниженням
продуктивності. Яскравий приклад міжгрупового конфлікту – конфлікт між
профспілкою і адміністрацією.
Причини конфлікту
У всіх конфліктів є декілька причин, основними з яких є обмеженість ресурсів,
які треба ділити, відмінності в цілях, відмінності в уявленнях і цінностях,
відмінності в манері поведінки, рівні освіти і т. п.
Розподіл ресурсів
Навіть у найбільших організаціях ресурси завжди обмежені. Керівництво може
вирішити, як розподілити матеріали, людей, фінанси, щоб найбільш ефективним
чином досягти цілей організації. Не має значення, чого конкретно стосується це
рішення – люди завжди хочуть одержувати більше, а не менше. Таким чином,
необхідність ділити ресурси майже неминуче веде до різних видів конфлікту.
Взаємозалежність завдань
Можливість конфлікту існує скрізь, де одна людина або група залежать в
виконанні задач від іншої людини або групи. Певні типи організаційних структур
збільшують можливість конфлікту. Така можливість зростає, наприклад, при
матричній
структурі
організації,
де
навмисне
порушується
принцип
єдиноначальності.
Відмінності в цілях
Можливість конфлікту росте по мірі того, як організації стають більш
спеціалізованими і розбиваються на підрозділи. Це відбувається тому, що
підрозділи можуть самі формулювати свою мету і більшу увагу приділяти їхньому
досягненню, ніж досягненню цілей організації. Наприклад, відділ збуту може
наполягати на виробництві якомога більш різноманітної продукції і її різновидів,
тому що це підвищує конкурентоспроможність і збільшує обсяг збуту. Однак, цілі
виробничого підрозділу, висловлені в категоріях витрати–ефективності виконати
легше, якщо номенклатура продукції менш різноманітна.
Відмінності в уявленнях і цінностях.
Уявлення про якусь ситуацію залежить від бажання досягнути певної мети.
Замість того, щоб об'єктивно оцінити ситуацію, люди можуть розглядати тільки ті
погляди, альтернативи і аспекти ситуації, які, на їхню думку, сприятливі для групи
або особистих потреб. Відмінності в цінностях – надто розповсюджена причина
конфлікту. Наприклад, підлеглий може вважати, що завжди має право на
вираження своєї думки, в той час як керівник може вважати, що підлеглий може
висловлювати свою думку тільки тоді, коли його запитують, і беззаперечно
виконувати те, що йому говорять.
Відмінності в манері поведінки і життєвому досвіді
Ці відмінності також можуть збільшити можливість виникнення конфлікту.
Нерідко зустрічаються люди, що постійно виявляють агресивність і ворожість і які
готові заперечувати кожне слово. Такі особистості часто створюють навколо себе
негативну атмосферу.
Незадовільні комунікації
Погана передача інформації може бути як причиною, так і наслідком
конфлікту. Вона може діяти як каталізатор конфлікту, заважаючи окремим
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працівникам або групі зрозуміти ситуацію або точки зору інших. Наприклад, якщо
керівництво не може донести до відомості робітників, що нова схема оплати праці,
пов'язана з продуктивністю, покликана не «вичавлювати соки» з робітників, а
збільшити прибуток компанії і її положення серед конкурентів, підлеглі можуть
відреагувати так, що темп роботи сповільниться. Інші розповсюджені проблеми
передачі інформації, що викликають конфлікт – неоднозначні критерії якості,
нездатність точно визначити посадові обов'язки і функції всіх співробітників і
підрозділів, а також пред'явлення взаємовиключних вимог до роботи. Ці проблеми
можуть виникнути або посилитися через неспроможність керівників розробити і
довести до відома підпорядкованих точний опис посадових обов'язків.
Наслідки конфлікту
Функціональні наслідки
Можливі декілька функціональних наслідків конфлікту. Один з них полягає в
тому, що проблема може бути вирішена таким шляхом, який прийнятний для всіх
сторін, і в результаті люди будуть більше відчувати свою причетність до вирішення
цієї проблеми. Це, в свою чергу, зводить до мінімуму або зовсім усуває труднощі в
здійсненні рішень – ворожість, несправедливість і вимушеність поступати проти
волі. Інший функціональний наслідок полягає в тому, що сторони будуть більше
розміщені до співробітництва, а не до антагонізму в майбутніх ситуаціях, які,
можливо, викличуть конфлікт.
Крім того, конфлікт може зменшити можливості групового мислення і
синдрому покірності, коли підлеглі не висловлюють ідей, що на їхню думку, не
відповідають ідеям їхніх керівників.
Через конфлікти члени групи можуть проробити проблеми в виконанні ще до
того, як рішення почне виконуватися.
Дисфункціональні наслідки
Якщо конфліктом не управляли або управляли неефективно, то можуть
утворитися наступні дисфункціональні наслідки, тобто умови, що заважають
досягненню мети.
Незадоволеність, поганий стан духу, зростання плинності кадрів і зниження
продуктивності.
Менший ступінь співпраці в майбутньому.
Сильна відданість своїй групі і більше непродуктивної конкуренції з іншими
групами в організації.
Уявлення про іншу сторону як про «ворога»; уявлення про свої цілі як про
позитивні, а про цілі іншої сторони як про негативні.
Згортання взаємодії і спілкування між конфліктуючими сторонами.
Збільшення ворожості між конфліктуючими сторонами по мірі зменшення
взаємодії і спілкування.
Зміщення акценту: надання «перемозі» в конфлікті більшого значення, ніж
рішенню реальної проблеми.
Управління конфліктною ситуацією
Існує декілька ефективних способів управління конфліктною ситуацією. Їх
можна розділити на дві категорії: структурні і міжособистісні. Не слід вважати
причиною конфліктів просту відмінність характерів, хоча, звичайно, і вона може
стати єдиною причиною конфліктної ситуації, але в загальному випадку це всього
лише один з факторів. Потрібно почати з аналізу фактичних причин, а потім
застосувати відповідну методику.
Структурні методи
Роз'яснення вимог до роботи
Це один з кращих методів управління, що запобігає дисфункціональному
конфлікту. Потрібно роз'яснити, які результати очікуються від кожного
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співробітника і підрозділу. Тут повинні бути згадані такі параметри, як рівень
результатів, що повинен бути досягнутий, хто надає і хто одержує різну
інформацію, система повноважень і відповідальності, а також чітко визначена
політика, процедури і правила. Причому, керівник усвідомлює ці питання не для
себе, а доносить їх до підлеглих для того, щоб вони зрозуміли, чого від них
очікують в тій чи іншій ситуації.
Координаційні та інтеграційні механізми
Це ще один засіб управління конфліктною ситуацією. Один з найпоширеніших
механізмів – ланцюг команд. Встановлення ієрархії повноважень упорядковує
взаємодію людей, прийняття рішень і інформаційні потоки усередині організації.
Якщо два або більше підлеглих мають розбіжності по якомусь питанню, конфлікту
можна уникнути, звернувшись до спільного начальника, пропонуючи йому
прийняти рішення. Принцип єдиноначальності полегшує використання ієрархії для
управління конфліктною ситуацією, бо підлеглий знає, чиї рішення він повинен
виконувати.
Не менш корисні засоби інтеграції, такі як міжфункціональні групи, цільові
групи, міжвіддільські наради. Наприклад, коли в одній з компаній назрів конфлікт
між взаємозалежними підрозділами – відділом збуту і виробничим відділом, то була
організована проміжна служба, що координує обсяги замовлень і продажів.
Загальноорганізаційні комплексні цілі
Ефективне здійснення цих цілей вимагає спільних зусиль двох або більше
співробітників, відділів або груп. Ідея, що лежить в основі цієї методики –
направити зусилля всіх учасників на досягнення загальної мети. Комп'ютерна
компанія «Apple» завжди розкриває зміст комплексних загальноорганізаційних
цілей, щоб добитися більшої злагоди в діяльності всього персоналу. Не менш
яскравий приклад – компанія «McDonalds», мережа недорогих ресторанів швидкого
обслуговування по всьому світу. З самого початку будівництва цієї імперії
керівництво приділяло увагу не тільки цінам, якості і частці ринку. Воно вважало
(і, треба думати, вважає і зараз), що дійсно робить послугу людям з обмеженими
спроможностями, і ця «соціальна місія» додала більшу значимість оперативним
цілям. Кухарям і офіціантам, працюючим під маркою «McDonalds» легше
дотримуватися жорстких стандартів в контексті допомоги суспільству.
Структура системи винагород
Винагороди можна використовувати як метод керування конфліктом, роблячи
вплив на людей для попередження дисфункціональних наслідків. Люди, що роблять
свій внесок у досягнення комплексних цілей, допомагають іншим групам
організації і намагаються підійти до вирішення проблеми комплексно, повинні
винагороджуватися вдячністю, премією, визнанням або підвищенням по службі. Не
менш важливо, щоб система винагород не заохочувала неконструктивну поведінку
окремих осіб або груп.
Систематичне скоординоване використання системи винагород для заохочення
тих, хто сприяє здійсненню загальної мети, допомагає людям зрозуміти, як їм варто
діяти в конфліктній ситуації, щоб це відповідало бажанням керівництва.
Міжособистісні стилі вирішення конфліктів
Ухилення
Цей стиль має на увазі, що людина намагається піти від конфлікту. Його
позиція – не потрапляти в ситуації, що провокують виникнення протиріч, не
вступати в обговорення питань, здатних викликати розбіжності. Тоді не доведеться
приходити в збуджений стан, нехай навіть і займаючись рішенням проблеми.
Згладжування
При такому стилі людина впевнена, що не варто сердитися, тому що «ми всі –
одна щаслива команда, і не слід розгойдувати човен». Такий «згладжувач»
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намагається не випустити назовні ознаки конфлікту, апелюючи до потреби в
солідарності. Але при цьому можна забути про проблему, що лежить в основі
конфлікту. В результаті може настати мир і спокій, але проблема залишиться, що в
кінцевому підсумку призведе до «вибуху».
Примус
У рамках цього стилю превалюють спроби змусити прийняти свою точку зору
будь-якою ціною. Той, хто намагається це зробити не цікавиться думкою інших,
звичайно поводиться агресивно, для впливу на інших користується владою шляхом
примушення. Такий стиль може бути ефективний там, де керівник має велику
владу над підлеглими, але він може придавити ініціативу підлеглих, створює велику
вірогідність того, що буде прийняте невірне рішення, бо представлена тільки одна
точка зору. Він може викликати обурення, особливо в більш молодого і більш
освіченого персоналу.
Компроміс
Цей стиль характеризується прийняттям точки зору іншої сторони, але лише
до певної міри. Здатність до компромісу високо цінується в управлінських
ситуаціях, оскільки це зводить до мінімуму недоброзичливість, що часто дає
можливість швидко розв'язати конфлікт до задоволення обох сторін. Однак,
використання компромісу на ранніх стадіях конфлікту, який виник по важливій
проблемі може скоротити час пошуку альтернатив.
Вирішення проблеми
Даний стиль – визнання розходження в думках і готовність ознайомитися з
іншими точками зору, щоб зрозуміти причини конфлікту і знайти курс дій,
прийнятний для всіх сторін. Той, хто використовує такий стиль не намагається
домогтися своєї мети за рахунок інших, а скоріше шукає найкращий варіант
рішення. Даний стиль є найбільш ефективним в рішенні проблем організації.
Нижче наведені деякі пропозиції з використання цього стилю вирішення
конфлікту:
Визначте проблему в категоріях цілей, а не рішень.
Після того, як проблема визначена, визначите рішення, прийнятні для всіх
сторін. Зосередьте увагу на проблемі, а не на особистих якостях іншої сторони.
Створіть атмосферу довіри, збільшивши взаємний вплив і обмін інформацією.
Під час спілкування створіть позитивне відношення один до одного,
виявляючи симпатію і вислуховуючи думки іншої сторони.

3.7. ОСНОВА СТАЛОГО СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ
Концепція сталого розвитку людства не тільки міцно увійшла в світову наукову
літературу, але й прийнята за основу діяльності багатьох міжнародних структур,
наприклад Програми Розвитку ООН, визнається урядами багатьох держав і
національними елітами. За час, що минув після світового саміту в Ріо–де–
Жанейро, про сталий розвиток стали говорити не тільки в глобальному контексті,
але і стосовно окремих країн, регіонів і навіть міст.
При цьому, завдання забезпечення сталості розвитку розуміється, в першу
чергу, як проблема вирішення протиріч між необхідністю розширення
господарської діяльності в інтересах людини і техногенним впливом на навколишнє
середовище. Сама поява концепції сталого розвитку пов'язана з усвідомленням
глобальних проблем, що стоять перед людством. Обмеженість природних ресурсів,
зростаючий рівень забруднення і т.п. вимагають розробки нових більш досконалих
методів енергозбереження та використання альтернативних джерел енергії,
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застосування нових матеріалів, впровадження сучасних технологій, вимагають
постійного пошуку, образно кажучи, компромісу між економікою та екологією.
Але проблема забезпечення сталості розвитку має не лише екологічний, а й
соціально–економічний аспект. Суперечності між економічним розвитком і
соціальним розвитком вимагають свого осмислення, і розробки механізмів їх
подолання.
Досвід ряду країн показує, що незважаючи на високі темпи економічного
розвитку і глобалізацію світової економіки, яка стала загальновизнаним фактом,
соціальне становище населення багатьох країн, які розвиваються не тільки не
поліпшується, але і продовжує погіршуватися. З іншого боку поглиблюється ряд
соціальних суперечностей і в економічно благополучних країнах (підвищення
розриву в рівнях доходів, збільшення кількості соціально депривованих, зростання
соціального утриманства і т.п.). Подібні факти говорять про необхідність
усвідомленої, продуманої і взаємозалежної політики економічного і соціального
розвитку. Також як і у відношенні екології необхідний постійний пошук
компромісів, пошук і впровадження механізмів, що забезпечують сталість
соціально–економічного розвитку як в найбільшому масштабі, так і в рамках
окремих регіонів або територій.
Сталість розвитку в соціально–економічному аспекті означає неодмінне
зростання рівня життя, ступеня забезпеченості медичними та освітніми послугами,
зростання середньої тривалості життя та інших соціальних показників, що
відбуваються одночасно з підйомом економіки. Сталий соціально–економічний
розвиток передбачає також відсутність соціальних вибухів, вміле і своєчасне
вирішення конфліктів, прагнення до соціальної солідарності.
Суспільно–громадянські об'єднання та соціальне партнерство
В сучасних обставинах надзвичайно гострою стає проблема пошуку
ефективних шляхів підтримки та розвитку демократії, що не суперечить
необхідності відновлення авторитету виконавчої влади, зміцнення державності.
Приймаючи такий підхід, необхідно додатково проаналізувати які саме з інститутів
ГО можуть зіграти при цьому необхідну позитивну роль.
«Верхні ешелони» інститутів громадянського суспільства – політичні партії та
рухи в силу своєї участі в боротьбі за владу об'єктивно не можуть працювати на
авторитет виконавчої влади. До того ж перипетії партійної боротьби порядком
набридли обивателю за останні 10–15 років. В даний час на передній край розвитку
повинні вийти суспільно–громадянські об'єднання (СГО), орієнтовані не на
досягнення влади, а на вирішення конкретних соціально–економічних проблем.
СГО, організаційно оформлені як некомерційні організації або громадські
об'єднання, і ставлять перед собою завдання вдосконалення середовища
проживання, підвищення якості життя людей або вирішення конкретних проблем
окремих соціальних страт, потенційно здатні стати партнером органів виконавчої
влади, орієнтованих на розвиток керованої ними території.
Для того, щоб це відбувалося фактично необхідні, однак, не малі зусилля з
різних сторін.
Громадські об'єднання мають відмовитися від ролі прохачів, зважити свої
реальні можливості і визначити свою роль у розвитку території.
Виконавча влада повинна відмовитися від спроб керувати діяльністю
незалежних недержавних організацій, побачити в них партнерів, що володіють
власними ресурсами і здатні брати участь у вирішенні соціальних проблем.
Влада законодавча – розробити правові механізми взаємодії.
Суспільство має усвідомити, що громадянська ініціатива, люди, які
незважаючи на всі минулі і справжні труднощі нашого життя, хочуть і можуть
особисто брати участь у її вдосконаленні, – цінність, яка може бути і загублена!
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Основою ж сталого соціально–економічного розвитку міста, округу, району
має стати прийняття ідеї соціального партнерства, всіма суб'єктами розвитку
території.
Суть ідеї соціального партнерства проста – разом можна зробити суттєво
більше ніж по одному. При цьому потрібно бачити загальну мету, поважати і
розуміти партнера і, головне, особисто брати участь в русі до цієї мети.
Не дивлячись на простоту «ідеології» соціального партнерства та безумовну
зацікавленість переважної більшості жителів в соціально–економічному розвитку
території свого проживання, прийняття цих ідей і перенесення їх в практику
повсякденного життя пов'язане з подоланням усталених стереотипів поведінки,
особистих амбіцій і т.д. і т.п. Впровадження принципів соціального партнерства –
клопітка, важка, але необхідна робота, що вимагає пошуку спеціальних методів і
ефективних форм її ведення.

3.8. СОЦІАЛЬНИЙ МАРКЕТИНГ
Завдання соціального маркетингу
Традиційно інструменти маркетингу існували для того щоб пропонувати
покупцеві товари і послуги. У 1970 році виникла ідея використання маркетингу,
щоб допомогти людям придбати хороші звички, які послужать їм довгу службу і
будуть корисні для суспільства в цілому. Нове застосування маркетингу отримало
назву соціального маркетингу.
У більшості випадків мета соціального маркетингу – сприяти поліпшенню
життя окремої людини і суспільства в цілому. Наприклад, відмова від паління
корисна для здоров'я колишнього курця і його сім'ї, а також скорочує витрати на
охорону здоров'я, що вигідно державі. Сюди ж можна віднести знижену
продуктивність праці у курців. Коли ж людина не отримує прямої вигоди для себе,
наприклад стаючи донором, соціальний маркетинг акцентує увагу на моральному
задоволенні від здійснення добрих справ.
Застосування соціального маркетингу
Соціальний маркетинг використовувався, щоб спонукати людей скоротити
споживання жирів, їсти більше овочів, фруктів і злакових, кинути палити, боротися
з симптомами підвищеного кров'яного тиску, практикувати «безпечний секс» для
запобігання поширення СНІДу, вступати в ряди донорів, а також робити інші
корисні речі. Соціальний маркетинг має велике значення і поза сферою охорони
здоров'я і планування сім'ї. Соціальний маркетинг ефективно застосовувався за
кордоном, особливо в країнах, що розвиваються, в ході кампаній по плануванню
сім'ї, вакцинації, годуванню грудьми і т. д. Соціальний маркетинг може бути
ефективно використаний в вирішенні широкого кола проблем, не обов'язково
пов'язаних з охороною здоров'я і плануванням сім'ї, наприклад, в обговоренні
питань збереження енергії і водних ресурсів, охорони навколишнього середовища.
Соціальний та комерційний маркетинг
Програма соціального маркетингу не схожа на рекламну кампанію громадських
послуг, так само як і комерційний маркетинг відрізняється від реклами в засобах
масової інформації. Реклама – часто корисна і навіть основна частина
маркетингових програм, це один з інструментів, який використовують для
досягнення бажаного результату. Головне для соціального і комерційного
маркетингу – облік якості продукції, її вартості, місця її розподілу і поширення.
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Хоча більшість маркетингових програм фінансуються державними установами
або некомерційними організаціями, діячі соціального маркетингу можуть
звертатися в компанії, які заохочують діяльність, корисну для суспільства і вигідну
для себе. Наприклад, страхові компанії зацікавлені в протипожежній безпеці,
охороні праці, відмові від паління й інших змінах поведінки, які скоротять число
нещасних випадків, і, таким чином, позбавлять компанії від необхідності платити
страховку. Деякі пивні і лікеро–горілчані заводи стимулюють кампанії по
підвищенню
безпеки
руху,
щоб
продемонструвати
свою
громадянську
відповідальність і зменшити прагнення уряду і громадськості ухвалити закони про
продаж і розпивання спиртних напоїв.
Соціальний маркетинг частково вплинув на традиційний підхід до зміни
поведінки. У минулому в основному використовувалися умовляння зі сторони
громадськості, муніципальні і шкільні курси і реклама громадських послуг. Людям
швидше розповідали про правильну поведінку, чим про важливість і легкість її
зміни. Соціальний маркетинг створює цілий ряд інструментів і концепцій для
реалізації програм соціальних змін. У той же час глибоко шанується право кожного
індивіда вирішити, ніж приймати ці зміни.
Етапи здійснення ефективного соціального маркетингу
Визначення проблеми
Перш за все треба визначити, в чому полягає проблема, на кого і як вона
впливає. Визначення проблеми – це початок усієї програми соціального
маркетингу. Прорахунки на цьому етапі можуть звести нанівець всі подальші
зусилля. Наприклад, якась група хоче збільшити число донорських сердець для
трансплатації і визначає проблему так: «У нас недостатньо донорських сердець, щоб
задовольнити наявну потребу. «У той час як проблема може бути сформульована
так:«Нейрохірурги відкладають встановлення діагнозу або не можуть констатувати
смерть мозку, тому ми не можемо обговорити проблему донорства з родиною, поки
тканини ще можуть бути використані для трансплатації».
Неповне визначення проблеми веде до спрощених і неефективних програм.
Наприклад, кампанія, яка закликає суспільство «проявити благородство і підписати
карту донора», не завжди сприяє збільшенню кількості донорських органів.
Спеціаліст з соціального маркетингу повинен чітко визначити і зрозуміти проблему.
Часто для цього буває потрібно опитати безліч людей, які можуть вплинути на її
рішення і які мають до неї відношення.
Необхідно усвідомити проблему з точки зору людини або групи людей, на яких
націлена
програма
соціального
маркетингу.
Наприклад,
кампанія
по
розповсюдженню оральної регідраційної терапії для порятунку життя дітей з
ознаками зневоднення організму внаслідок проносу адресована матерям, які хочуть
«вилікувати» пронос, позбавляючи дитину їжі і води, звертаючись до народних
цілителів, які використовують проносне, або ж до лікарів, які прописують даремні
антибіотики. Завдання цієї кампанії – розповісти матерям, що обезводнення
небезпечніше проносу, навчити цілителів користуватися оральною регідрацією
замість шкідливих проносних, донести до лікарів, що оральна регідрація дешева й
ефективна, а дорогі антибіотики не надають належного ефекту.
Вибір відповідних цільових аудиторій
Визначення проблеми формує вибір цільових аудиторій. Треба розділити
потенційну аудиторію на відносно однорідні підгрупи і вибрати одну або декілька
груп як основу для розробки програми соціального маркетингу. Наприклад,
програма боротьби з палінням для підлітків може відрізнятися від такої ж програми
для дорослих курців, які вже мають проблеми зі здоров'ям. Перша програма
повинна вчити хлопців не піддаватися тиску з боку однолітків, друга – зосередити
увагу на поведінкових стратегіях, які допоможуть поламати застарілу звичку.
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Можна використовувати нікотинові пластирі або інші фармакологічні засоби, щоб
зменшити неприємні явища, які виникають при відмові від паління.
Фундаментальні рішення залежать від цілей фахівців з соціального маркетингу
і/або спонсорів. Якщо кампанія соціального маркетингу фінансується державою (як
багато), то завдання соціального маркетингу – охопити найбільш неблагополучні
верстви населення. Хоча це можуть бути і інші шари, але головне – щоб вона
принесла користь. Наприклад, соціально виправдано проводити кампанію по
дитячій вакцинації в районах з низьким відсотком вакцинації.
Але якщо завдання програми – вакцинувати велике число дітей в найкоротші
терміни – краще йти в інші райони. У районах з низьким рівнем вакцинації можна
натрапити на великий опір державним програмам, нерозуміння користі вакцинації,
тому потрібно налагодити добрі контакти з населенням і просвітити батьків щодо
необхідності вакцинації. Тільки чітко уявляючи мету і завдання програми, можна
правильно визначити цільові аудиторії.
Додаткові дослідження за цільовими аудиторіями
Потрібно добре зрозуміти вибрану цільову аудиторію. На цьому етапі фахівці з
соціального маркетингу проводять особисті інтерв'ю з членами групи,
спостереження і дослідження для того, щоб краще пізнати її інтереси, ставлення до
пропонованої зміни поведінки, причини, з яких група може не захотіти змінити
поведінку, що може привернути її в цій зміні, якими засобами інформації
користується група, та інші відомості, корисні для програми соціального
маркетингу
Розробка скоординованого всеосяжного плану маркетингу
Ефективний план соціального маркетингу повинен складатися з такою ж
ретельністю, як і будь–який чисто комерційний маркетинговий проект. Дійсно,
адже програми соціального маркетингу частенько закликають людей здійснювати
які–небудь зміни, які важко їм даються, наприклад, кинути палити або змінити
звичне відношення до їжі, тому план соціального маркетингу повинен бути
ретельно продуманий і виконаний. План соціального маркетингу повинен включати
чотири обов'язкові компоненти, а саме: новий продукт і/або модель поведінки,
пропоновані замість колишніх; «ціна» цієї зміни; де і яким чином людина може
отримати цей продукт, інформацію або будь–які інші пропоновані засоби; які
заходи слід вжити для підтримки конкретного плану маркетингу.
У плані також мають бути реалістично відбиті бажані результати зміни
поведінки, часові рамки, і те, яким чином ці результати оцінюватимуться. Важливо
розробити всеосяжний план, оскільки скоординовані дії, спрямовані на чітко
визначену цільову аудиторію, набагато ефективніші, ніж одна масова кампанія для
усіх і кожного.
Планування передбачуваної зміни поведінки
Фахівцям з соціального маркетингу слід серйозно обміркувати, яку саме зміну
поведінки запропонувати людям. Наприклад, у програмі по ознайомленню та
залученню уваги до ранньої діагностики раку грудей основну увагу слід робити на
необхідності періодичних мамографічних обстежень та/або на важливості
самостійного обстеження грудних залоз. Перш ніж пропагувати мамографічне
обстеження, фахівці з соціального маркетингу (включаючи медичних консультантів)
повинні визначитися в наступному: хто повинен проходити обстеження (всі жінки
без виключення, жінки старше 45 років, або жінки в групах ризику) і як часто їм
слід робити мамограми? Щоб змінити чиюсь поведінку, недостатньо просто
сказати: «Зробіть мамограму». У тому випадку, якщо ті хто проводить соціальний
маркетинг, вирішили пропагувати самостійне обстеження грудних залоз, програма
повинна визначити найкращий спосіб такого обстеження і навчити свою аудиторію
користуватися ним, а не просто закликати всіх жінок до його проведення.
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У великій кількості наукової літератури на тему про те, чому люди сприймають
нововведення, підкреслюється важливість п'яти важливих факторів. Нові ідеї,
моделі поведінки, продукти приймаються з найбільшою ймовірністю в тих
випадках, коли можна ясно уявити їх позитивний результат, а також коли «нове»
сумісно з реальним життям людей, вони можуть це легко «спробувати» і оцінити
переваги запропонованого перед тим, що було раніше. Фахівці з соціального
маркетингу прагнуть оптимально спростити пропоновану ними зміну поведінки,
зробити її найбільш дохідливою і легкою для того, щоб вона з найбільшою
ймовірністю була прийнята цільовою аудиторією.
Визначення місця бажаної зміни поведінки
Поняття визначення місця має на увазі вплив на сприйняття людей і їх
відношення до того, що їм пропонують. Метою фахівця з соціального маркетингу є
спонукання людей до зміни їх поведінки шляхом визначення місця цієї зміни в
позитивному сенсі (як сприятливе). Наприклад, замість того щоб просити людей
«подумати про те, щоб стати донором після смерті і дозволити використовувати
свої рогівки очей» і підписати донорську картку, це можна сформулювати таким
чином: «Здійснити невеликий вчинок зараз, щоб в майбутньому дати іншим людям
радість прозріння». Така форма заяви жодною мірою не вводить в оману
ймовірного донора, але підносить те ж рішення в більш приємному і
альтруїстичному контексті, акцентуючи увагу на майбутньому благодіянні для
інших людей і мінімальній складності необхідної дії – підписати донорську картку.
Розробка конкретної продукції
У той час як типові програми соціального маркетингу націлені на
впровадження і прийняття ідей (як наприклад, цінність відмови від паління, здачі
донорської крові, освоєння прийомів надання першої допомоги – штучного
дихання і масажу серця), вони спираються не тільки на пропагування абстрактних
ідей, які часом важко вловити. Навпаки, при всякій нагоді фахівці з соціального
маркетингу прагнуть запропонувати людям який–небудь конкретний (відчутний)
продукт, за допомогою якого можна спонукати людину змінити поведінку і зробити
це найбільш легко і ефективно.
Відбір, розробка та пропагування продуктів, сприяючих змінам, часто відрізняє
соціальний маркетинг від інших підходів до громадськості, цілком і повністю
спираючись на засоби реклами. В рамках Програми Стендфордского університету
по профілактиці серцевих захворювань були випущені і поширені великі магніти у
формі серця і серії міні–плакатів про їжу, корисну для серця, для того, щоб люди,
що належать до цільової аудиторії, могли прикріпити їх будинку на холодильник як
нагадування про необхідність корисного для серця харчування. Зрозумілі будь–які
виразні малюнки, зображені на картках, переконують неписьменних батьків
зробити дітям необхідні щеплення. Доступність і висока надійність латексних
презервативів значною мірою полегшує фахівцям з соціального маркетингу важке
завдання пропаганди «безпечного сексу», що запобігає поширенню СНІДу.
Нікотиновий пластир знижує фізіологічну залежність від тютюну, прискорюючи
зміну поведінки, необхідну для того, щоб кинути палити. У кожному конкретному
випадку продукт полегшує перехід до сприятливих змін поведінки.
Засвоєння бажаної моделі поведінки
Маркетинговий підхід передбачає отримання людьми чогось замість старого –
придбання продукту або прийняття нової моделі поведінки – в той час як вони
сподіваються поліпшити своє життя, або, принаймні, не зробити його гіршим, ніж
було колись. Фахівці з соціального маркетингу часто не можуть удаватися до
зниження ціни, так як в грошовому вираженні зміна поведінки зазвичай дорівнює
нулю – наприклад, щоденний прийом аспірину, що знижує ризик інсульту. Дійсно,
здорове харчування часто обходиться дешевше, ніж нездорове, а відмова від паління
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швидше економить гроші, ніж навпаки. «Витрати» для людини в цьому випадку
часто виражаються в зусиллях із подолання власної інерції і зміні давно сталих
звичок.
Майбутнє соціального маркетингу
Соціальний маркетинг наочно демонструє свої можливості для посилення
ефективності змін в суспільстві. Оскільки це відносно новий підхід, лише деякі
люди отримують спеціальну підготовку для занять соціальним маркетингом.
Більшість фахівців в цій області мають досвід роботи в охороні здоров'я, освіті,
засобах масової комунікації, соціальній політиці і, в окремих випадках, в
маркетингу. Всі вони зайнялися соціальним маркетингом для того, щоб надавати
людям більш скоординовану, цілеспрямовану і ефективну допомогу в застосуванні
нових навичок поведінки. У міру розвитку програм соціального маркетингу, в цій
області з'являтиметься все більше досвідчених професіоналів.
Останні
досягнення
в
медицині,
технології
діагностики,
охороні
навколишнього середовища та пропаганді здорового способу життя відкривають
можливості передачі нової цінної інформації обраним цільовим аудиторіям і
широкій публіці. Пересадка органів була неефективною до відкриття засобів, що
запобігають відторгненню тканин; мамографія з високою роздільною здатністю
дозволяє визначити хворобу на ранніх стадіях; в 1980–х роках були знайдені
хлорофлуоридні карбони, що застосовувалися в складі аерозолів; а в 1990–х була
доведена цінність аспірину для зменшення ризику інсульту. З появою нових
наукових відкриттів соціальний маркетинг може зіграти свою роль в інформуванні і
спонуканні людей змінити свою поведінку в мінливому світі.

3.9 СОЦІОЛОГІЧНЕ ПІЗНАННЯ ОСОБИСТОСТІ
Особистість як соціальна система
Людина входить у життя як цілісний феномен. Життєва діяльність людини
завжди несе на собі відбиток рівня її розвитку як особистості у всій її різнобічності.
Життєва позиція особистості формується сукупністю всіх соціальних впливів на
людину, і перш за все системою суспільного виховання.
Особистість є системна і тому «надчуттєва» якість, хоча носієм цієї якості є
цілком чуттєвий, тілесний індивід з усіма його вродженими і набутими
властивостями. Вони, ці властивості, складають лише умови (передумови)
формування та функціонування особистості, як і зовнішні умови і обставини
життя, що випадають на долю індивіда.
Характеризуючи «особистість» мають на увазі «цілісність», але таку
«цілісність», яка народжується в суспільстві. Індивід виступає як переважно
генотипічне утворення, в основі дозрівання якого лежать в основному адаптивні
пристосувальні процеси.
Становлення особистості відбувається в процесі засвоєння людьми досвіду і
ціннісних орієнтацій даного суспільства, що називається соціалізацією. людина
вчиться виконувати особливі соціальні ролі, тобто вчиться поводитися відповідно
до ролі дитини, студента, службовця, дружини, батька і т.д.
Соціальна особистість полягає в спілкуванні людей, починаючи з первинних
форм спілкування матері з дитиною. Дитина постійно включена в ті чи інші форми
суспільної практики; та якщо відсутня її спеціальна організація, то виховний вплив
на дитину здійснюють наявні, традиційно сформовані її форми, результат дії яких
може опинитися в суперечності з цілями виховання. Формування людини як
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особистості жадає від суспільства постійного і свідомо організовуваного
вдосконалення системи громадського виховання, переборення застійних,
традиційних, стихійно сформованих форм.
Виступаючи і суб'єктом, і результатом суспільних відносин, особистість
формується через її активні суспільні дії, свідомо перетворюючи і навколишнє
середовище, і саму себе в процесі цілеспрямованої діяльності. Саме в процесі
цілеспрямованої організовуваної діяльності формується в людині найважливіша,
визначаюча її як розвинену особистість потреба в благах іншого.
Цілеспрямоване формування особистості людини передбачає її проектування,
але не на основі загального для всіх людей шаблону, а відповідно до
індивідуального для кожної людини проекту, що враховує її конкретні фізіологічні і
психологічні особливості.
Головна мета розвитку особистості – можливо більш повна реалізація
людиною самої себе, своїх здібностей і можливостей, можливо більш повне
самовираження і саморозкриття. Але ці якості неможливі без участі інших людей,
вони неможливі в ізоляції і протиставленні себе суспільству, без звернення до
інших людей, що припускає їх активну співучасть у цьому процесі.
Образ особистості. Життєва позиція
У рамках аналізу життєвої позиції постає питання про спосіб життя
особистості.
Спосіб життя – сукупність типових форм життєдіяльності людей, об'єктивно
існуючих в суспільстві: праця, суспільно–політична сфера, освіта, дозвілля та
відпочинок, особисте, сімейне життя і т.д.
Свої соціальні спрямування особистість реалізує в матеріальному і духовно–
ідеалогічному житті. Життєва позиція виступає в цьому ряді характеристикою
конкретного суб'єкта, який в рамках даного способу життя веде матеріальне і
духовно–ідеалогічне життя певної спрямованості, змісту та активності. Особистість
– це учень і співавтор людської історії, певного способу життя.
Спосіб життя суспільства, соціальної групи, трудового колективу представляє
для суб'єкта будь–якого рівня (а для конкретної людини особливо) специфічну
суспільну умову, активно детермінуючу і його спосіб життя. Особистість стикається
з цілою сукупністю ситуацій життєвого вибору. Вона або приймає наявний спосіб
життя, бореться за його зміцнення, розвиток (займає активну життєву позицію);
або ставиться до всього як до належного, реалізує себе в рамках позитивної норми,
але не більше (життєва позиція середнього рівня активності); або тільки
пристосовується до існуючих умов, байдуже дотримуючись «правил життя»
мікросередовища (пасивна життєва позиція); або в певних умовах використовує
форми діяльності і спілкування негативного і антигромадського змісту (негативна і
антигромадська життєві позиції). Як видно, поняття «життєва позиція» і «спосіб
життя» перетинаються і доповнюють один одного.
У момент життєвого вибору особистість проходить випробування на зрілість і
соціальну сталість як свідомий суб'єкт суспільного життя.
Поняття «життєва позиція» пов'язане з активним, вибірковим ставленням
людей до природи і суспільства, здатністю людини робити вибір і приймати
рішення в тих чи інших умовах, в тому числі і в рамках певного способу життя.
Об'єктивними (зовнішніми) умовами самовизначення особистості виступає вся
сукупність соціально–економічних, політичних і духовно–ідеалогічних процесів
конкретного історичного суспільства (на рівні суспільства в цілому і складових його
соціальних груп, на рівні регіону, на рівні трудового колективу і родини).
Своєрідними зовнішніми умовами є також і способи життя колективних та
індивідуальних суб'єктів, з якими вона взаємодіє.
262

Соціальний тип особистості. Темперамент
«Діячі» – воїни, ремісники, інженери, педагоги; активна дія, зміна світу, інших
і себе.
«Мислителі» – дивитися, міркувати; зброя – слово.
«Люди почуттів і емоцій» – діячі літератури і мистецтва; зброя – інтуїція.
«Гуманісти і подвижники» – зброя – загострене почуття відчуття душевного
стану іншої людини, любов до всього живого; справа життя – милосердя.
Темперамент
Особливий інтерес протягом століть викликає таке інтегральне утворення
індивіда, як темперамент (від лат. Temperamentum – належне співвідношення
частин).
А. Р. Лурія висловив афоризм, що велич вченого визначається тим, наскільки
висунуті ним уявлення затримали розвиток наукової думки. У цьому сенсі навряд
чи хто з учених може змагатися з Гіппократом, який запропонував гуморальну
концепцію темпераменту. Гіппократ вчив, що темперамент залежить від
співвідношення чотирьох рідин організму – крові, жовчі, лімфи і флегми. Суміш
цих рідин і лежить в основі чотирьох основних типів темпераменту: сангвініки,
холерики, меланхоліки, флегматики. Одні люди за темпераментом надзвичайно
повільні і незворушні. У всій манері їх поведінки відчувається статечність,
розміреність (флегматики). Інші люди рухливі, поривчасті, легко спалахують,
миттєво хапаються за нові ідеї; товариські люди зі змінним настроєм (сангвініки).
Холерики надзвичайно сприйнятливі і глибоко переживають всі свої радощі, свої
болі і печалі. Вони імпульсивні, під впливом афекту можуть зробити необдуманий
вчинок, а після будуть каятися. Зовсім інший тип – меланхоліки. Вони глибоко
переживають будь–яку подію життя, але горе носять в собі, не проявляючи зовні
свої переживання; постійні у своїх уподобаннях.
Соціальні ролі
Поняття особистості – це сукупність таких психологічних якостей індивіда як:
ставлення до чогось, норми поведінки, поглядів, цінності.
У філософії особистість людини як така не розглядається, нею треба стати.
У соціології – особистість – сукупність статусно–рольових характеристик.
Особистість – це автономна система, яка може бути незалежна від суспільства. Ця
незалежність проявляється у власному світогляді особистості, в її самосвідомості.
Соціальні ролі – це сукупність вимог, пропонованих індивіду суспільством. Це
сукупність дій, які повинна виконати людина, що займає даний статус у соціальній
системі. У людини може бути безліч ролей. Коли відбувається протиріччя 2–х
ролей, має місце рольовий конфлікт.
Соціальні ролі:
Інституалізовані: інститут шлюбу, сім'ї, соціальні ролі матері, дочки, дружини;
Конвенціональні: прийняті за угодою, хоча людина може і не приймати їх;
Основні рольові характеристики:
Толкот Парсенс запропонував 5 характеристик будь–якій ролі: Емоційна: одні
ролі вимагають емоційної стриманості, інші – розкутості.
Спосіб отримання: запропоновані і завойовані.
Масштаб: частина ролей суворо обмежена, частина – розмита.
Формалізація: діяльність у чітко встановлених рамках або довільна.
Мотивація: особистий прибуток, суспільне благо і т.д.
Соціальна роль складається з: рольового очікування, виконання цієї ролі.
Теорія Ч. Кулі – теорія суспільного дзеркала, суть теорії: порівнюючи себе з
іншими, у людини з'являється власна думка з оцінок інших людей. Формування
оцінки пов'язане з винагородою. Вчинки, які заохочуються в людині можуть
отримати подальший розвиток.
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Ми аналізуємо, як до нас ставляться люди. Ми аналізуємо, як ми ставимося до
цієї оцінки. Ми аналізуємо, як ми реагуємо на цю оцінку.
При дослідженні особистості як «елемента» розвитку соціальної системи вона
отримує свою змістовну характеристику через «суспільні функції» – ролі, які
засвоюються нею в онтогенезі». Описуючи рольову соціотипову поведінку
особистості, соціологи та соціальні психологи характеризують особистість саме як
представника тієї чи іншої групи, професії, нації, класу, того чи іншого соціального
цілого. В залежності від того, як виступає для особистості група, наскільки
особистість залучена в ті чи інші відносини з групою, що означають для неї цілі і
завдання спільної діяльності групи, виявляються різні якості особистості. У зв'язку
з цим, для того щоб виявити специфіку проявів особистості в групі, її вкладів в
життя групи, необхідно розкрити природу того пласту та взаємовідносин особи і
групи, знайти ті системні підстави, які визначають динаміку і суть поведінки
особистості.
Для того щоб проаналізувати, як індивід залучається до суспільних відносин,
необхідно чітко виділити різні плани дослідження системних якостей особистості.
Так, наприклад, дослідження існуючих у певної соціальної групи уявлень про
взаємовідносини між «керівниками взагалі» і «підлеглими взагалі» – це одна
площина
вивчення
особистості
в
суспільних
відносинах;
дослідження
«нормативно–рольових» відносин між учасниками спільної діяльності – друга
площина; вивчення відношення між людьми, при яких мотиви однієї людини
набувають суб'єктивну цінність, особистий сенс для іншої людини, – ще одна
площина аналізу системних якостей особистості в розвитку суспільства. Для
вирішення питання про співвідношення суспільних і міжособистісних відносин
представляється доцільним виділити три рівні аналізу системних якостей
особистості в суспільних відносинах, умовно позначаються як рівні аналізу
особистості в системах «роль–для–всіх», «роль–для–групи», «роль–для –себе»

3.10. ДОСВІД І ОСОБЛИВОСТІ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ В РОСІЇ
Загальні положення
Розглянуті нижче особливості соціальної роботи, засновані на матеріалах
Інституту соціальної педагогіки РАО, Фінансової академії при Уряді РФ,
Міжнародної асоціації по боротьбі з наркоманією і наркобізнесом, Міжнародного
руху «Жінки світу – проти наркотиків» та Асоціації соціальних педагогів та
соціальних працівників , характерні для більшості країн колишнього СРСР. Однак,
Росія, як правонаступниця, є найбільш яскравим прикладом у всіх відносинах,
пов'язаних із соціальною політикою.
У 1991 р. Росія приєдналася до спільноти країн, в яких існує професійна
соціальна робота. Якщо підходити до питання формально, не відволікаючись від
термінологічної оболонки, то вийде, що соціальної роботи як такої до 1991 р. в
СРСР не було, але якщо враховувати насамперед зміст поняття, то стане ясно, що
такого роду діяльність існувала в рамках соціального забезпечення, педагогічної
роботи за місцем проживання, медико-реабілітаційної роботи та ін. Введення
соціальної роботи як професії стало свідченням відмови від ідеологічної
міфологеми, згідно з якою в розвиненому соціалістичному суспільстві принципово
Керівник програми доктор філософських наук, професор, зав. кафедрою соціології Фінансової
академії при Уряді РФ Галина Сілласте.
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відсутні соціально–економічні передумови для появи соціально вразливих і
девіантних груп населення, а проблеми тих клієнтів, які обслуговуються в рамках
соціального забезпечення, пов'язані або з «природними» медико–біологічними
причинами (старістю, хворобами та інвалідністю), або з нещасними випадками,
природними та техногенними катастрофами.
Відбулися в пострадянській Росії глибокі соціальні зміни, нестабільність
політичної та економічної ситуації, що супроводжують тривалий перехідний період,
призвели до збільшення чисельності та розширенню спектра соціально
незахищених і вразливих контингентів (малозабезпечені і безробітні, учнівська
молодь, неповні та багатодітні сім'ї, сім'ї з хронічними хворими та інвалідами,
мігранти та біженці та ін.), а також соціально девіантних контингентів і «груп
ризику» (алкоголіки і наркомани, неповнолітні правопорушники і повії, бомжі,
професійні жебраки та ін.)
Перехід до нової системи соціально–економічних відносин викликав кризові
зміни, що супроводжуються стресами в умовах життя людей та в їх ціннісних
орієнтаціях і в цілому привів до погіршення соціального здоров'я суспільства,
зокрема всіх основних параметрів, що характеризують так звану якість населення:
освітній і професійний потенціал, здоров'я, духовно–моральний потенціал.
Все це стало наслідком характерного для нестабільних перехідних періодів
стану аномії, тобто тимчасового руйнування нормативних структур, при якому
люди, що звикли керуватися традиційними звичаями, вже не можуть жити по–
старому, але ще не виробили або не освоїли нових зразків дій, взаємодії, поведінки.
В результаті збільшується чисельність маргінальних, неадаптованих членів
суспільства, більшість яких не здатні до самоорганізації.
У цьому зв'язку соціальна робота, ідеологічною суттю якої можна вважати
раціональний альтруїзм , покликана допомагати їм як в плані їх власного
виживання, так і в перспективі впорядкування більш широкого соціокультурного
контексту, причому з упором не тільки і не стільки на поліпшення матеріального
добробуту нужденних в рамках державної або приватної благодійності, але в першу
чергу на їх активну соціалізацію та адаптацію до мінливих життєвих умов.
Головними завданнями соціальної роботи є прагнення поліпшити як саму
якість соціальних відносин, так і досягти більшої соціальної справедливості.
Особливої актуальності набуває регулююча роль держави у виробленні та здійсненні
заходів, здатних протидіяти явищам стихійності й незахищеності, забезпечити
соціальний захист громадян, гідний рівень їхнього існування й життєдіяльності в
суспільстві. У той же час це є проблемою вироблення стратегії соціального
розвитку в цілях стабілізації соціальних відносин і державності як такої, що і
складає основну мету соціальної політики. Соціальна політика, визначаючи зміст,
спрямованість, нормативно–правову базу соціальної роботи, є методологічною,
теоретичною і практичною передумовою здійснення цієї роботи в конкретних
формах і конкретними методами.

ДЕВІАНТНИЙ (англ., нім. Deviant – відхиляється, лат. Deviatio – відхилення) – відхиляється від
загальновизнаних норм; соц. дії, вчинки людей або груп, що приводять до порушення цих норм і
викликають необхідність відповідного реагування з боку соц. групи або суспільства в цілому. Термін
вживається в культурології для пояснення субкультур.
АЛЬТРУЇЗМ (altruism) 1) Безкорислива турбота про благо інших, готовність жертвувати для
інших своїми особистими інтересами; протил. егоїзм. 2) Самовіддана поведінка, яка позитивно
впливає на виживання, благополуччя і настрій інших. Може варіювати від простого уникнення
зустрічей до жертвування своїм життям заради життя іншого. 3) Спрямованість поведінки і
діяльності людини, коли вона робить щось для людей без очевидної вигоди для себе.
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Соціальна політика – складова частина внутрішньої політики держави, втілена
в його соціальних програмах та практиці і регулююча відносини у суспільстві в
інтересах і через інтереси основних соціальних груп. За походженням вона
вторинна щодо економіки. Основні завдання соціальної політики – гармонізація
суспільних відносин, створення соціально гарантованих умов для життєдіяльності
громадян, забезпечення соціальної справедливості в суспільстві.
Соціальну роботу, у свою чергу, можна представити як організаторську і
виконавчу діяльність з реалізації соціальної політики держави; та на
операціональному рівні соціальна робота визначається як вид професійної
діяльності з надання допомоги окремим людям, групам чи спільнотам для
посилення або відновлення їхньої здатності соціального функціонування та по
відтворенню соціальних умов, що сприяють реалізації цієї мети.
В тарифно-кваліфікаційній характеристиці посади «фахівець з соціальної
роботи» виділяються наступні його функції:
• аналітико-гностична (виявлення та облік на території обслуговування сімей і
окремих громадян, у тому числі неповнолітніх дітей, які потребують різних видів і
форм соціальної підтримки, і здійснення патронажу над ними);
• діагностична (встановлення причин труднощів, які виникають у громадян);
• системно-моделююча (визначення характеру, обсягу, форм і методів
соціальної допомоги);
• активаційна (сприяння активізації потенціалу власних можливостей окремої
людини, сім'ї та соціальної групи);
• дієво-практична (допомога в поліпшенні взаємовідносин між окремими
людьми і їх оточенням; консультації з питань соціального захисту; допомога в
оформленні документів, необхідних для вирішення соціальних питань; сприяння в
приміщенні, яке потребують стаціонарні лікувально–оздоровчі
установи;
організація громадського захисту неповнолітніх правопорушників та ін.);
• організаторська (координація діяльності різних державних і недержавних
установ, участь в роботі по формуванню соціальної політики, розвитку мережі
установ соціального обслуговування);
• евристична (підвищення своєї кваліфікації і професійної майстерності).
Фактично передбачається, що соціальний працівник повинен бути здатний
виступати в якості соціального статистика, адміністратора і менеджера;
забезпечувати різного роду соціальне обслуговування; допомагати у вихованні дітей;
здійснювати психологічні та правові консультування та експертизу; проводити
просвітницьку роботу з найрізноманітніших питань, у тому числі таких, як
здоровий спосіб життя, планування сім'ї, профілактика правопорушень та ін.
Соціальна робота належить до «професій, які допомагають», і в світовій
практиці одним з її фундаментальних методологічних та організаційних принципів
є підхід, який позначається як системно–комплексний, цілісний. У контексті
даного підходу конкретна особистість чи явище розглядаються цілісно і як щось
більше, ніж сума окремих частин, а проблеми бачаться в більш широкому спектрі,
ніж на рівні специфічних симптомів. У рамках системно–комплексного підходу
здійснюється інтеграція соціальних, соціокультурних, психологічних і фізичних
впливів на індивідуума.
Зміст самого поняття соціальної роботи передбачає взаємодію між людиною і
навколишнім середовищем, тому клієнта завжди необхідно розглядати в його
соціальному оточенні, соціальному середовищі його проживання. Соціальний
аспект суспільних відносин присутній скрізь, де здійснюється соціальна діяльність,
виникають взаємодії індивідів і груп індивідів. У практиці соціальної роботи
виділяються три рівні перетворювальної діяльності: всередині суспільства як цілого
(макрорівень); всередині спільнот і соціальних інститутів (мезорівень); в рамках
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сімей та індивідуумів (мікрорівень). При цьому важливо завжди мати на увазі, що
кожна спроба втручання в соціальну систему заради проблем депривації і
деструкції на індивідуальному рівні повинна також бути атакою на структурні та
поточні проблеми, що знаходяться за цими індивідуальними проблемами. В іншому
випадку останні будуть виникати знову і знову, в той час як соціальні зміни
досягаються тільки завдяки перетворювальній роботі, що проводиться одночасно на
макро–, мезо–і макрорівнях.
Соціальна політика та соціальна робота в умовах Росії ідеологічно багато в
чому узгоджуються із загальносвітовими тенденціями, однак, природно, існує
специфіка, зумовлена рядом соціокультурних та економічних чинників.
Соціальна політика є за своєю ідеологією патерналістською. ПАТЕРНАЛІЗМ
(лат. pater – батько, батьківський) – форма регулювання соціальних і трудових
відносин між державами, а також на рівні держави та фірми. Проявляється в
заступницькому ставленні держави (фірми) до залежних від неї суб'єктів – держав,
народів, працівників.
Патерналізм на державному рівні означає, що все суспільство представляється
як сім'я, главою якої (батьком) є держава. Вона визначає, що добре і що погано,
розподіляє блага з урахуванням місця кожного в ієрархічній системі влади. Всі
громадські організації мають право на існування лише як механізми, що зміцнюють
владу. Відносини патерналізму характерні для традиційних суспільств, де сильні
традиції общинності. Елементи патерналізму спостерігалися і в радянській
адміністративно–командній системі, які проявлялися в економіці в захисті
підприємств від конкуренції і розорень, в широко діючій системі соціальних
гарантій.
Патерналізм внутрішньофірмовий характерний для економічних відносин з
патріархальними традиціями (Японія, Південна Корея, Іспанія та ін.). Так,
патерналізм у Японії пов'язаний з докапіталістичними відносинами японського
суспільства, в якому первинним осередком була сім'я – клан («ІЕ»). Глава сім'ї мав
повну владу над усіма її членами; у всіх прийнятих рішеннях сім'ї–клану
вирішальне слово залишалося за главою «ІЕ». Традиції патерналізму, що існували
на основі «ІЕ», були перенесені в сферу капіталістичних економічних відносин.
Механізм патерналізму отримав велике поширення як на дрібних, так і на великих
підприємствах (в фірмах). Робочі дрібні підприємства вважають себе членами
родини господаря; наймання на роботу здійснюється по рекомендації; заробітна

ДЕПРИВАЦІЯ (від лат. Deprivatio – позбавлення), психічний стан, що виникає в
результаті тривалого обмеження можливостей людини для задоволення її осн. психічних потреб;
характеризується вираженими відхиленнями в емоційному і інтелектуальному розвитку, порушенням
соціальних контактів. Для повноцінного розвитку дитини необхідні такі умови: 1) різноманітні
стимули різної модальності (зорові, слухові і т.д.); їх нестача викликає стимулюючу (сенсорну) Д.; 2)
задовільні умови для навчання та набуття різних навичок; хаотична структура зовнішнього
середовища, яка не дозволяє розуміти, передбачати і регулювати те що відбувається зовні, викликає
когнітивну Д.; 3) соціальні контакти (з дорослими, перш за все з матір'ю), забезпечують формування
особистості; їх недостатність веде до емоційної Д.; 4) можливість здійснення громадської
самореалізації за допомогою засвоєння соціальних ролей, прилучення до суспільних норм і
цінностей; обмеження цієї можливості викликає соціальну Д. Поширена раніше думка про
незворотність наслідків Д. в ранньому віці в даний час піддається сумніву. Однак очевидно, що
наслідком Д. практично завжди є більш–менш виражена затримка в розвитку мови, освоєнні
соціальних і гігієнічних навичок, розвитку тонкої моторики, інтелекту. Для ліквідації наслідків Д.
передусім необхідне усунення та компенсація умов, що її викликають.
Деструкція (лат. destructio) – порушення, руйнування нормальної структури чогось.
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плата не фіксується заздалегідь, значна її частина (до 30%) спрямовується на
додаткові виплати, які залежать від ступеня процвітання підприємства – сім'ї.
На рівні великої фірми, корпорації, патерналізм виявляється в таких рисах:
1) в системі довічного найму. Це створює для постійних працівників (до 30%
робочої сили) атмосферу сімейних постійних відносин, знімає відчуженість
працівників від фірми;
2) в одержанні величезної допомоги при виході на пенсію за принципом:
«один місячний оклад за кожний відпрацьований у фірмі рік»;
3) у системі автоматичного підвищення зарплати в залежності від віку і стажу
безперервної роботи, що забезпечує реалізацію принципу «старшинства»;
4) у підготовці кадрів, яка передбачає обов'язкове регулярне підвищення
кваліфікації та забезпечує посадове просування;
5) у планомірному переміщенні кадрів з одного підрозділу в інший, що
покращує взаємодію між підрозділами, підсилює почуття відповідальності за всю
фірму.
Використання традицій патерналізму дозволило Японії досягти великих успіхів
в економіці, призвело до так званого «Японського економічного дива».
Патерналізм по визначенню ділить учасників взаємодії на покровителів і
обдаровуваних, причому останні обов'язково виявляються в приниженому
положенні, незалежно від того, який практикується варіант патерналізму –
ліберальний (благодійність, гуманітарна допомога) або строгий (каральний).
Державний статус соціальної роботи має на увазі можливість централізованого
контролю над визначенням категорій і кількості членів суспільства, які потребують
допомоги, а також над тими ресурсами, які виділяються для її надання.
Соціальний працівник у ролі державного службовця є провідником соціальної
політики, тому спрямованість і зміст його професійної діяльності, а також його
власні установки спочатку багато в чому визначаються ціннісною, аксіологічною
концепцією ставлення суспільства до певних категорій об'єктів соціальної роботи. У
цьому зв'язку можна сказати, що соціальна політика та соціальна робота в Росії
ідеологічно тяжіють до так званої медичної, чи адміністративної, моделі.
Відповідно до цієї моделі, якщо яка–небудь людина, в порівнянні з іншими,
чогось позбавлена і знаходиться в невигідному становищі, то для неї ця ситуація
трагічна; обмежені соціальні можливості є частиною людини, належать їй, і це як
би її власна вина; людина повинна пристосуватися до суспільства, а якщо вона не
така, як усі, то вона повинна піддатися процесу соціального втручання, для того
щоб відповідати статичним і консервативним соціальним уявленням про «норму».
Внаслідок такого підходу частина людей виявляються відділеними від решти
суспільства, їх оточують професіоналами і вважають, що через наявні обмеження за
станом здоров'я, малозабезпеченістю або за віком їх здатності приймати рішення
теж обмежені. Нарешті, ідеологія «адміністративної моделі» здійснює визначений
вплив на законодавство, соціальну політику і організацію соціальних служб.
Авторство «соціальної моделі» (іноді її позначають як «інтерактивну модель»,
або «модель взаємодії») належить головним чином самим клієнтам соціальних
служб, які розпочали у багатьох країнах поступово об'єднуватися в різні асоціації та
рухи.
У фокусі цієї моделі знаходитися взаємозв'язок між окремою людиною і
навколишнім середовищем (у тому числі суспільством), причому обмежені
можливості не розглядаються як частина людини і як її провина: людина може
намагатися послабити наслідки, що випливають з її проблем, але відчуття
обмеженості своїх можливостей викликано головним чином позицією і поведінкою
інших людей і бар'єрами, що існують у навколишньому середовищі (архітектурою,
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соціальною організацією і психологічним кліматом, в тому числі стигматизацією та
інвалідизацією).
Одна з кінцевих цілей соціальної політики та соціальної роботи пов'язана з
концепцією незалежного життя, яка розглядає людину і її проблеми у світлі її
цивільних прав, а не з точки зору її особистісних і соціальних труднощів, і
орієнтується на усунення фізичних і психологічних бар'єрів у навколишньому
середовищі з допомогою спеціальних служб, методів і засобів. Очевидно, що саме в
сфері соціальної роботи, що припускає, по визначенню, професійну підтримку,
захист і допомогу, соціально вразливим і неблагополучним категоріям населення
повинні бути надані умови для їх соціальної реабілітації, адаптації та інтеграції.
З іншого боку, незалежне життя являє собою наявність альтернатив і
можливість вибору, який людина може зробити за допомогою соціальних служб,
причому критерієм незалежності є не ступінь її дієздатності і самостійності в
умовах відсутності допомоги, а якість життя в умовах наданої допомоги. У свою
чергу, поняття допомоги включає в себе її характер, спосіб надання, контроль і
результат.
Іноді буває важко приймати допомогу, але й не менш важко успішно її
надавати. У зв'язку з вищевикладеним важливі не тільки зміст і технології
соціальної роботи, але і її психологічна забарвленість.
Одним з найпоширеніших і, очевидно, найбільш адекватних для
«допомагаючих професій» типів соціальної роботи і недирективної консультативної
психології є гуманістичний підхід. Відповідно до цього підходу, для нормального
існування людини, що припускає формування її високої самоцінності, необхідні
активізація внутрішніх ресурсів позитивного розвитку особистості («особистісного
зростання»), гуманність і можливість вибору. З іншого боку, з позицій
екзистенціальної психології одним з найважливіших прагнень особистості є
знаходження змісту свого існування, і для людини важливіше не те, що з нею
сталося, а своє ставлення до того, що трапилося.
З цієї точки зору дуже важливим завданням соціального працівника є
переведення клієнта з позиції об'єкта соціального впливу (соціальна та особистісна
пасивність, зовнішній локус контролю, відмовлення від самостійного прийняття
рішень і залежність, стереотипічність мислення і поведінки тощо) у позицію
здатного до саморозвитку, активного і креативного суб'єкта соціального впливу. У
рамках двосторонніх відносин «соціальний працівник – клієнт» останній повинен
бути стимульований на активний вибір у виді самостійного прийняття рішень. Але
в умовах вітчизняної практики соціальному працівнику набагато легше приймати
рішення самому, спираючись на існуючі нормативи і формальні критерії, що
приводить до зростання непевності клієнта у своїх силах і його залежності від
соціального працівника.
Слід також зазначити, що з новітньою історією Росії пов'язана така
особливість значної частини менталітету населення, як віктимність. Багато людей
відчувають себе жертвами «ката» – уряду або конкретних його персонажів, що
демонструють реакції агресії або образи і, відповідно до механізмів системного
психотерапевтичного підходу, віктимізують
кривдника, викликаючи в нього
почуття провини і стаючи, у свою чергу, його «катом» (яскрава ілюстрація –
«засмучені» прем'єр–міністри, яким населення зазвичай «заважає працювати»).
У зв'язку з цим соціальним працівникам належить життєво важлива роль у
стимулюванні людей на досягнення їх цілей і забезпеченні рівного доступу до
якісного і незалежного способу життя в суспільстві, що, у свою чергу, має
ВІКТИМІЗАЦІЯ – процес перетворення особи в жертву злочинного посягання, а також результат
цього процесу як в одиничному, так і в масовому порядку.
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дозволити соціально вразливим категоріям населення (а також людям, які зазнали
тих чи інших видів насильства) не відчувати себе психологічно стигматизованими
інвалідизованими жертвами. Наділення клієнтів необхідною для цього силою
складається з шести ключових елементах: контроль і вибір, ідентичність, участь і
консультування, технологія, інформація та ресурси.
Конкретні зусилля, відповідно до «соціальної моделі», повинні бути спрямовані
не тільки на допомогу людям у боротьбі з їх проблемами, але і на зміни в
суспільстві. Однак у вітчизняній практиці соціальна робота зводиться в основному
до збору і первинного аналізу даних про індивідуумів і сімей з особливими
потребами та розподілу різних видів матеріальної допомоги – грошей, ліків, їжі,
одягу і т.д. У результаті багато психосоціальних потреб клієнтів/сімей часто
задовольняються не повною мірою, а їхні особистісні ресурси не активізуються, що
знижує можливості соціальної адаптації та реабілітації.
Крім того, на відміну від багатьох країн, у вітчизняній теорії і практиці
соціальної роботи фактично відсутній в цілісному вигляді професійний етичний
кодекс, в результаті чого не експлікуються найважливіші професійні цінності, в
тому числі Антидискримінаційна спрямованість соціальної роботи (тобто боротьба з
ейджизмом, сексизмом, інвалідизмом і пр.). Недостатньо розвинені спеціалізовані
практичні напрямки і методи «соціальної терапії» для таких, наприклад, ситуацій,
як зневага дітьми і насильство в сім'ї, втрата і горе, девіантна та делінквентна
поведінка тощо, що частково обумовлені свого роду соціальною міфологічністю і
табуванням даної тематики; практично відсутні групові форми соціальної роботи, в
тому числі організація асоціацій клієнтів з подібними проблемами і груп
самодопомоги.
Ефективність соціальної роботи (а також її економічна рентабельність)
знижується через те, що різними її напрямками займається мало не десяток різних
міністерств і відомств, що мають своє власне фінансування: так, Міністерство
загальної та професійної освіти РФ займається дітьми з навчальними труднощами,
Міністерство внутрішніх справ РФ – неповнолітніми правопорушниками,
Міністерство охорони здоров'я РФ – хворими, інвалідами та наркотично
залежними людьми, Міністерство з надзвичайних ситуацій РФ – людьми,
постраждалими від природних і техногенних катастроф, Міністерство праці і
соціального розвитку РФ – соціальним забезпеченням і підтримкою різних
соціально вразливих груп населення. Сфери діяльності та об'єкти частково
перекриваються (наприклад, різними аспектами медико–соціально–педагогічної
реабілітації дітей–інвалідів займаються як мінімум три з вище перелічених
міністерств), проте говорити про цілісний підхід та міжвідомчу взаємодію поки ще
рано, хоча останнім часом в цьому плані намітилися певні позитивні тенденції і
зрушення.
Необхідно відзначити деякі специфічні аспекти практичної соціальної роботи з
людьми, які можна умовно позначити як «виробнича шкідливість»: нав’язаність
спілкування, монотонність і психічне перевантаження через рутинність запитів і
психологічної «типажності» об'єктивно складних клієнтів, неможливість емоційної
розрядки під час роботи і необхідність весь час бути «у формі» (психологічна
несвобода), великі обсяги роботи з вимушеним виходом за межі службових
повноважень, нарешті, постійне зіткнення з відчаєм, болем, стражданнями та горем
інших людей, нерідко сприймають соціального працівника як персоніфікацію
держави–кривдника. Подолання цих та інших об'єктивних труднощів, а також мала
престижність та низька оплачуваність соціальної роботи вимагає від соціальних
працівників високого рівня професійної мотивації, компетентності та психологічної
сталості.
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Проблема посилюється ще й тим, що як професія, яка стрімко розвивається,
соціальна робота відчуває гостру нестачу в кваліфікованих фахівцях. Незважаючи на
те, що підготовка і перепідготовка соціальних працівників здійснюються на базі
приблизно 80 державних, а також великого числа недержавних освітніх структур, з
тридцяти з гаком тисяч російських соціальних працівників, поки ще тільки 8–10%
мають спеціальну професійну підготовку. Зазвичай співробітники соціальних служб
мають якусь вищу освіту (найчастіше гуманітарна) плюс пройшли курси
перепідготовки, в найбільш поширеному варіанті носять короткостроковий
характер і орієнтовані головним чином на організацію, фінансування та
менеджмент соціальних служб. Ще більш гостро ця проблема стоїть у відношенні
співробітників недержавних благодійних організацій, що займаються, по суті,
соціальною роботою.
Підготовка фахівців у галузі соціальної роботи офіційно була заснована в Росії
разом з введенням спеціальності і почала здійснюватися в 1991–1992 рр.. У
державному освітньому стандарті представлені, на перший погляд, всі необхідні для
якісної підготовки фахівців дисципліни, як загальноосвітні, так і спеціальні. Однак
в умовах відсутності цілісного підходу в методології самої соціальної роботи процес
навчання приймає еклектичний характер і не забезпечує належного рівня
міждисциплінарних взаємозв'язків.
В освітніх програмах для соціальних працівників і в самому навчальному
процесі відсутній такий компонент, як підготовка до роботи в багатопрофільних
бригадах
(командах),
не
передбачається
проведення
міждисциплінарних
конференцій та семінарів, що відображає міжвідомчу роз'єднаність в існуючій
практиці соціальної роботи і не дозволяє реалізувати принципи системно–
цілісного підходу. Нарешті, навчальні плани, програми і сам процес навчання
носять академізований характер, і частка тренінгових занять з відпрацювання
психосоціальних технологій роботи з різними типами випадків, а також польової
практики надзвичайно низька.
Безпека російської сім'ї та перспективи розвитку соціальної роботи
У російському суспільстві за останні десять років чимало зроблено для
становлення соціальної роботи, визначення її теоретичних і методичних основ,
створення організаційної і, що особливо важливо–кадрової бази. Однак російський
досвід розвитку ринкових відносин, а особливо їх соціальні наслідки для кожної
російської родини, вимагають певного переосмислення стратегії і тактики
соціальної роботи, уточнення її місця в системі взаємодії особистості і сім'ї з
самими різноманітними соціальними інститутами. У зв'язку з цим слід
проаналізувати можливі особливості соціальної роботи в Росії на початку першого
десятиліття нового століття.
В основу аналізу покладено сім тез.
Теза перша: соціальна політика – це інструмент забезпечення соціальної
безпеки суспільства як стратегічної мети держави, а соціальна робота – тактика
досягнення цієї мети.
Соціальна безпека всіма розуміється як стан захищеності особистості,
соціальної групи або спільноти від загроз порушення їх життєво важливих інтересів,
соціальних прав і свобод: права на життя; на працю та її справедливу оплату; право
на безкоштовну освіту; охорону здоров'я та медичне обслуговування; на доступний
відпочинок, а також право на гарантований соціальний захист і соціальне
обслуговування з боку держави.
Соціальна безпека та соціальна політика невіддільні одне від одного. Образно
висловлюючись, це дві сторони однієї медалі. Насправді, чим реалістичніша
соціальна політика держави, чим більш вона матеріально підкріплена, тим більше
забезпечена безпека сім'ї та кожного її члена. Більш того – соціальна політика – це
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свого роду інструмент забезпечення безпеки сім'ї, програма діяльності держави по
зміцненню сім'ї.
Фактично, починаючи з 1992 року, в російському політичному лексиконі
відбулася своєрідна і хвороблива метаморфоза. Поняття «соціальної політики» у
багатьох офіційних документах держави було витіснено поняттям «соціального
захисту». Від кого треба захищати мільйони російських сімей? Можна відповісти –
від власної держави. За останнє десятиліття вона привела в стан занепаду все те,
чим пишався народ в минулі радянські роки: науку, освіту, охорону здоров'я,
культуру, здоровий і дешевий масовий відпочинок.
Можна заперечити: адже є численні закони та урядові рішення з питань
соціальної політики. Так, є. Наприклад, постанова Уряду Росії від 26 лютого 1997
року «Про програму соціальних реформ в Російській Федерації на період 1996–2000
років». Або постанову (від березня того ж року) «Про структурну перебудову і
економічне зростання в 1997–2000 роках».
Однак тепер стало зрозуміло, що основні положення цих програм не виконані
і не могли бути виконані в таких галузях соціальної сфери як: освіта (від
дошкільної до вищої), забезпечення житлом, реформування системи соціальної
підтримки сім'ї, жінок, дітей, молоді. На повній підставі можна сказати, що на
початку нового століття ще немає чіткої і обґрунтованої соціальної політики
держави. Вона відмовилася від патерналістських функцій (які до речі кажучи,
існують та удосконалюються у всіх розвинених країнах) і фактично звела до
архімінімуму свої вкладення в соціальну сферу, переклавши витрати насамперед на
гаманці самих громадян, а почасти – на неурядові і регіональні організації, суб'єкти
Федерації, на місцеві органи влади.
В результаті за 10 років частка витрат населення на оплату послуг в освітніх
установах (у загальних витратах на освіту) збільшилася з менш ніж 2% до 13%; у
витратах на охорону здоров'я – з 2% до 13%, а з урахуванням покупки ліків – до
25–26%. За цим показником Росія перегнала всі західноєвропейські країни і
наближається до «недорозвинених» (або «що розвиваються»). Про яке соціальне
утриманство можна тут говорити?
Теза друга: вплив соціальної безпеки на суб'єкти та об'єкти соціальної роботи
носить диференційований характер.
Постійні об'єкти соціальної безпеки – особистість і сім'я, їх життєво важливі
інтереси і права. Але об'єкти соціальної безпеки і відповідно – соціальної роботи в
конкретних умовах можуть змінюватися в міру змін умов в суспільстві. Сьогодні –
це соціально збиткові групи, ущемлені реформами: діти, військовослужбовці,
жінки, інваліди, біженці, пенсіонери та люди похилого віку.
Не можу не погодитися з авторами книги «Взаємозв'язок соціальної роботи та
соціальної політики» виданої в 1997 р. під редакцією англійця Ш. Рамон і
перекладеної на російську мову, які стверджують: «У Росії соціальна робота і
соціальна політика перебувають зараз у стадії становлення», «так як вся структура
соціальних служб зазнає нині істотної трансформації» (М., 1997, с. 9–10). Так, це
так.
Законодавчою базою соціальної роботи є Федеральний закон «Про основи
соціального обслуговування населення в Російській Федерації», прийнятий ще в
листопаді 1995 р. Виходячи з Закону, можна виділити контури поля та діяльності
суб'єктів соціальної роботи. Це – державні підприємства та установи соціального
обслуговування, аналогічні муніципальні підприємства і установи, що знаходяться у
віданні органів місцевого самоврядування, а також громадяни, що займаються
підприємницькою діяльністю з соціального обслуговування населення без
утворення юридичної особи.
272

Деякі кількісні характеристики російського «поля» соціальних послуг, суб'єктів
соціальної роботи. За 1995–1999 роки число установ соціального обслуговування та
надання допомоги сім'ї та дітям зросла більш, ніж у 2 рази і становить 2240
одиниць. Звичайно, це ще не досить. Створено 8 державних кризових центрів, які
тільки в 1998 році надали допомогу майже 5 тисячам жінок і більше тисячі сімей.
Діють також 33 кризових центри (з яких 10–це центри допомоги жінкам–жертвам
насильства). Ці центри створені переважно неурядовими жіночими організаціями
на закордонні гранти.
Своєрідність форм соціальних центрів велика: комплексні центри соціального
обслуговування населення, територіальні центри соціальної допомоги сім'ї і дітям;
соціально–реабілітаційні центри для неповнолітніх; соціальні притулки для дітей та
підлітків; будинки нічного перебування; спеціальні будинки для одиноких
престарілих людей; центри екстреної психологічної допомоги по телефону
(телефони довіри) і інше.
Дуже активну роль у соціальній роботі зараз грають неурядові організації,
особливо жіночі. Офіційно зареєстровано більше 650 неурядових організацій на
федеральному і міжрегіональному рівнях. В цілому в містах і селищах Росії
працюють до 15 тисяч неурядових жіночих організацій. Держава будує свою роботу
з багатьма неурядовими організаціями на основі договорів про спільну діяльність.
Заслуговує на увагу підписання угод про соціальне партнерство між державними
органами і громадськими організаціями, хоча ця форма широкого розвитку ще не
отримала.
Теза третя: бідність як фактична і довгострокова загроза соціальній безпеці
сім'ї та фон діяльності соціальних працівників.
З багатьох соціальних загроз соціальної безпеки сім'ї, виділяються дві
вирішальних: масова бідність і насильство, що охопили всі верстви російського
суспільства.
Бідність – це соціальне явище невіддільне від всієї історії розвитку людства. В
даний час на планеті 1,5 мільярда людей, щоденний дохід яких не перевищує
одного долара. Але російська бідність кінця XX – початку ХХI століття
відрізняється своєю неповторною специфікою. Полягає вона в тому, що країна
стала злиденною всього за якихось 10 років – мить у світовій історії. Всього за
десятиліття непродуманих, нав'язаних економічних реформ, Росія, як, втім, й інші
держави колишнього СРСР, особливо Україна перетворилася із колись могутньої
держави СРСР – в одну з бідних країн світу. За прогнозами фахівців, буде потрібно
понад півстоліття, щоб з виробництва палива, електроенергії, металу, продовольства
досягти рівня 1990 року. А легкої промисловості для вирішення цієї ж задачі
необхідно 140 років. Майже півтора століття – в це важко повірити.
За даними соціологічних досліджень, чисельність населення з грошовими
доходами нижче прожиткового мінімуму в 1998 році становила більше 30 мільйонів
чоловік. Якщо додати до них тих, хто проживає на рівні прожиткового мінімуму, то
до категорії бідних в Росії можна зарахувати від 60 до 80% відсотків населення
країни. Причому, є райони з особливо низьким рівнем життя. Полюс бідності це:
Агінський, Бурятський автономний округ. Тут середній дохід на душу населення
становив 44% прожиткового мінімуму. Всього в Росії є зараз 42 регіони, де середній
дохід на людину або нижче порога бідності, або–на його рівні. Яким це не здасться
парадоксальним, але навіть у Москві, за даними офіційної міської статистики в
лютому 2000 року 52,2% москвичів мали доходи нижче прожиткового мінімуму
(хоча саме в Москві проживає і від 60 до 80% всіх російських «мільйонерів»).
Особливо важке матеріальне становище склалося в сім'ях, які мають дітей. За
соціологічними даними, із загального числа сімей з 3–ма дітьми 70% є бідними, а з
чотирма і більше дітьми – 90%.
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Крім сімей з трьома і більше дітьми до бідної або навіть злиденної частини
населення відносяться також пенсіонери та військовослужбовці, жінки і діти,
інваліди. Деякі з них порвали зв'язки з суспільством і опинилися на «соціальному
дні», повністю деградувавши як особистості. Особливому ризику опинитися за
межею бідності піддаються жінки у віці від 30 до 54 років. У складі населення з
грошовими доходами нижче прожиткового мінімуму жінки цих вікових груп склали
6,7 мільйонів чоловік.
Одним з найбільш істотних наслідків є духовна депресія в сім'ях, яка веде до
виникнення найгостріших внутрішньосімейних конфліктів; взаємної запеклості
членів сімей і навіть до самогубств.
Біда в тому, що якщо сім'я опинилася в умовах крайньої бідності і фактичного
розпаду, сама не звернеться за соціальною допомогою, то виявляється кинутою
напризволяще, надана сама собі. Соціальна безпека сім'ї в цьому випадку
виявляється фундаментально підірваною.
Особливо гостра ситуація складається в неповних сім'ях. Саме в такого роду
сім'ях найчастіше виникають проблеми покинутих дітей, їх злочинного продажу,
соціального сирітства, суїциду жінок та проституції (в тому числі малолітньої). Не
дивно, що за кількістю самогубств Росія займає сьогодні одне з перших місць в
Європі. Ніколи раніше ми не стикалися з цією проблемою як з масовим
соціальним явищем (особливо серед чоловіків).
Теза четверта: жертви насильства в суспільстві і в сім'ї як об'єкти соціальної
роботи. Можна з повною підставою сказати, що насильство в різних його формах є
зараз найпоширенішим соціальним лихом в Росії.
За результатами всеросійського опитування громадської думки, лише 6%
росіян впевнені в тому, що «нинішній державний устрій забезпечує їм особисту
безпеку». Зате в 16 разів більше тих, хто думає «з точністю навпаки» (відповіді 91%
респондентів: «немає не забезпечує».) У таких умовах сім'я по суті змушена
займатися самообороною і форми її далеко не завжди «мирні». В кінці 90–х років
російська сім'я перестала бути надійною та безпечною фортецею перед лицем
зовнішнього світу, а стала фактично «полігоном насильства» щодо своїх же власних
членів.
У вирі згубних економічних реформ і масового зубожіння населення,
розширюються всі форми насильства в сім'ї від фізичного до сексуального,
включаючи психологічний і прихований економічний примус. Останній особливо
типовий для сімей «нових росіян». Але слід підкреслити, що «домашнє насильство»
проявляється у всіх типах сімей, незалежно від рівня їх забезпеченості.
Насильство стало глобальним явищем російського суспільства, основою його
всебічної криміналізації. Дані, наприклад, за 1999 рік: зареєстровані 523 факти
бандитизму, випадку викрадення людей, терористичних актів; 64 захоплення
заручників; 31000 вбивства і замахи на вбивств; 8300 зґвалтувань та замахів на
зґвалтування. А адже всі жертви насильства – це безпосередні об'єкти соціальної
роботи.
Найбільше
страждають з них – діти. Внутрішня запеклість в сім'ях
обрушується насамперед на них. Так, за даними МДВ Росії, батьки щорічно б'ють
до 2 мільйонів дітей. До 50 тисяч дітей тікають з дому, рятуючись від батьківської
жорстокості і насильства. Страшна цифра: у Росії до 2 мільйонів бездомних дітей,
простіше кажучи, – безпритульних. Це більше, ніж було після громадянської та
Великої Вітчизняної війни. Щорічно в Росії не сідають за шкільні парти майже 1,5
мільйона дітей шкільного віку.
Хто з ними працює? У відношенні цієї категорії дітей застосовуються різні
форми соціальної роботи, яку ведуть державні та громадські організації.
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Наприклад, з дітьми–волоцюгами соціальну роботу ведуть дитячі приймачі
(розподільники), дитячі будинки, дитячі притулки, органи піклування. Діти, які
втратили родину, стали соціальними сиротами. Таких сьогодні – понад 560 тисяч
чоловік. Їх батьки живі, але або позбавлені батьківських прав, або самі відмовилися
від своїх дітей. Головним притулком для дітей–сиріт залишаються дитячі будинки.
У них виховується до 180 тисяч дітей. Але це все мова про дітей, які залишилися
без сім'ї.
Основна ж маса дітей живе в сім'ях, але саме в них і стає жертвами насильства
в різних його формах. При цьому форми сімейного насильства значно розширилися
в порівнянні з уявленнями десятирічної давності.
Сьогодні доводиться виділяти: 1) насильство фізичне, пов'язане з замахом на
життя і здоров'я дітей, жінок і людей похилого віку; 2) сексуальне, що виявляється
у відношенні жінок і дітей, в тому числі – малолітніх; 3) психологічне, мета якого
– приниження особистості та придушення її гідності; 4) примус (щодо дітей і
підлітків став особливо поширеним примус до споживання алкоголю і наркотиків).
Ще один вид насильства, що розвивається в родині; 5) економічне. Воно
поширене, головним чином по відношенню до жінок в сім'ях так званих «нових
росіян».
Особливо слід звернути увагу на новий об'єкт домашнього насильства – літніх
людей, які є так званими «залежними членами сім'ї». Насильство і зневага по
відношенню до літніх людей у родині стає важливим полем діяльності соціальних
працівників. І цьому теж треба вчити, а явище – дослідити.
Якщо ж врахувати, що Росія за своїм демографічним складом відноситься до
країн старих (пенсіонери становлять майже третину населення); що процес
старіння російського суспільства в найближчі 15–20 років буде протікати все
інтенсивніше, згідно з демографічними прогнозами, то зрозуміло, що злободенність
розвитку в Росії соціальної роботи з літніми людьми буде тільки посилюватися.
Чи можуть жінки, діти і люди похилого віку–жертви насильства в сім'ї –
розраховувати на оперативну допомогу соціальних працівників? Можуть, але в
обмежених масштабах, а саме рівно настільки, наскільки вони поінформовані про
те, до кого, коли і куди можна звертатися за допомогою. Тому неодмінним
завданням соціальних служб є поширення по всіх можливих каналах інформації
про форми і пункти отримання соціальної підтримки. Особливе значення тут
покликана грати соціальна реклама на ЗМІ і перш за все – на ТБ. Так робиться в
багатьох країнах світу, але в Росії цього поки немає.
Особливо слабкою ланкою в боротьбі проти насильства та жорстокого
поводження з дітьми є школа. Як правило, педагогічні колективи усунуті від цієї
роботи, більш того – вони самі не володіють необхідною інформацією про захист
прав дитини при насильстві в сім'ї. Соціальні педагоги до цієї найважливішої і
делікатної роботи не підготовлені і недостатньо орієнтується в ній.
Серйозною перешкодою запобіганню насильства в сім'ї та жорстокого
поводження з дітьми є відсутність закону. Ігнорується міжнародний досвід, який
свідчить про те, що подолати насильство в сім'ї неможливо без вкрай необхідного
втручання соціальних працівників в кризових сімейних ситуаціях.
Теза п'ята: поширення наркоманії стало смертельною загрозою для безпеки
сім'ї.
Наркоситуація в Росії за останні роки змінилася загрозливо і продовжує
посилюватися. Наркоманія в сім'ях, серед дітей, підлітків та молоді – це реальна
загроза для безпеки не тільки російської родини, але й ширше – загроза
національній безпеці держави. До кінця 90–х років в споживання наркотиків у
російському суспільстві, за даними соціологічних досліджень, були втягнуті не
менше 6 мільйонів росіян, у тому числі – дітей, молоді та жінок (включаючи
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молодих матерів). Причому, не тільки у великих містах, але і в малих, більш того –
навіть у сільській місцевості. Свого роду «метастази наркоманії» розповзаються по
всьому російському організму, заражаючи і руйнуючи все нові й нові його життєво
важливі центри.
Важливим напрямком діяльності соціальних працівників стала організація
допомоги сім'ям, які мають наркохворих дітей або членів сім'ї (включаючи матір чи
батька). Цей напрямок діяльності соціальних працівників є в Росії найбільш
слабким, не забезпеченим кваліфікованими кадрами і відповідними освітніми
програмами. При налагодженні соціальної допомоги сім'ям з наркохворими
(«наркозалежними») дітьми або членами сім'ї доцільно враховувати ряд
особливостей нової наркоситуації в Росії.
Однією з найбільш важких, небезпечних ознак погіршення становища стала
ювенізація (омолодження) наркоманії. Це означає, що в споживання наркотиків
втягуються діти, все більш і більш ранніх віків. За даними соціологічних
досліджень, вік першого контакту з наркотиками знизився в Росії у хлопчиків до
14,2 року, а у дівчаток – до 14,6 років. Проте є численні випадки прилучення до
наркотиків (як правило, насильницького) навіть з 7–5 років. Це відноситься до
дівчаток і в ще більшій мірі – до хлопчиків. Ініціаторами втягування в наркоманію
дівчаток і дівчат у переважній більшості випадків є чоловіки (друзі, приятелі,
всякого роду «френди»). При цьому в силу особливостей свого віку і психології
підлітки, зазвичай розігруючи горезвісну «мужність», особливо зловживають дозами
наркотику, залишаючи за рівнем їх споживання далеко позаду навіть дорослих
чоловіків.
Особливу тривогу викликає останнім часом поширення наркотиків серед
школярів. За даними соціологічного дослідження, проведеного в 10 містах Росії,
включаючи Москву і Петербург, вже в 5–8 класах спробували наркотики 4,7%
опитаних учнів, а в 10–11 класах – 16%. Зростання – майже в 4 рази (!). Причому,
ця цифра викликає особливу тривогу, оскільки мова йде про юнаків у тому віці,
коли формуються їх воля і характер, їх ставлення до роботи, сім'ї, до життя.
Незареєстрованих – так званих «випадкових споживачів наркотиків», які
пробували наркотики хоча б раз – як показують результати соціологічних
досліджень, в 10 разів більше. 3ахворювання в більшості випадків набуває сталу
форму. За даними наркологічної статистики, тільки 10% дітей, які прилучилися до
споживання наркотиків, на самому початку спробували відмовитися від їх прийому.
Але більшість потім знову повернулося до вживання наркотичних засобів.
У зв'язку з поширенням наркоманії та дитячої злочинності соціологи
виділяють 4 основних типи неблагополучних для безпеки дітей сімей.
Перший тип – найбільш поширений в Росії – конфліктний. Він складає до
60% всіх неблагополучних сімей в країні.
Другий тип – аморальний – в таких сім'ях вихованням дітей ніхто не
займається. Батьки зневажають всі морально–етичні норми. Діти буквально кинуті
напризволяще сім'ї.
Третій тип – педагогічно неспроможні сім'ї – в них не тільки відсутнє всяке
розуміння суті виховання, але прославляється зневажливе ставлення до законів, до
загальноприйнятих норм поведінки. Злочинні батьки свідомо штовхають дітей на
конфронтацію з навколишнім світом. Причому, навіть у формі насильства і
злочину.
Четвертий тип – асоціальна сім'я. Тут створюється така обстановка, що діти з
раннього віку живуть в обстановці повного презирства до інших людей і до
суспільства.
Соціологічні дослідження показують, що діти з неблагополучних сімей часто
мають порушену психіку, слабкий характер, легко піддаються злочинним впливам.
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На кого ж сьогодні доводиться основний тягар боротьби з дитячою та
підлітковою наркоманією? Відповідь одна – на сім'ю, в якій живе і виховується
дитина. Так, на сім'ю. Школа не тільки відійшла в сторону від боротьби з цим
злом, але і стала, фактично, місцем активного розповсюдження та продажу
наркотичних засобів. Шкільні соціальні педагоги до антинаркотичної боротьбі
абсолютно не підготовлені і тому надати необхідної допомоги дітям не можуть.
У цьому контексті важливим позитивним фактом останніх років є створення
батьками, які усвідомили небезпеку дитячої та молодіжної наркоманії, неурядових
організацій під різними найменуваннями: «Батьки проти наркотиків», «Діти проти
наркотиків», «Сім'я проти наркотиків». Ось з цими організаціями і повинні
взаємодіяти соціальні педагоги, що, на жаль, досі є рідкістю.
Теза шоста: особливості соціальної безпеки сільської сім'ї. Проблема
соціальної безпеки сім'ї на селі має свої особливості. У сільській місцевості
проживає в сім'ях 27% населення країни (39,5 млн. чоловік), які живуть в значно
гірших соціальних умовах, ніж городяни. Основна причина – фактична відсутність
бюджетного фінансування соціальної сфери на селі. У 1992 році було повністю
припинено фінансування програми «Відродження російського села». Перервано
фінансування електрифікації і телефонізації села за рахунок коштів федерального
бюджету.
На плечі сільськогосподарських підприємств були повністю покладені витрати
в сумі майже 10 млрд. на рік на утримання соціальної сфери: житлового фонду,
шкіл, клубів та будинків культури, ліній електропередач, автомобільних доріг і т. д.
Дуже швидко з'ясувалося, що за рахунок власних коштів село містить колосальну
соціальну сферу і тим більше розвивати її – не в змозі. Така ситуація негайно
позначилася на соціальній безпеці сільських сімей і актуалізувала важливу
довгострокову задачу: створення сільського інституту соціальної роботи.
Поки такого в Росії немає, хоча розрізнена волонтерська робота ведеться. Що,
на мій погляд, необхідно враховувати в організації сільської служби соціальних
працівників? Перш за все – об'єктивні особливості становища російського села
кінця 90–х років. Серед найбільш істотних: демографічна ситуація на селі, його
вікова структура, рівень реальних доходів і чисельність непрацездатного сільського
населення.
Вікова структура сільського населення суттєво відрізняється від міської. Справа
в тому, що в сільській місцевості непрацездатних значно більше, ніж у місті. Їх
склад падає насамперед на працюючих членів сім'ї, але в 1992 – 1998 роках
заробітна плата працівників в селі залишалася однією з найнижчих в країні. За
даними офіційної статистики, за останні роки реальна зарплата в цілому по
російській економіці скоротилася на 49%, в селі – на 70%. При такому
співвідношенні працюючих і непрацездатних соціальна сфера на селі повинна бути
більш розгалуженою, ніж у місті. На ділі ж на сільську соціальну сферу виділяється
значно менше економічних ресурсів, ніж те потрібно.
І ще одна специфічна риса: на відміну від міського населення сільські жителі
соціально більш диференційовані (розшаровані) за рівнем середньодушових доходів.
Висока поляризація доходів додатково загострює проблеми бідності на селі. У
підсумку, згідно з даними соціологічних досліджень, рівень бідності в сільській
місцевості вдвічі вище, ніж у міській.
Соціальна безпека сільської сім'ї особливо ускладнюється тим, що у селі не
тільки різко скоротилася мережа закладів культури та освіти, але йде фактична
ліквідація системи охорони здоров'я. Тільки з 1993 по 1998 роки чисельність
лікарняних установ в селі скоротилася більш, ніж на 1200 одиниць. Дві третини
сільських медичних установ мають потребу в найнеобхіднішому медичному
обладнанні та особливо – ліках. Деякі дільничні лікарні та амбулаторії не мають
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жодного лікаря. Кризовий стан системи охорони здоров'я на селі призвів до того,
що в 64 суб'єктах Російської Федерації смертність перевищує народжуваність.
В обстановці фактичного згортання сформованої за роки радянської влади
на селі соціальної сфери можливості для соціальної роботи виявляються вкрай
обмеженими. Припинили фактично функціонувати сільські клуби як важливий у
минулому культурний центр села. Кількість дошкільних освітніх установ до початку
1999 року склала всього 25 тисяч.
Ще одна важлива особливість, що впливає на формування громадської думки та
системи інформування сільського населення: скромні масштаби сільської теле– та
радіоаудиторії. Найбільш масова аудиторія в телебачення (як мінімум одну
програму можуть дивитися 97% сільських жителів) і в «Радіо Росії» (її прийомом
забезпечені 94% сільського населення). Однак до кінця 1998 року 1,2 млн. чоловік
не могли приймати ніякі телевізійні передачі, а 3,5 млн. селян технічно не в змозі
були прийняти дві і більше телепрограм. За даними всеросійського опитування
громадської думки (січень 2000р.), майже 34% селян взагалі не читають газет.
У таких умовах фактично єдиними опорними пунктами для соціальної роботи є
школи. Але кількість учнів у них різко знизилася і становить сьогодні всього
близько 6, 5 млн. чоловік.
Теза сьома – умовою підвищення ефективності соціальної роботи в Росії є
створення її дієвого соціального механізму.
До кінця 90–х років минулого і початку нового століття в Росії створені і з
різним успіхом функціонують численні служби (державні, неурядові, приватні) з
надання допомоги соціально знедоленим, особливо потерпілим у результаті
російських ринкових «бліц–реформ». Слабкість соціальної роботи в таких умовах
полягає, з одного боку, – у відсутності досвіду і кваліфікованих кадрів для цієї
багатогранної і тонкої діяльності в області людинознавства.
Перший набір студентів у російські вузи за спеціальністю «соціальний
працівник» був здійснений лише в 1995 році, і основні сили підготовлених
професійних фахівців лише на початку тисячоліття почнуть щорічно поповнювати
попит на ринку праці соціальних працівників і соціальних педагогів. У сучасних
російських умовах соціальні працівники, на мою думку, повинні готуватися
диференційовано з урахуванням особливостей загроз для соціальної безпеки сім'ї в
місті
та
в
сільській
місцевості.
З іншого боку, – слабким місцем соціальної роботи в нашому суспільстві
залишається роз'єднаність зусиль діючих, найчастіше розрізнених, соціальних служб
і волонтерів. Це нормальна «хвороба росту» нової великої справи. Ризикну
запропонувати свого роду обрис (контур) соціального механізму соціальної роботи,
що відображає взаємозалежність різних елементів соціальної діяльності.
Що значить «соціальний механізм» забезпечення соціальної роботи? Це система
взаємозв'язків різних компонентів процесу надання соціальної допомоги
нужденним об'єктам соціальної роботи,що терплять злидні, яка забезпечує
функціонування та розвиток цього процесу, а також визначає напрямки та темпи
його протікання в конкретних соціальних умовах.
Всі основні елементи соціального механізму взаємопов'язані. Для його
функціонування використовуються різні методи і засоби, у тому числі економічні,
законодавчо–правові,
педагогічні,
політичні,
комунікативні,
соціально–
психологічні. Неузгодженість елементів соціального механізму соціальної роботи
призводить до дезінтеграції діяльності соціальних працівників і різноманітних
соціальних інститутів з надання допомоги людям, що терплять злидні, що підвищує
загрозу соціальної безпеки сім'ї.
Розширюються і будуть розширюватися масштаби соціальної роботи по лінії
державних органів і по лінії неурядових організацій. Партнерство між ними в
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питаннях забезпечення соціальної безпеки сім'ї стає все більш нагальною для
суспільства справою. Причому, тяжкість роботи по забезпеченню соціальної
безпеки сім'ї, епіцентр соціальної роботи переміщується на рівень регіональної і
місцевої влади. Тому я підтримую освітню програму «Соціальні працівники за
безпеку в сім'ї».
Вона допоможе усунути такий серйозний недолік соціальної роботи, який
полягає в тому, що наші фахівці в цій області дуже слабо володіють існуючим
соціальним законодавством, часто просто не знають його і не вміють ним
користуватися.
Ринкові реформи і ослаблення безпеки населення
Ринкові реформи стали каталізатором багатьох негативних процесів в країні. В
ході цих процесів виник цілий ряд різноманітних загроз для населення.
Повсякденними стали загрози, яких люди не відчували раніше: закриття
підприємств, на яких вони працювали, різке зубожіння, невиплати зарплат і пенсій,
сплеск злочинності та ін. Значна їх кількість і гострота призвели до того, що в 90–
ті роки заговорили про проблему соціальної безпеки населення. Реформи в країні,
трансформувавши економічні та суспільні відносини, різко відділили державу,
тобто тих, хто керує країною, розробляє і проводить реформи, від основної маси
населення. Те, що реформи проводилися настільки поспішно, без аналізу можливих
негативних наслідків, а головне, без урахування думки більшості населення,
знайшло своє відображення і в ситуації з безпекою.
У радянський час безпека населення ідентифікувалася з безпекою країни і
розумілася як державна безпека: безпека кордонів, захищеність від зовнішніх
загроз, обороноздатність країни на випадок війни і т.п. У 90–ті роки відбувалося
переосмислення самого терміну «безпека». Виявилося, що він не відображає
реальну ситуацію, так як всередині самої країни виник потужний епіцентр загроз
для населення.
Вже з початку 90–х років створюється інша законодавча основа для
забезпечення безпеки населення, що використовує нову термінологію. У законі РФ
«Про безпеку» від 5 березня 1992 року читаємо: «Безпека – стан захищеності
життєво важливих інтересів особистості, суспільства і держави від внутрішніх і
зовнішніх загроз. Основним суб'єктом забезпечення безпеки є держава, яка
здійснює функції у цій галузі через органи законодавчої, виконавчої, судової влади.
Багато фахівців стали використовувати поняття «соціальна безпека» для
позначення безпеки від цілого комплексу різних загроз для населення, причому, не
тільки соціального, але й економічного, екологічного та ін. характеру. Таких загроз,
як загрози безробіття, бідності, злочинних посягань, забруднення навколишнього
середовища, техногенних катастроф та ін. Але й це поняття не мало точно
окреслених рамок, так як набір загроз для населення змінювався, відображаючи
негативні наслідки реформ в економіці і суспільстві в цілому, в тому числі через
численні дефекти соціально–економічної політики держави. Видно це, наприклад,
з даних моніторингу, який проводив ВЦВСД протягом десятиліття. На початку 90–
х найбільш гострою проблемою, за оцінками населення, була нестача продуктів
харчування та різних товарів, але вже з 1994 року ця проблема практично перестала
існувати.
Якщо здійснювати оцінку соціальної безпеки населенням в цілому впродовж
десятиліття, то найбільш високі два типи загроз: загрози економічного характеру
(зростання цін, спад виробництва тощо) і загрози особистій безпеці та майну
громадян. Під ослабленням безпеки населення будемо розуміти незахищеність
громадян від злочинних та інших протиправних посягань, тобто відсутність спокою
у жителів країни за своє життя, життя рідних і близьких, за збереження свого
майна, а також відсутність відповідних гарантій безпеки.
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Як уже зазначалося, проблема ослаблення безпеки населення від загроз
кримінального характеру є складовою частиною більш широкої проблеми
соціальної безпеки, частиною, без сумніву, особливо важливою, оскільки проблема
безпеки стосується самого життя людей. Хоча генезис цих проблем, в принципі,
аналогічний, але існують і деякі особливості. Проблема незахищеності населення
від простої загальнокримінальної злочинності, такої, як грабежі, розбійні напади,
вбивства, крадіжки та ін. в порівнянні з дореформеним періодом є проблемою
новою. У радянський час була проблема незахищеності, але інша – від
ідеологічного переслідування держави, і, природно, в цьому сенсі люди відчували
свою беззахисність. Захист же від звичайної злочинності забезпечували
правоохоронні органи держави, і в першу чергу, – міліція. Рівень злочинності був
на досить низькому рівні.
Проблема ослаблення безпеки стала виникати з розпадом радянської системи.
Щоб зрозуміти, яким чином відбулося ослаблення почуття безпеки у
населення, необхідно прослідкувати динаміку двох процесів, які відбувалися в 90–ті
роки: 1) зміна рівня злочинності та 2) зміни в діяльності правоохоронних органів з
боротьби зі злочинністю.
Дані МВС Росії за станом злочинності в країні за останні 13 років
підтверджують обґрунтованість заклопотаності людей за свою безпеку. Масштаби
злочинності за роки реформ стали величезними. Сплеск злочинності відбувся вже в
1989 році. За даними МВС РФ, у порівнянні з 1987 роком кількість зареєстрованих
злочинів зросла в 1989 році на 37%, а до 2000 року – більш ніж у 2,5 рази. Великі
можливості отримання «легких» грошей, оголошена свобода суспільних відносин, а
головне – ослаблення державного контролю надали реформам кримінальний
характер. У 1991–1993 роках, коли відбувалися найбільш радикальні політичні і
економічні зміни, стався найбільший сплеск злочинності, значно зріс не тільки
рівень злочинності, але і частка злочинів, безпосередньо спрямованих на життя,
здоров'я і майно громадян.
У 2000 році скоєно 2,952 мільйона зареєстрованих злочинів на 100 тисяч
громадян. Відповідно росту числа злочинів збільшувалася чисельність людей, які їх
вчинили, і злочини різного ступеня тяжкості становлять загрозу суспільству. Багато
вчених–правознавців зазначають прийнятий масовий характер девіантної
поведінки та злочинності як її крайньої форми. Іншими словами, всередині
суспільства зросла соціальна група людей, яка здійснює протиправну поведінку – в
значній мірі за рахунок осіб, які не мають джерел доходу, тобто безробітних,
наркоманів.
Так, за даними МВС за 1990–2000 роки число людей, що скоїли злочини, зросло
з 897 000 чоловік у 1990 році до 1741 тисяч у 2000 році, тобто практично в два рази.
З них частка осіб, які не мають джерел доходу, постійно росла в ці роки, і з 27% в
1992 році збільшилася до 55% в 2000 році, а частка безробітних виросла з 2,7% в
1993 році до 5,3% в 2000 році. Як видно, злочинна поведінка стала одним із
способів виживання в нових умовах.
Злочинність зростала не тільки кількісно, змінювалася її структура. Для
населення з'явилися загрози нових видів злочинів, таких, як рекет, викрадення
людей, створення фінансових пірамід і т.д. Злочинність організовувалася,
зміцнювалася, посилювалася її економічна спрямованість, відбувалося залучення до
неї працівників державних органів влади, в тому числі і правоохоронних органів.
За 1991 – 2000 роки, за даними МВС, загинуло в результаті різних злочинів
більше 740 тисяч чоловік. Сума заподіяного матеріального збитку величезна. Так,
Девіантна поведінка (від лат. deviatio – відхилення) Поведінка,що суперечить прийнятим у
суспільстві правовим чи моральним нормам.
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тільки в 1999 році вона склала 11 млрд. рублів. Є всі підстави говорити про те, що
ці цифри занижені. Фахівці–практики МВС РФ відзначають високу латентність
злочинів: не реєструється кожен другий економічний злочин і кожен третій –
кримінальний – хоча за їх оцінками темп зростання злочинності в Росії приблизно
в 2 рази вище загальносвітового.
Ця латентність має дві основні причини. По–перше, в 90–і роки в органах
внутрішніх справ увійшла в практику маніпуляція зі статистикою злочинності.
Наприклад, працівники міліції необґрунтовано відмовляли громадянам у прийомі
скарг і заяв або відмовляли їх подавати заяви, реєстрували тільки вже розкриті
злочини, або «очевидні», дрібні злочини, такі, як торгівля в недозволеному місці,
вживання наркотиків, відсутність реєстрації за місцем проживання та ін. Згідно з
даними Громадського Центру сприяння реформі кримінального правосуддя,
«зростання показників розкриття злочинів з 1992 року досягався не за рахунок
викриття професійних і небезпечних злочинців, а за рахунок тих, кого було легше
зловити, тобто бездомних, бродяг, безробітних та інших «зайвих людей». Такі дії
правоохоронних органів природно можна розглядати як реалізацію бажання
керівних органів МВС прикрити, завуалювати в очах суспільства незадовільну
роботу своїх організацій із захисту населення.
Друга причина латентності пов'язана з тим, що потерпілі або свідки тих чи
інших злочинів не звертаються в правоохоронні органи. За даними ВНДІ МВС РФ
реально від будь–яких злочинних посягань страждає щорічно кожен третій
росіянин, а половина постраждалих взагалі не звертаються в правоохоронні органи.
При цьому 2/3 потерпілих громадян не звертаються в міліцію, тому що вважають
правоохоронну систему неефективною, не здатною нічим їм допомогти.
Ліберальна стратегія реформування, в якій державі відводилася роль стороннього
спостерігача, призвела до того, що люди перестали розуміти, хто ж повинен
гарантувати, забезпечувати їх безпеку, захищеність. На питання «Хто, на вашу
думку, є сьогодні гарантом безпеки громадян Росії?», Були отримані такі відповіді:
президент – 8, Держдума – 2, Рада Федерації – 1, армія – 9, органи безпеки – 7,
МВС – 6, конституція – 6%. 62% відповіли, що безпеку громадян не гарантує
ніхто.
Найважливішим фактором, що визначив деформацію діяльності правоохоронних
органів, стало те, яку реальну роль відвела держава їм у проведенні реформ. Злам
старої системи господарювання, перерозподіл державної власності в приватну та
інші ринкові перетворення проводилися без урахування необхідності захисту прав
більшості населення через сильні, боєздатні правоохоронні органи. Навпаки, для
проведення реформ в інтересах вузької групи людей вигідно було як раз послабити,
поставити в залежне становище органи правопорядку. Реально це і було зроблено.
Вже в період «ринкового шоку» умови праці працівників правоохоронних органів
різко змінилися, фінансування цієї сфери знизилося в порівнянні з
доперебудовним рівнем, оплата праці працівників різко впала.
Як наслідок, почалися два негативні процеси. По–перше, відбулося різке
зниження якості кадрів у зв'язку з відтоком професіоналів. По–друге, почалася
комерціалізація самих правоохоронних органів. Почавши з невеликих приробітків,
працівники міліції стали активно займатися комерційною діяльністю. Всупереч
чинному закону «Про міліцію», який забороняє працівникам міліції займатися
підприємницькою діяльністю поза системою МВС, вони підробляють – як у

Латентність, латентний (прихований) – терміни, що вживаються в медицині для вираження
прихованого стану хвороби, яка нічим не виражається, і частіше всього застосовується у відношенні
до сифілісу і до різних інфекційних хвороб в періоді їх інкубаційного стану.
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вільний від основної роботи час, так і в робочий час, призначений для виконання
службових обов'язків.
У протизаконну комерційну діяльність залучені у вільний час 52% працівників
міліції; 26% працівників міліції заробляють додатковий дохід у робочий час,
перебуваючи при виконанні своїх посадових обов'язків. Місця підробітків, види
виконуваних робіт, способи заробляння грошей досить різноманітні (табл. 2.1).
2.1. Розподіл відповідей респондентів на запитання
про зайнятість працівників міліції різними видами
комерційної діяльності у вільний і в робочий час
(% Від числа опитаних)
Комерційна діяльність
види

У вільний час

У робочий час

Охорона різних комерційних структур

84

48

Транспортні послуги, візництво

48

26

Торгівля

27

20

Плата замість штрафу

19

37

Отримання плати з торговців

15

24

Платні послуги за оформлення документів

10

20

Продаж інформації

5

7

Послуги при визначенні провини підозрюваного –

–

10

Послуги за призупинення або припинення справ

–

19

Плата при перевірці документів

–

14

Як видно, широке розповсюдження у міліціонерів отримали не тільки законні
підробітки (не суперечать закону і дозволені для інших категорій працівників), але і
відверто незаконні, кримінальні. Опитані нами працівники міліції на пряме
запитання: «Які способи заробляння грошей працівниками міліції сьогодні
поширеніші – законні (не заборонені законом) або незаконні?» Дали абсолютно
несподівану відповідь. «Більш поширені законні» – вказали 59% працівників
міліції, «більш поширені незаконні» – 41%. Більше того, виявилося, що і попит на
платні послуги міліціонерів високий – 89% опитаних сказали, що працівникові
міліції нескладно знайти підробіток, тільки 11% вважали, що це зробити складно.
Усередині ж організацій МВС сформувався своєрідний «складнопідрядний»
механізм комерційної діяльності: керівництво організацій МВС на ринку охоронних
структур виступає в ролі підприємців, організовуючи «дах» як легальним, так і
чисто кримінальним підприємствам. Цей бізнес успішно розвивається в нових
умовах і представляє на ринку охоронних послуг серйозну конкуренцію
позаміліцейським структурам. Здійснюючи комерційну діяльність «по–крупному»,
начальники закривають очі на тіньову діяльність підлеглих їм працівників.
Комерціалізація кадрів правоохоронних органів призвела до найгостріших
дефектів у роботі первинних організацій системи МВС, переродження їх з органів
захисту населення та забезпечення правопорядку в органи, що займаються власною
комерційною діяльністю, що заробляють на населенні. За роки реформ відбулася
дискредитація самого інституту міліції в очах населення, між міліцією і населенням
країни склалася гостра конфліктна ситуація. Населення, спостерігаючи відхід
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працівників міліції від основних, правоохоронних функцій, перестало їй довіряти,
звертатися в разі тих чи інших загроз. Так, 78% опитаних працівників міліції
вважають, що ставлення населення до міліції за період реформ погіршилося. За
оцінками опитаних працівників МВС, близько 90% населення не довіряють міліції.
Настільки негативне ставлення жителів Росії до міліції 16% опитаних працівників
міліції пояснюють байдужістю міліціонерів до людей, небажанням розбиратися зі
скаргами, 10% – грубим ставленням до жителів, 52% – тим, що люди не
сподіваються, що їм допоможуть. Близько 62% опитаних працівників міліції
вважають, що міліція дискредитована в очах людей. Тоді виникає питання, хто її
дискредитував? Наприклад, за даними опитування населення, проведеного
Центром «Громадська думка», на запитання, «Чиї інтереси захищають органи
внутрішніх справ?», Відповіді наступні: 30% опитаних – «свої власні»; 22% –
«інтереси еліти»; 15% – «мафії»; 13% – «держави»; 9% – «громадян».
Переломним часом не тільки початку великомасштабного зростання
злочинності, але і комерціалізації правоохоронних органів, став період 1989–1992
років. Незахищеність стала рисою способу життя населення Росії протягом всіх
наступних реформ. Населення у відповідь на нездатність держави забезпечити
захист від злочинності стало використовувати найрізноманітніші способи
самозахисту – від установки сталевих дверей до застосування спеціально придбаної
зброї.

3.11.ДОСВІД СОЦІАЛЬНО-ПРАВОВОГО ЗАХИСТУ ЖІНОК В РОСІЇ
Загальні положення
Соціально–правовий захист – це сукупність політичних, ідеологічних,
економічних, соціальних і юридичних норм. Одним з найважливіших напрямків
соціально–правового захисту є захист прав та інтересів жінок.
Економіка і політика змінили систему суспільних відносин в Росії і місця в ній
жінки. Життя оголило розбіжності між деклараціями та реальністю.
Вважається, що криза в економіці, зниження реальних доходів, наростання
соціальних і національних конфліктів, політичне й ідеологічне протиборство – все
це чинить украй негативний вплив на становище жінок, як у сфері зайнятості, так і
в суспільно–політичній діяльності.
Тому, розвиток російського суспільства має чимало специфічних рис, які не
дозволяють прямо переносити зарубіжний досвід вирішення жіночого питання. Але
представляється доцільним зіставлення концептуальних підходів, загальносвітових
тенденцій зміни становища жінок у суспільстві, що відбувалися в 70–80 рр.. Це має
практичне значення, так як розвиток ринкової економіки в Росії формує умови,
близькі до тих, в яких економічно розвиненими країнами був накопичений досвід
для вирішення проблем жінок, у тому числі законодавчим шляхом.
Необхідно визнати рівну значущість професійної праці, сімейно–побутових
функцій, суспільно–політичної діяльності, як для жінок, так і для чоловіків. І,
виходячи з егалітарної концепції, формувати національні програми, що
розширюють для жінок вихід у сферу професійної та суспільної діяльності, а для
чоловіків – у сферу сім'ї та виховання дітей. В основі такого підходу лежить
високий рівень розвитку продуктивних сил, демократичні традиції, психологічний
настрій, правова культура і, звичайно, особливо важлива відповідна правова база.
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Жінка за природою повинна народжувати дітей, виховувати їх і бути берегинею
домашнього вогнища, а на це прав не треба. Одні з головних питань, які треба
розглянути це:
• реалізація прав і інтересів жінок у сучасній Росії;
• обов'язки держави по відношенню до жінок;
• реалізація політичних прав жінок в Росії.
Незважаючи на наявність правової бази, механізму реалізації та контролю за
виконанням правових документів з цього питання немає. Відсутня і просвітницька
діяльність у галузі прав жінок. Пасивну позицію з цієї проблеми зайняли
професійні спілки, а засоби масової інформації на противагу державній політиці
здійснюють пряму дискримінацію жінок, виставляючи їх як об'єкт сексуальної
експлуатації. Це, в числі інших причин, сприяє зростанню насильства щодо жінок,
а також збільшення злочинності в суспільстві.
Незахищеність жінок у сфері суспільного виробництва, недоступність для
значної частини сімей якісного медичного обслуговування, побутового, культурного
– все це сконцентровано в показнику депопуляції населення. Смертність населення
перевищує народжуваність вже в 2 рази. Хто буде жити в 21 столітті і для кого
проводяться реформи?
Жінки Росії як носії генофонду нації вимагають першочергового захисту своїх
прав та інтересів.
Міжнародно–правові основи захисту прав та інтересів жінок та їх реалізація в
сучасній Росії
Російським жінкам доводилося боротися за свої права протягом всього 20
століття. 90 років тому на I Всеросійському Жіночому з'їзді (1908 р.) жінки
вимагали перш за все політичних прав. У 1913 р., вперше відзначаючи
Міжнародний жіночий день 8 березня, вони вимагали дотримання своїх прав
громадянки, трудівниці й матері. Ці вимоги російських жінок-робітниць
ґрунтувалися на наукових висновках, зроблених О. М. Коллонтай, яка, вивчивши
становище жінок в Росії і, дослідивши законодавство стосовно жінок в
європейських державах, обґрунтувала необхідність участі держави у захисті прав
жінки–трудівниці, жінки–матері.
Політичні права російські жінки в повному обсязі отримали у 1917 році,
політика ж рівноправності законодавчо була закріплена в Конституції 1918 року, а
потім у всіх радянських конституціях. Дискримінація жінок не носила явного
характеру, і законодавства країни (СРСР) у питанні рівноправності відповідало
міжнародним стандартам і фактично, в основному, реалізовувалося.
Ситуація різко погіршилася у зв'язку зі спробами переходу до ринкових
відносин. Конвенція ООН про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок (ст.
7) не виконується. Політичні права жінок реалізуються не повною мірою:
реалізується тільки пасивна частина їх – участь у виборах, а активна частина –
участь у прийнятті рішень на всіх рівнях законодавчої та виконавчої влади –
реалізується не повністю. Якщо в 1985 р. частина жінок у Верховній Раді СРСР
становила 32%, то в 1993 р. їх частина в Федеральних Зборах Російської Федерації
склала 11%, а в 1995 р. всього лише 7%. У той же час частина жінок у складі
населення РФ складає 52%.
Основні завдання законотворчої діяльності стосовно забезпечення рівних прав
на ринку праці мають бути в законодавчому закріпленні можливості надання жінці
робочого місця і самостійного доходу. Однак саме серед жінок найбільша кількість
безробітних. Між тим внесок жінок до сукупного доходу сім'ї становить 40%, а в
останні роки у зв'язку зі збільшенням темпів розпаду сімей, збільшується частка так
званих
«материнських»
сімей,
де
жінка
є
єдиною
годувальницею.
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Народження дитини різко знижує рівень добробуту сім'ї, відкидаючи її на межу
злиднів. Тому багато молодих жінок, опинившись перед дилемою: дитина або
професійна зайнятість, роблять вибір на користь останнього варіанту. А в результаті
– депопуляція населення Росії, і благими побажаннями, і закликами цю проблему
не вирішити. Необхідна чітка правова регламентація та державні гарантії, реальний
розмір допомог по материнству і дитинству, а не економія бюджетних коштів за
рахунок жінок і дітей. Стаття 19 Конституції РФ вимагає доповнення в частині
гарантій реалізації політики рівноправності, а також санкцій у разі недотримання
цих прав.
У статті 38 Конституції, де говориться, що материнство і дитинство, а також
сім'я знаходяться під захистом держави. Хороший захист, якщо в 1997 р. нове
пенсійне законодавство вилучило з трудового стажу, що впливає на розмір пенсії,
не тільки час відпустки по догляду за немовлям, але навіть і саму відпустка по
вагітності та пологах!
Все це суперечить статті 7 Конституції РФ, де говориться, що Російська
Федерація – соціальна держава, політика якої спрямована на створення умов, що
забезпечують гідне життя і вільний розвиток людини, забезпечує державну
підтримку сім'ї, материнства, батьківства і дитинства.
З перевірки Генеральної прокуратури РФ було виявлено, що 3,5 млн. жінок
працюють у несприятливих умовах, а законодавчі акти з охорони праці
порушуються на кожному шостому підприємстві. Звичайно, сьогодні ця проблема
ускладнена безробіттям. Роботодавцям невигідно нести витрати на охорону праці
жінок, і сьогодні вже є звернення самих жінок зняти всі заборони і обмеження на
виконання жінками будь–яких робіт, в тому числі і під землею, що суперечить
Конвенції МОП № 45. При цьому в якості аргументу виставляється все та ж,
нечітко прописана стаття 19 Конституції.
В історії нашої країни це вже було при переході від аграрної економіки до
промислової – в кінці 19 – початку 20 ст. Справа в тому, що існує дискримінація і
в оплаті праці, причому з переходом до ринкової економіки розрив в оплаті праці
жінок і чоловіків зростає. Свою «лепту» в це, як не дивно, вносять і профспілки.
Регулярно підраховуючи мінімальний споживчий кошик для жінок, вони його
занижують, не враховуючи в ньому специфічні потреби жінок.
У законодавчих актах повинно бути закріплено право жінок на підвищення
кваліфікації, перепідготовку, особливо після народження дитини, а також після
перерв у роботі, пов'язаних з материнством. Це також має стосуватися і дружин
військовослужбовців, які, проживаючи за місцем військової служби чоловіка, як
правило, не мали можливості трудитися через відсутність там роботи для жінок.
Тепер вони також позбавлені права включати ці роки в стаж, необхідний для
обчислення пенсії. І працевлаштуватися, особливо за раніше отриманою
спеціальністю, після тривалої перерви в роботі вельми проблематично. Такі
корективи варто було б внести в закон РФ «Про зайнятість».
Сьогодні порушуються і трудові права жінок, які перебувають у відпустці по
догляду за дитиною. Законодавче введення такої норми, як відпустка по догляду за
дитиною, без супроводу захисним механізмом збереження робочого місця при
виході з нього стало ще одним фактором дискримінації. Життєвість відпустки по
догляду за дитиною для батьків повинна підкріплюватися механізмом, що дозволяє
зберегти кваліфікацію, а також виплатою допомог, які відповідають соціальним
стандартам.
Приватизація в країні почалася саме з її руйнування. Практично виявилася
зруйнованою державна система позашкільної та значної частини дошкільної освіти.
Згортання діяльності підприємств служби побуту збільшило і без того високу
завантаженість жінок, позбавивши їх вільного часу, а заодно і установ культури.
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Але найбільш кричущим фактом дискримінації є введення принципу платності
медичних послуг. Результатом цього є зростання материнської смертності,
народження хворих дітей, різке скорочення населення в усіх суб'єктах Російської
Федерації за винятком Північно–Кавказького регіону з традиційно високою
народжуваністю. Справа дійшла до того, що уряд Росії на IV Всесвітній
конференції жінок (Пекін 1995) був змушений взяти на себе зобов'язання: створити
умови для зниження материнської та дитячої смертності. Однак це зобов'язання, як
і ратифікований Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні права, не
виконуються.
У багатьох країнах жіноче і сімейне підприємництво отримує державну
підтримку у вигляді податкових пільг, гарантій за кредитами, лізингу на особливих
умовах і т.д. Зазвичай це стосується малого і середнього бізнесу в соціальній сфері,
сфері побутових послуг. У навчальних закладах створюються бізнес-інкубатори при
підтримці державних або місцевих органів влади. Проблема зайнятості молоді, а
особливо жіночої її частини, скрізь стоїть досить гостро, але є приклади
позитивного її рішення.
У ряді економічно розвинених країн існує закон «Про рівні права і рівні
можливості жінок і чоловіків», який регулює процесуальні і процедурні сторони
реалізації принципу рівноправності, а також встановлює порядок контролю за
здійсненням на практиці норм законодавства. Так, у Швеції діє «Акт про рівність
між чоловіками і жінками», який регулює цю проблему в сфері трудової діяльності.
Існує інститут омбудсмена, а також інші варіанти і механізми недопущення
дискримінації жінок, аж до звернення в Європейську комісію з прав людини і
Європейський суд з прав людини, куди тепер можуть звертатися і росіянки.
Для вироблення ж національного механізму захисту прав та інтересів жінок Росії
слід було б провести, по–перше, експертизу існуючого законодавства Росії, подруге, розробити критерії та підходи до оцінки дискримінації щодо жінок, по-третє,
провести аналіз чинного механізму контролю за дотриманням міжнародних і
російських законодавчих актів щодо прав жінок. Така робота вимагає об'єднання
зусиль фахівців різних галузей і не може будуватися лише на ентузіазмі.
Юристи про рівноправність жінок
Проблема рівноправності жінок серйозно починає підніматися в Росії в кінці 19
– початку 20 століття. Це було викликано тим, що в суспільстві стали складатися
нові суспільні відносини у зв'язку зі зміною правової системи. Але жінок вона не
торкнулася. Становище жінок залишалося нерівноправним. Воно склалося під
впливом наступних причин: по–перше, воно стало результатом суспільного
розподілу праці, коли в економічному житті суспільства величезне значення мала
фізична сила. Другою причиною є політичні умови старого часу: приниження
жінки було неминуче і цілком припустимо при такому режимі, коли все населення
складалося, по суті, не з «громадян», а з «підданих». Головним же завданням жінки
в такому суспільстві було виховання мирних підданих, а для цього їй права були не
потрібні і навіть шкідливі.
І ось російські жінки почали боротьбу за свої права. На початку 20-го століття
професор Московського Університету В. М. Хвостов у своїх роботах «Жінка і
людська гідність» і «Про рівноправність жінок» писав про необхідність надання
жінкам, перш за все політичних прав, які означають виборче право, тобто право
обирати і бути обраними. Жінкам же, безправним у цьому відношенні, на втіху
говорили, що вони і без того мають великий вплив на політичне життя: адже
більшість чоловіків в їхніх руках і підпорядковуються їх чарівності. Така точка зору,
відсилаючи жінок до закулісних інтриг, не відповідала повною мірою не тільки суті
справи, але й людській гідності жінок, писав професор Хвостов. Він також вважав
необґрунтованим доказ супротивників надання політичних прав жінкам, мовляв,
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будучи залученими в політику вони будуть менше приділяти уваги сім'ї і
домашньому господарству, адже здійснення виборчих прав не відволікає чоловіків
від батьківських і інших обов'язків.
Ще одним аргументом на користь
рівноправності жінок він вважав те, що залучення жінок до активного політичного
життя значно підніме моральний рівень самих жінок.
У своїй публічній лекції «Про рівноправність жінок», прочитаної у Володимирі
і Москві в 1906 р. він говорив: «... Я вважаю, питання про рівноправність жінок
одним з найважливіших соціальних питань нашого часу, навіть найважливішим, що
стоять поряд з питанням про становище робітників класів. На мою думку, йдеться
про виправлення разючої соціальної несправедливості.
Інший російський юрист, депутат Державної Думи і професор Санкт–
Петербурзького Університету, представник Психологічної школи права Л. І.
Петражицький писав: «Надання жінкам політичних прав і покладання на них
політичних обов'язків – це засіб змусити людей залишити егоїстичну вузькість
інтересів і підняти їх до радіння про загальне благо, діти таких матерів, які з
натхненням і ентузіазмом будуть ставитися до великих ідей і завдань, вберуть у себе
суспільну культуру...»
Передові люди того часу не могли не усвідомлювати необхідність повного
допущення жінок до заняття державних посад.
Досліджуючи жіночу проблему, юристи того часу відзначали нелогічність
держави в цьому питанні: при повсюдній підтримці версії про жіночу
неповноцінність щодо обов'язків, держава не передбачала відмінностей між
жінками та чоловіками. Податки жінки платили в тому ж розмірі, що й чоловіки.
Перед кримінальним судом вони відповідали на тих же підставах, що й чоловіки.
Якщо закон і робив деяку поблажливість до вагітних жінок, то вже не через увагу
до жінки, а, швидше, через увагу до дитини. В іншому ж відношення
кримінального закону до жінки було явно зневажливе.
Опоненти нагадували радіючим за рівноправність жінкам про військову
повинність, яку вони не несли, може бути, саме тому, що не визнавалися рівними
чоловікам в правах, а отже і в обов'язках. З цього приводу Хвостов В. М. писав, що
жінки несуть повинність іншого роду: вони дають Батьківщині майбутніх адміралів
і полководців, сплачуючи криваву данину своїми життями, адже за статистикою
того часу смертність при пологах перевищувала число загиблих у війні.
Можна прийти до наступного висновку: російські юристи, активно
включившись в боротьбу за рівноправ'я жінок, змогли переконливо довести
необхідність надання їм прав, рівних прав чоловіків, у всіх сферах життя, вміло
збудувавши логічний ланцюжок аргументів. Вони підтримали жіночий рух за
рівноправність, брали активну участь в роботі Першого Всеросійського жіночого
з'їзду (1908 р.). У 1911 р. жінки отримали виборче право при виборах в волосне
земство. Політичні ж права були дані ним у повному обсязі в 1917 р, конституційно
закріплені в 1918 р.
Державна політика щодо жінок та її відображення в законодавстві Росії
Зміни в різних сферах діяльності Російського товариства роблять значний вплив
на становище жінок, реалізацію їх прав і свобод. В умовах переходу до ринку,
посилення економічної кризи проблеми ліквідації дискримінації жінок, залучення
їх до процесу розвитку набувають особливої гостроти і вимагають вироблення
єдиної державної політики. Одним з її найважливіших напрямків є її законодавче
оформлення.
Конституція РФ (1993 р.) містить статтю 19 п. 3, де йдеться про рівноправність
жінок, однак відсутні гарантії її реалізації і санкції за порушення цього принципу.
Ще до прийняття чинної Конституції був виданий Указ Президента РФ «Про
першочергові завдання державної політики щодо жінок» (від 4: 03. 1993 р. № 337),
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в якому зазначалося, що Росія не виконує свої зобов'язання по Конвенції ООН про
ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок.
Даним Указом визнавалася необхідність здійснення цілісної державної політики
щодо поліпшення становища жінок в якості одного з пріоритетних напрямків
соціально-економічної політики держави.
Для реалізації цього Указу розпорядженням Президента була створена Комісія з
питань жінок, сім'ї та дітей при Президентові Російської Федерації (від 11. 05.
1993р.).
У Положенні про цю Комісію говориться, що вона є колегіальним дорадчим
органом, що здійснює попередній розгляд і підготовку пропозицій з питань жінок,
сім'ї та дітей для Президента РФ.
У зв'язку з підготовкою до IV Всесвітньої конференції зі становища жінок «Дії в
інтересах рівності, розвитку і миру» урядовим розпорядженням було створено
Національну Раду (від 19. 06. 93 р. № 1103), якій ставилося в обов'язок організувати
всю підготовчу роботу на державному та місцевому рівнях, включаючи підготовку
урядової доповіді, а також роботу по участі РФ у міжнародних заходах, що
проводяться в рамках підготовки та проведення зазначеної конференції.
У 1996 році (від 8. 01. 96 р. № 6) було прийнято Постанову Уряду РФ «Про
концепцію поліпшення становища жінок в РФ», де визначена загальна стратегія та
пріоритетні напрями державної політики щодо жінок. Концепція виходить з того,
що права жінок є невід'ємною частиною загальних прав людини. Повна і
рівноправна участь жінок у політиці, економіці, соціальному і культурному житті на
всіх рівнях, включаючи міжнародний, має стати головною метою державної
політики в галузі поліпшення становища жінок в Росії.
Визнання, дотримання, захист прав Російських жінок як основний обов'язок
держави
Вперше поставлене ще в кінці 19 – початку 20 століття питання про правове
становище жінки в російській державі сьогодні, на порозі нового століття виникає
знову з не меншою актуальністю. У сучасному суспільстві, коли права людини і
громадянина проголошуються «найвищою цінністю», а держава вважає
пріоритетним обов'язком дотримуватися і захищати ці права та свободи, часто на
практиці існує ситуація фактичної нерівності правового становища чоловіків і
жінок, відсутність рівних можливостей для реалізації цих прав і свобод. Стаття 19
(ч. 2. Ч. 3) Конституції Російської Федерації проголошує рівність прав і свобод
незалежно від статі, але, очевидно, проголошення рівних прав чоловіків і жінок має
ґрунтуватися не тільки на забороні дискримінації жінок, але і доповнюватися
створенням оптимального, достатньо ефективного механізму реалізації цих прав і
свобод. Роль жінки як основи сім'ї, соціальне значення материнства дозволяють
говорити про те, що суспільство і держава зобов'язані створювати жінці спеціальні
гарантії для реалізації їхніх прав, дане питання не можна зводити тільки до
формальної рівності прав жінки і чоловіка.
Конституційна формула «вища цінність» (ст. 2 Конституції РФ) – поняття, перш
за все, правове. Виконання цього обов'язку державою полягає, головним чином, у
здійсненні трьох важливих моментів: визнання, дотримання, захист прав жінки в
Росії.
До 90-х років нашого століття, вважається, ми прийшли не з кращими
результатами. Накопичений протягом десятиліть досвід створення системи
правового захисту жінки руйнувався і губився на очах. Держава не реалізовувала
одну з головних своїх цілей: турбота про жінку, забезпечення її вільного і гідного
розвитку, її прав і свобод.
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Тільки через три роки після прийняття Конституції, після проголошення
формальної рівності в правах чоловіків і жінок, в 1996 році починає формуватися
система нормативних актів про права жінки в Росії, необхідна для здійснення на
практиці конституційного принципу рівних прав і рівних можливостей, для
дотримання прав жінки в єдності загальних прав і свобод людини (указі Президента
РФ «Про підвищення ролі жінок у системі федеральних органів державної влади та
органів державної влади суб'єктів Російської Федерації»).
На федеральному рівні визнається, що існують відмінні риси статусу жінок, що
викликають «особливу занепокоєність» органів державної влади та управління РФ.
Це такі особливості правового становища жінок, як вкрай низьке представництво
жінок у федеральних і органах влади суб'єктів Федерації, на керівних виробничих
посадах і в підприємництві; не забезпечення рівних прав на ринку праці;
несприятлива ситуація, вплив негативних наслідків міжнаціональних і воєнних
конфліктів і т. п. На жаль, в Концепції Уряд РФ практично не позначає причини
ситуації, що склалася, а лише обмежується констатацією фактів. Важливий сам
підхід, спроба позначити проблемні моменти, і на підставі їх намітити перші кроки
по реалізації політики рівноправної участі жінок у політичній, економічній,
соціальній і культурній галузях життя на всіх рівнях.
В якості основних напрямків діяльності держава пропонує як узагальнення
інформації про правове становище жінки (експертиза законодавства РФ на предмет
відповідності законодавства РФ про права жінок міжнародним стандартам про
права людини, організація збору статистичних даних про участь жінок у
державному і громадському житті), так і проведення конкретних заходів щодо
реалізації плану (забезпечення необхідного мінімального рівня споживання
продуктів харчування для вагітних, годуючих матерів, за доступними цінами;
розвиток мережі фізкультурно–оздоровчих і спортивних жіночих, сімейних клубів;
розвиток закладів соціального обслуговування та ін.).
Хотілося б відзначити, що реалізація цілого комплексу завдань у сфері правового
становища жінок можлива лише за активної участі регіонів, яким, згідно з цією
програмою, усього лише рекомендовано скласти подібні плани протягом декількох
років. Крім того, викликають деякий сумнів терміни виконання багатьох заходів,
визначені у федеральній програмі досить неоднозначно.
Тим не менш, держава приступила до обов'язку вирішити проблему в сфері
правового становища жінки в Росії, визнавши та окресливши на державному рівні
основні напрями, завдання, методи їх вирішення на найближчі три–чотири роки.
Наступні кроки – дотримання і захист прав російських жінок – безпосередньо
пов'язані з викладеним вище механізмом і, хочеться вірити, будуть рішучими і
ефективними, бо тільки тоді можна говорити і про нову російську державність, і
про гуманістичну сутність конституційного ладу в цілому.
Реалізація прав жінок на працю в сучасних умовах
У ході соціально–економічних змін в Росії відбувся перехід до ринкової
економіки, утворився ринок праці. Ситуація ускладнюється тривалою кризою
російської економіки, яка призвела до падіння виробництва на 50% і різкого
скорочення числа робочих місць.
Природно, в цій ситуації зросла конкуренція за робочі місця. Процес
працевлаштування ведеться в ринковому режимі. Чітко окреслилися слабо
соціально захищені соціально–демографні групи населення – жінки, молодь,
інваліди, у яких низькі шанси на працевлаштування, на гідну зарплату, на
повноцінний соціальний захист. Їм дістаються робочі місця, не популярні у
чоловіків. Найбільш уразливими (найчисленніша категорія – понад 50%
працюючого населення) виявилися жінки.
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У силу свого природного призначення жінки відносяться до особливої категорії
працівників,оскільки виробляють не тільки матеріальні і духовні блага, але і
людський рід, виконуючи материнські обов'язки, що неминуче пов'язано з
великими трудовими витратами з виховання дітей, обслуговування сім'ї. Саме тому
ринкові умови зайнятості найбільше призвели до ущемлення жінок у сфері праці.
До невирішених раніше проблем, таких як недооцінка ролі жінок у сфері
управління, політиці, надмірна зайнятість їх у галузях виробництва і на ділянках з
незадовільними умовами праці, відставання в кваліфікаційному рівні, в оплаті праці
– зарплата жінок в середньому по народному господарству Росії менше, ніж у
чоловіків, на одну третину. До цього слід додати недосконалість, а головне –
порушення правових норм з охорони праці. До перелічених проблем додалися нові
– невідомість перспектив, невпевненість, зниження рівня життя багатьох родин,
невиплати зарплати, допомог на дітей, скорочення дитячих дошкільних установ,
розширення платності медицини, освіти, страх за майбутнє своїх дітей. У
громадській думці все частіше висловлюється ідея повернення жінки до
домашнього вогнища. Жінки–робітниці в значному ряді галузей, професій і видів
робіт працюють краще. І тут дуже важливо для суспільства, щоб жінка могла вільно
вибирати свій життєвий шлях, вирішувати, чим їй і де зайнятися. Суттєву роль у
вирішенні цієї проблеми могла б зіграти цілеспрямована, адресна державна
політика у сфері жіночої зайнятості, яка формально існує, але мало ефективна.
Ринок праці з його незмінними атрибутами попиту і пропозиції робочої сили,
конкуренцією, безробіттям посилив існуючу завжди дискримінацію жінок в сфері
зайнятості. У чималій мірі це обумовлено механізмом надання жінкам дорогих
соціальних пільг. Це збільшує вартість жіночої робочої сили і обмежує можливості
свавілля роботодавця в її використанні. А оскільки роботодавці орієнтовані на
отримання максимального прибутку, вони не зацікавлені утримувати економічно
невигідного та «клопітного», в плані дотримання правових норм, контингенту
працівників. Сьогодні на підприємствах згорнуті соціальні програми. Жінки
звільняються першими (і в більшості) в порівнянні з чоловіками, а приймаються на
роботу вельми неохоче.
Конституційно декларованої рівності прав, свобод і рівних можливостей їх
реалізації для чоловіків і жінок (ст. 19 Конституції) фактично не досягнуто.
Передбачена законом рівноправність жінок ще не означає фактичної рівності,
оскільки найважливішою умовою її рівноправності є праця жінок у суспільному
виробництві. Жіноча праця – особлива категорія, для її регулювання
встановлюються державою спеціальні норми права, які охороняють здоров'я жінки і
материнство. Колись класики ставили завдання втягнути жінку у суспільнопродуктивну працю, вирвати її з домашнього рабства.
Шлях досягнення повної соціальної рівності жінок пройшов кілька етапів:
• встановлення рівності прав жінок за законом;
• створення рівності можливостей, умов, гарантій для здійснення рівних прав;
• досягнення і забезпечення реального рівноправ'я жінок;
• в перебудовний період замість досягнення повної соціальної рівності ми маємо
відкат позицій.
Законодавство про трудові права жінок розвивалося інтенсивно. Існує великий
перелік дуже хороших нормативних актів і в плані особливої охорони праці,
полегшення умов праці, скорочення норм праці, особливо в період материнства,
розширення соціальної допомоги по материнству (допомоги), розвиток мережі
дошкільних установ, і в плані захисту прав жінок у праці. Однак, із забезпеченням
гарантій,
з обов'язковим
виконанням
законодавчих актів справа
йде
проблематично. Гарантії означають: умови, способи і засоби забезпечення
фактичної можливості користуватися правами і свободами, закріпленими в законі,
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реально їх здійснювати, а також способи і засоби охорони і захисту цих прав і
свобод.
Сформувався ринок жіночої робочої сили, що характеризується завуженим
колом доступних професій, низьким соціальним статусом праці, нестабільністю
зайнятості, обмеженими можливостями посадового зростання, низькою зарплатою.
Стартові умови жінок у сфері зайнятості набагато менш сприятливі в порівнянні з
чоловіками, не кажучи вже про сферу політики.
Перебудова зламала намічений шлях скорочення зайнятості жінок на важких і
шкідливих роботах, зайнятих ручною, важкою фізичною, малокваліфікованою
працею. Система стимулювання непривабливої праці (більша зарплата та інші
пільги) виявилася кращою для жінок, там спостерігається зростання зайнятості
жінок, що є негативним для генофонду Росії. Тим більше, як показало опитування
– 70% опитаних жінок не задоволені 10-ма з 14 елементів умов праці, що
погіршують самопочуття і робочий стан (шум, фізичне навантаження, запиленість,
шкідливі хімічні речовини, незручна робоча поза і т. д.).
Профспілки і захист соціально-трудових прав жінок
Професійні спілки як на Заході, так і в Росії, завжди брали участь у вирішенні
«жіночого питання». Особливо уточнювалося питання щодо тривалості робочого
дня для жінок, підлітків і дітей. У традиціях профспілкового руху було надання,
наприклад, юридичної або медичної (оплата лікаря) допомоги не тільки
безпосередньо члену профспілки, але і членам його сім'ї (дружини, діти).
Профспілки прагнули поліпшувати умови праці жінок, підлітків і дітей. Для цього
вони активно включалися в роботу «жіночих з'їздів», «з'їздів фабрично–заводських
лікарів», «антиалкогольних з'їздів», як це було в Росії на початку століття.
Захист соціально–трудових прав жінок і донині залишається в полі зору
професійних спілок усіх країн. Сьогодні для Росії це дуже актуальна проблема. На
жаль, зараз жінка виявилася, мабуть, самою незахищеною категорією населення.
Незважаючи на те, що принципи рівноправності чоловіків і жінок закріплені у
Конституції РФ, КЗПП, Законі «Про зайнятість населення» та інших документах. У
сфері праці об'єктивно зберігається поділ на «чоловічі» і «жіночі» професії та галузі.
Велика частина жінок зайнята в обмеженій кількості професій на порівняно
низькому посадовому рівні.
Жінки більше, ніж чоловіки, зайняті ручною і малокваліфікованою працею,
несправедливо багато їх працює на важких фізичних роботах і на виробництві зі
шкідливими умовами праці. Причому рівень заробленої плати в традиційно
«жіночих» галузях значно нижче. Висока і частина жінок серед безробітних – 62%.
Дві третини втратили роботу в результаті вивільнення. В останні роки жінки
помітно витісняються з фінансової сфери, де заробітки істотно вище. Незважаючи
на високий рівень освіти (з числа працюючих мають вищу освіту 19, 6% жінок і 16,
8% чоловіків) – професійну кар'єру роблять незначна кількість жінок. Відбувається
зростання травматизму на виробництві. Щорічно травми отримують від 70 до 80
тисяч жінок-робітниць.
Права та гарантії, які записані в законах, реалізуються незадовільно. У підсумку
виходить зовсім неприваблива картина. Роботодавці часто порушують трудове
законодавство. Професійним спілкам, доводиться мати справу з цією
дискримінацією з незаконним звільненням матерів–одиначок, жінок, які
перебувають у відпустці по вагітності та пологах, а також по догляду за дитиною
віком до трьох років.
Профспілки пропонують розробити скоординовану програму з виведення жінок
з важких, шкідливих і небезпечних умов праці. Вони вимагають вжити заходи, які
дозволять хоча б зменшити вплив шкідливих і небезпечних факторів на здоров'я
жінок, забезпечити їх індивідуальними засобами захисту, поступово замінювати
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обладнання. Профспілки вимагають і зміни політики доходів. Враховуючи, що
більша частина жінок зайнята в організаціях, що фінансуються за рахунок коштів
бюджету, вони домагаються законодавчо підняти зарплату бюджетних організацій.
Найбільш ефективним у захисті соціально–трудових прав жінок залишається
соціальне партнерство. Укладення угод на різних рівнях та колективних договорів
завжди передбачає і рішення «жіночого питання».
В умовах правового беззаконня російським профспілкам дуже важливо привести
у відповідність правові норми в сфері праці з міжнародними. Це, з одного боку,
сприятиме розширенню профспілкового лобіювання, а з іншого, дасть можливість
вимагати від зарубіжних підприємців, що працюють в Росії, дотримуватися законів,
що регулюють трудові відносини.
Саме тому Федерація Незалежних Профспілок Росії активно включилася в
роботу над програмою підготовки та ратифікації Російською Федерацією
«Європейської соціальної хартії».«Європейська соціальна хартія» поряд з
«Європейською конвенцією про захист прав людини і основних свобод» є найбільш
важливим документом Ради Європи у сфері забезпечення прав людини. І якщо
Конвенція є переважно інструментом захисту громадянських і політичних прав, то
Хартія присвячена захисту соціальних прав, у т. ч. і жінок.
Європейська соціальна хартія була прийнята 18 жовтня 1961 у Туріні і
переглянута 3 травня 1996 у Страсбурзі. 43 держави Європи підписали Хартію, а 33
з них її ратифікували. Російська Федерація підписала Хартію 14 вересня 2000.
Хартія є одним з основних інструментів захисту прав людини. Хартію порівнюють з
її юридичною значимістю для народу з Конституцією держави. Міжвідомча комісія
та її робочі групи розглядають можливість ратифікації Росією 20 статей з 69 в тому
числі 6 статей (1, 5, 6, 7, 16 і 20) з 9 обов'язкових.

3.12. КОМПЛЕКСНИЙ ПІДХІД ДО ЗАХИСТУ ВІД НАСИЛЬСТВА В СІМ’Ї
Людина може зіткнутися з насильницькими діями в будь-який час і в будь–якій
ситуації: на роботі, на відпочинку, в громадському місці. Винятком не є і сім'я.
Невід'ємна частина безпеки – це безпека в родині. «Мій дім – моя фортеця», –
говорить відома приказка, тобто в ній підкреслюється, що будинок – символ
безпеки. Однак багато членів сім'ї виявилися в'язнями в цій фортеці.
«Я одна з тих жінок, які роками терплять знущання і мовчать, приховують, бо
нікуди йти, – пише одна з представниць Росії. – Мовчиш і прощаєш, терпиш
приниження людської гідності – і все на очах своїх дітей, які вбирають у себе, як
губка, все погане, жорстоке, втрачаючи рік за роком віру в доброт, в хороше.
Жертви дві – жінки і діти. Я терпіла шість років, два роки мені довелося доводити,
що я терплю знущання і насильство з боку чоловіка. Я часто замислююся, чому є
такі чоловіки, для яких нічого не варто вдарити жінку ногою в живіт, наговорити їй
вульгарності. Хочу зрозуміти, звідки ця жорстокість бере свій початок. Зараз мій
чоловік сидить у в'язниці. Йому дали 1,5 року загального режиму за статтею
«Катування». Ви можете собі уявити, він брав включену праску і палив мені руку,
при цьому примовляючи: «Ти нічим не доведеш, у тебе свідки одні стіни».
Насильство в сім'ї в різних його формах набуло значних масштабів, а боротьба з
ним ведеться незадовільно. «30–40% всіх тяжких насильницьких злочинів
відбуваються в сім'ї. Ті особи,які загибли та отримали тілесні ушкодження на ґрунті
сімейно-побутових конфліктів, міцно займають перше місце серед різних категорій
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потерпілих від насильницьких злочинів і значно випереджають за кількістю жертв
від нових видів насильницьких злочинів.
Жінки і діти складають 70% всіх жертв тяжких насильницьких посягань, скоєних
в сім'ї. Діти, старі, інваліди, жінки, не здатні захищати себе внаслідок залежного
становища в сім'ї, становлять щорічно більше третини (38%) всіх убитих на ґрунті
нездорових сімейно-побутових відносин. Виросли до масштабів соціально
значущого явища вбивства з метою позбавлення від хворих і немічних членів сімей,
а також з метою оволодіння їх правами на майно.
Таким чином, відбувається процес криміналізації сім'ї, і тенденції до його
скорочення не відзначається. Насильство в сім'ї руйнує моральність, призводить до
ослаблення сімейного виховання, перешкоджає навчанню підростаючого
покоління, породжує бездоглядність і т. д. Складається певний образ життя, для
якого насильство, алкоголізм, наркоманія стають нормою поведінки, що
передається від одного покоління іншому. Насильство в сім'ї не тільки підриває
основи життєдіяльності самої сім'ї, але руйнує фундамент безпеки суспільства.
Проблема насильства в сім'ї не є локальною, тобто характерною виключно для
якогось конкретного суспільства, скажімо Росії. У лондонській поліції на початку
століття рахувалися з таким правилом: «Чоловік сварливої дружини має право
побити її вдома за умови, що палиця, яку він використовує, не буде товстішою
великого пальця його руки». У США в 1924 р. в деяких штатах закон офіційно
звільнив чоловіків від відповідальності при помірному фізичному покаранні
дружини у випадках «крайньої необхідності». Держава на певному етапі свого
розвитку, відмовляючись в будь–яких ситуаціях втручатися в сімейні справи,
знімала з себе тягар відповідальності за події, при цьому наділяючи чоловіка досить
широкими владними повноваженнями по відношенню до інших членів сім'ї.
Сьогодні закони змінилися. Проте пережитки домострою живі, а ставлення
суспільства до насильства в сім'ї або не змінилося, або тільки починає зазнавати
зміни. Причому в різних державах розуміння всієї серйозності і глибини даної
проблеми відбувається в різний час і в різних умовах і пов'язане зі ставленням до
жінки, взятому в цілому. В Америці і Європі насильство в сім'ї стає соціальною
проблемою в 70-роки XX ст., коли в суспільстві наростає тенденція до реальної
рівноправності статей у шлюбі і на роботі. Саме в цьому контексті висвічується
проблема подружнього насильства, яка поступово «відкривалася» для суспільства
завдяки зусиллям неурядових жіночих організацій, фахівців в області гендерних
досліджень, кримінологів, дослідників, що займаються проблемами віктимології, і
соціальних працівників.
В СРСР насильство в сім'ї було «закритим» питанням. Їм займалися лише
кримінологи та інші фахівці при вивченні злочинів, скоєних в сімейно–побутовій
сфері. Обговорення цієї проблеми на державному рівні було неможливо з ряду
причин. Насильство в сім'ї не могло стати соціальною проблемою в країні, де в
кримінально-правовій доктрині пріоритетними об'єктами захисту були державні
інтереси і державна власність. Крім того, причини насильства в сім'ї зв'язувалися (і
досі, як правило, пов'язуються) лише з алкоголізмом, наркоманією, певним
способом життя, незадовільними житловими умовами і т.п.
Публічно про насильство в сім'ї заговорили зовсім недавно. У 1993 р. з
ініціативи жіночих громадських організацій з'явилися перші публікації, присвячені
цій проблемі, наприклад, в Росії, де так само як і в інших країнах, створюються
перші телефони довіри, кризові центри, притулки та притулки для потерпілих від
насильства.
Сучасний підхід до проблеми насильства в сім'ї враховує, з одного боку,
вкоріненість цієї проблеми в суспільній свідомості як міжособистісної, а з іншого –
виходить з зобов'язаностей держави гарантувати права людини у всіх сферах життя,
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в тому числі і сім'ї. Уявлення про насильство лише як про прояв сімейних
скандалів внаслідок алкоголізму і незадовільних житлових умов в корені невірно.
Факти свідчать про те, що насильство в сім'ї спостерігається у всіх верствах
суспільства незалежно від соціального стану та рівня життя.
Сучасна теорія розглядає насильство як комплексну проблему, в якій присутні і
політичні, і культурні, і психологічні, і економічні аспекти. Вважається, що її
вирішення потребує змін і в законодавстві, і в структурах, що реалізують
законодавство, і в суспільній свідомості. «Соціальна робота з жертвами сімейного
насильства повинна ґрунтуватися на тому постулаті, що насильство в сім'ї – це
соціальне явище, що характеризується взаємозв'язком і взаємопроникненням
різних його форм (таких як фізичне, сексуальне, економічне насильство, жорстоке
ставлення до дітей, психічне насильство, примус до споживання алкоголю,
наркотичних засобів у немедичних цілях, до проституції та інші злочинні діяння).
Виділення насильства в сім'ї в самостійну і значущу соціальну проблему – тільки
перший крок, спрямований на його вирішення. На цьому шляху виникає ряд
перешкод: відсутність чітких визначень та теоретичної бази; недостатність
інформації про ступінь розповсюдження і причини застосування сили в сім'ї;
позиція правоохоронних органів, які в силу різних причин практично усунулися від
роботи в сім'ї і не вживають заходів, спрямованих на вирішення кризових ситуацій
в сім'ї.
На державному рівні, наприклад, в Росії це простежується на прикладі закону
«Про основи соціально-правового захисту від насильства в сім'ї», в якому всю
відповідальність у справі вирішення важкої ситуації в сім'ї передбачається покласти
на плечі соціального працівника, без належної конкретизації його прав і
повноважень, без вказівок на те, яка може бути його приватна роль у ширшій
системі дій, що соціальний працівник може робити в умовах будівництва правової
держави і що він робити не може.
І світовий, і вітчизняний досвід підказують, що орієнтація на каральну функцію
закону не забезпечує безпеки в сім'ї, необхідний комплекс заходів – програми
екстренної та довготривалої допомоги жертвам насильства та їх сім'ям, спеціальні
програми просвіти, консультування та психологічної корекції для винуватця
насильства, жертви та інших членів сім'ї, включаючи дітей. Відповідно потрібне
об'єднання зусиль правоохоронних органів, судів, соціальних служб, кризових
центрів, психоневрологічних диспансерів, громадських правозахисних організацій,
освітніх установ. Мова йде не просто про якусь суму заходів, а про дуже складну
технологію,яка об'єднує діяльність представників різних структур, далеких одна від
одної організацій, найчастіше включених в різні відомства.
У російських умовах соціальний працівник стає ключовою фігурою в цьому
ланцюжку. Він не тільки безпосередньо працює з сім'єю, але і несе відповідальність
за координацію зусиль різних структур. Підготовка до ролі координатора вимагає
додаткових знань, знайомства з сучасними соціально–правовими технологіями,
розуміння труднощів практичної роботи кризових центрів, що створили за останні
три роки унікальні методики роботи з жертвами насильства і членами їх сімей, та
інших громадських організацій.
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3.13. ДОСВІД США З РЕАГУВАННЯ НА ДОМАШНЄ НАСИЛЬСТВО
Домашнє насильство, що існує з часу виникнення сім'ї, стало національною
проблемою сучасних демократичних товариств. У США з 1960–х років нею
займається цілий ряд провідних соціальних інститутів. У Росії про домашнє
насильство вперше заговорили публічно в середині 1990–х років після Всесвітньої
конференції зі становища жінок в Пекіні; до кінця десятиліття стали з'являтися
перші наукові дослідження даного феномена і спроби відповідного реформування
соціальної політики і законодавства, які, на жаль, не можна вважати успішними.
Так, наприклад, в Росії не було проведено жодного національного
репрезентативного дослідження з виявлення масштабів і особливостей насильства в
сім'ях. Сьогодні як у науковій літературі, так і в засобах масової інформації
з'явилися різні, часто суперечливі статистичні дані, наприклад, повідомлялося, що
щорічно близько 14000 жінок у Росії гинуть від рук своїх чоловіків чи інших членів
сім'ї «в 1997 році – 14,5 тис. жінок, а в 1999 – 12 тис. загинули від рук своїх
чоловіків або партнерів.
Незважаючи на те, що коло ґвалтівників помітно звузилося, кількість жертв
вбивств, скоєних в сім'ї, не зменшилася. За даними офіційної кримінальної
статистики на 1994 р., коли спостерігався сплеск злочинів проти людини, всього
було зареєстровано 32 286 умисних вбивств і замахів на вбивство. Згідно
стандартизованим коефіцієнтам на один мільйон чоловіків і жінок, смертність від
убивств в 1994 р. склала близько 550 серед чоловіків і близько 145 – серед жінок.
Враховуючи, що рівень вбивств, скоєних чоловіками, в середньому в 4–5 разів
вище, ніж скоєний жінками, зрозуміло, що дані про 12 або 14 тисяч жінок–вбивць
серйозно розходяться з даними офіційної статистики.
За
результатами
першого
найбільш
великого
за
роки
реформ
загальноросійського дослідження жінок як особливої соціальної групи, проведеного
інститутом комплексних соціальних досліджень РАН у 2002 р. на вибірці 1406
чоловік, переважна частина росіянок (80,7%) на запитання: «Піддавалися чи Ви
насильству?», відповіли негативно. З 13,4% жінок, які відповіли на це питання
ствердно, 8,3% піддавалися насильству поза домом і 4,3% – в сім'ї. Ці дані навряд
чи узгоджуються з даними більшості інших авторів.
Важливо відзначити, що походження основної частини наявних на сьогоднішній
день статистичних даних про жертви домашнього насильства, на жаль, дуже
туманне. Дослідження, як правило, проводяться на нерепрезентативних клінічних
вибірках, респондентами найчастіше виступають жінки, які звернулися в кризові
центри, за телефонами довіри і т. д. Практично повністю відсутні дослідження з
виявлення ефективності діяльності соціальних інститутів в галузі запобігання
насильству в сім'ї. Більше сорока варіантів законопроекту «Про засади соціально–
правового захисту від насильства в сім'ї» представлялися в Думу, але законопроект
так і не став законом.
Отже, наукові дослідження в галузі домашнього насильства здебільшого мають
фрагментарний, несистематичний характер, а соціальну політику характеризує
відсутність єдиної мети і координованих взаємодій між науковцями і практиками,
законодавцями і виконавцями.
Для зміни сьогоднішньої ситуації в світі важливо використовувати все позитивне
із вже розробленого, запровадженого і апробованого в передових країнах. В якості

За матеріалам Інституту психології, педагогіки та соціальної роботи Далекосхідного державного
університету Росії.
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так званої передової країни–орієнтира найефективніше використовувати США. Для
цього є ряд підстав:
Саме в США вперше в світі таке соціальне явище, як насильство в сім'ї, було
визнано проблемою національного масштабу. Це сталося в 1962 р. після
опублікування Г. Кемпом і його колегами в журналі Американської медичної
асоціації статті «Синдром дитини, що піддається биттю».
Рівень насильницької злочинності в США дуже високий. Згідно з даними
офіційної статистики у 1999 р. в Російській Федерації на 100 тис. чоловік
доводилося 19,27 навмисних вбивств, а в США – 4,55. Для порівняння наведемо
дані про кількість вбивств в деяких країнах Західної Європи і Скандинавії в 1999 р.
Так, у Фінляндії на 100 тис. населення припадало 2,77 вбивств, у Франції – 1,63, у
Німеччині – 1,22, в Італії – 1,40, в Англії – 1,45, у Швейцарії – 1,25, в Нідерландах
– 1,42.
Таким чином, «серед розвинених країн показники США (смертності від убивств)
набагато вищі, ніж в європейських країнах. З середини 1970-х в Росії і в чоловіків,
і, особливо, у жінок смертність від убивств стала вище американського рівня. Якщо
ж розглядати Росію на тлі всіх країн світу, то за рівнем смертності від убивств вона
поступається лише деяким латиноамериканським країнам і, мабуть, країнам
Африки на південь від Сахари.
Хоча уряд США відіграє активну роль у підтримці соціально незахищених верств
населення, за обсягами наданої допомоги в галузі освіти, охорони здоров'я та
пошуку роботи США значно відстає від ряду країн Західної Європи та Скандинавії
(наприклад, Швеції, Німеччини та ін.) Ця обставина також робить США країною
найбільш придатною для порівняльного дослідження з Росією.
Уряд США виділяє величезні кошти на дослідження домашнього насильства і
розробку нових підходів до боротьби з ним. Наприклад, для боротьби з
насильством між інтимними партнерами з 1994 по 2000 рр.. уряд США виділив
435,75 млн. доларів, а для боротьби з насильством щодо престарілих членів сім'ї –
1,5 млрд. доларів США в 2000 р. Конкретні програми в цій області проводять
дев'ять міністерств США, серед яких міністерства охорони здоров'я, освіти, юстиції,
оборони та ін.
За останнє десятиліття в США спостерігається стійка тенденція до значного
падіння рівня всіх форм насильницької злочинності, включаючи вбивства. Рівень
домашнього насильства також знижується по всій країні з 1994 р.
Тим не менше число наукових досліджень у цій області останні тридцять років
неухильно зростає. Наприклад, співробітники лабораторії досліджень сім'ї
університету Нью–Гемпшир опублікували понад 250 статей і 30 книг на тему
домашнього насильства в період 1974–1991 рр.. З 1976 по 1987 рр.. з'явилося сім
нових наукових журналів, присвячених виключно проблемі насильства в сім'ї. Ні в
одній іншій галузі соціології не спостерігалося такого стрімкого розвитку наукового
знання.
Один з провідних дослідників домашнього насильства в США, вважає це
яскравим прикладом конструювання соціальної проблеми у відповідь на зміни в
американському суспільстві і американської соціології. Соціальні рухи 1960-х років,
включали боротьбу за права жінок і дітей; повсюдне відкриття кризових центрів і
притулків для жертв насильства; зростання числа економічно незалежних жінок;
розширення штату фахівців в області сімейної терапії та консультування; зміщення
акценту в соціології з теорії функціоналізму на теорію конфлікту; сприйняття
соціології як інструменту вдосконалення суспільства – усе це створило плідний
ґрунт для становлення і розвитку соціології домашнього насильства в США.
Незважаючи на стурбованість громадськості США проблемою домашнього
насильства, необхідністю підсилити державні заходи з його подолання, деякі великі
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американські вчені і практики вважають, що система реагування на домашнє
насильство в США знаходиться в ситуації кризи.
Система охорони дитинства. Сьогодні система охорони дитинства в США
знаходиться в кризовому становищі. Так, близько 50% дітей, загиблих від рук своїх
батьків або осіб, які про них дбали, було вбито вже після того, як стали об'єктом
уваги служб охорони дитинства. Крім того, у відношенні щонайменше 25 таких
служб у різних штатах США заведені судові справи за неналежне виконання ними
своїх обов'язків.
Можливі причини цієї кризи найчастіше зв'язуються із наступним. По-перше,
існуючого фінансування недостатньо для підтримки всієї системи охорони
дитинства при штаті співробітників, що постійно розширюється, впровадження
розгалуженої системи реагування на насильство над дітьми. По-друге, у міру
залучення до проблеми уваги суспільства відчувається гостра необхідність в ще
більшому розширенні штату співробітників, здатних своєчасно і адекватно
реагувати на всі інциденти насильства. По-третє, необхідно вирішувати питання
про адекватну кваліфікацію співробітників.
На сьогоднішній день підготовка таких фахівців недостатня. Нарешті, ефективне
функціонування системи охорони дитинства обмежена нормами існуючого
законодавства і дією / бездіяльністю суддів. Справа в тому, що закон вимагає від
суддів максимальних зусиль стосовно збереження родини в будь–якому випадку,
навіть всупереч рекомендаціям фахівців з охорони дитинства. Багато хто бачить
вихід з ситуації, що склалася в реформуванні законодавства і системи навчання
суддів. Однак, навіть вирішення вище перелічених проблем не виведе систему
охорони дитинства з кризи. Найбільш важлива причина кризи бачиться в
недостатньому науковому дослідженні практики щодо подолання домашнього
насильства, вже впровадженої в систему охорони дитинства.
Помічаючи небажання батьків повідомляти правду про справжні причини травм
дитини і обставин, за яких вони отримані, більшість лікарів, медсестер та інший
медичний персонал навіть не намагалися з'ясувати її. Ні професійні навички, ні
особисті якості, як правило, не розташовують до того, щоб лікар прийняв на себе
роль поліцейського, який веде розслідування причин злочину.
Правоохоронні органи. Більше половини всіх інцидентів домашнього насильства
були зареєстровані в поліції. Поліція найперший і найчастіше єдиний соціальний
інститут, що взаємодіє з особами, які вчиняють насильство в сім'ї, та їх жертвами.
Поліцію часто критикують за байдуже ставлення до проблеми домашнього
насильства. Офіцери поліції, особливо в період 1970-х – початку 1980-х років, були
схильні сприймати насильство в сім'ї як приватну справу, тому «практично ніколи
не заарештовували ґвалтівника». Наприклад, за попередні вбивства одного з
подружжя два роки в 85% випадків поліція вже втручалася в конфлікти цієї сім'ї
принаймні один раз, а в 54% вбивств – п'ять і більше разів. Коли жінки, які
зазнали насильства в сім'ї, вимагали арешту ґвалтівників, за даними різних
досліджень арешт проводився тільки в 3–10% випадків. Одна з жертв домашнього
насильства, яка стала в підсумку вчиненого її чоловіком насильства інвалідом, після
кількох безрезультатних звернень до поліції порушила судову справу проти міста і
департаменту поліції і отримала 2,3 мільйона доларів компенсації.
Система охорони здоров'я в США представлена двома основними структурами:
сектором медичної допомоги, орієнтованим головним чином на надання допомоги
окремим громадянам, і сектором громадського здоров'я, що працюють з групами
населення (страждаючими, наприклад, інфекційними захворюваннями). Хоча деякі
лікарі можуть адекватно реагувати на скарги пацієнтів, що зазнали домашнього
насильства, служби сектора громадського здоров'я часто все ще не вважають
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насильство в сім'ї проблемою здоров'я. Багато дослідників вважають, що роботу
сектора медичної допомоги з жертвами домашнього насильства теж не можна
вважати адекватною. Саме лікарі відіграють ключову роль при виявленні випадків
насильства в сім'ї. Незважаючи на те, що службові правила наказують лікарям
виявляти жертви насильства в сім'ї, лікарі навіть не цікавляться обставинами
отримання травм, і жертви таким чином не отримують необхідної допомоги.
Наприклад, тільки 13% жінок, ідентифікували себе в процесі дослідження як
жертви домашнього насильства, повідомили при розпитуваннях лікарів
невідкладної допомоги про факт насильства. При опитуванні лікарів, соціальних
працівників і медсестер відділу невідкладної допомоги виявилося, що 54% з них
ніколи не намагалися виявляти жертв домашнього насильства.
Серед причин подібної кризи називають, насамперед, відсутність у лікарів часу
для з'ясування обставин отримання травми, недостатність або неадекватність
професійної освіти, відсутність знань відповідного законодавства, культурні,
комунікаційні бар'єри, небажання пацієнтів повідомляти справжні причини травм і
т. д. Необхідно враховувати і сформовані західноєвропейської традицією ролі
«пацієнта» і «лікаря»: регуляція стосунків між членами сім'ї лежить поза сферою
компетенції останнього (якщо він не фахівець з сімейної психотерапії). Не дивно,
що найбільш «чутливими» до сімейного насильства виявилися психіатри, оскільки
це може розширити ринок їх послуг і підвищити їх вплив у суспільстві, а також
найбільш віддалені від взаємодії з пацієнтами і порівняно низькостатутні лікарі–
рентгенологи.
Законодавство про домашнє насильство. Законодавці США оперативно
відреагували на «виявлення» проблеми насильства в сім'ї: спочатку над дітьми,
потім над жінками, чоловіками і старими родичами, що виразилося в прийнятті
низки спеціальних законів. Про ефективність більшості з них на даний момент
практично нічого не відомо. Однак деякі фахівці вже говорять про поспішність
використання окремих легітимних заходів.
Наприклад, закони, які наказують медичному персоналу повідомляти про
підозру на домашнє насильство в поліцію або інші спеціальні служби (це залежить
від законодавства штату), можуть мати негативний ефект. Порушення принципу
конфіденційності підриває довіру пацієнтів до медичного персоналу. Це може
перешкоджати зверненню за медичною допомогою як жертв насильства, так і осіб,
які вчиняють насильство. Підвищується ймовірність помсти жертвам насильства та
медичному персоналу. Нарешті, знижується ефективність роботи лікарів, які
намагаються не задавати зайвих питань, щоб уникнути подальшої обов'язкової
взаємодії із спеціальними службами.
В результаті широко відомого експерименту в області домашнього насильства,
проведеного в 1984 р. в Міннеаполісі, найбільш ефективною стратегією був
визнаний обов'язковий арешт особи, яка вчинила насильство в будинку, і до кінця
1980–х років у багатьох поліцейських департаментах країни це стало поширеною
практикою. Однак у 1990–ті роки були виявлені похибки в ході конструювання і
проведення експерименту, які могли відбитися на результатах, що в свою чергу
дозволило говорити про поспішність впровадження їх у життя.
Подібні дослідження були проведені в п'яти інших містах США. Жодне з них не
показало, що арешт сам по собі здатний привести до зниження рівня подальшого
насильства. Хоча результати експериментів прямо не свідчать про те, що арешт
даремний, висловлюються великі сумніви з приводу ефективності універсального
використання арешту при сімейних конфліктах.
Система соціального захисту жінок від насильства в сім'ї ґрунтується на безлічі
різноманітних програм та практик(близько 1800); особливо поширені притулки для
жінок (1200), які виникли в 1970–х роках. Сьогодні існує мережа різноманітних
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соціальних служб, що надають медичні та правові послуги, 24–годинні «гарячі
лінії», консультативна допомога в пошуку житла і роботи, лікування алкогольної та
наркотичної залежності і т. п. На жаль, більшість досліджень притулків для жінок
мають описовий характер і не дозволяють судити про ефективність цих програм.
Єдине напівекспериментальне дослідження, яке відповідає вимогам науковості,
було проведене в 1986 р. Виявилося, що притулки знижують ризик майбутнього
насильства тільки для тих жінок, які знаходять контроль над своїм життям. З
іншого боку, притулки можуть не надавати ніякого впливу на рівень насильства або
навіть збільшувати ймовірність їх повторення, якщо жертва не бажає розриву
сімейних (або інших) відносин з ґвалтівником. Особливий інтерес представляє
відповідь на питання, чому експерти інститутів «першого контакту» так неохоче
реагують на проблему домашнього насильства.
Концепція нормативної невизначеності. Неефективність діяльності низки
соціальних інститутів у подоланні насильства в сім'ї може бути пояснена тим, що
насильство по відношенню до членів сім'ї не завжди вважається кримінальною
поведінкою в силу якихось імпліцитних культурних норм. Тенденція застосовувати
різні стандарти до злочину в сім'ї та поза сім'єю частково відображає той факт, що
те, що відбувається в сім'ї і очікування до сімейних відносин дуже відрізняються від
очікувань і відносин в інших соціальних групах і інститутах. Не можна з
упевненістю сказати, виграла б родина і суспільство в цілому, якби поліція, суди і
громадськість стали застосовувати одні і ті ж стандарти до злочинів, скоєних в сім'ї
та за її межами.
Застосування рівних стандартів до злочину в сім'ї та поза нею ускладнене
наявністю суперечливих і конфліктуючих інтересів держави щодо сім'ї. З одного
боку, вона прагне до побудови громадянського суспільства, члени якого могли би
жити без страху стати жертвою злочину. Цим продиктовані державні заходи щодо
запобігання злочинності та боротьби з нею. З іншого боку, держава зацікавлена в
збереженні цілісності родини, тому по відношенню до неї можуть застосовуватися
норми і правила, непридатні до всіх інших соціальних інститутів. Найбільш
очевидним є прагнення обмежити можливості розпаду сім'ї.
Батьки не можуть кинути своїх дітей, а чоловіки і дружини повинні отримати
дозвіл другої половини на розлучення. Нормативна невизначеність виражається тут
в тому, що крім соціальних і легітимних механізмів, які пов'язують членів сім'ї один
з одним, існують і норми, що виправдовують певний рівень жорстокої і
насильницької поведінки між членами сім'ї. Ці норми допускають фізичне
покарання дітей, а також відкрите вираження почуттів (у тому числі ворожих), які
члени сім'ї відчувають один до одного. Так, наприклад, в офісі, установі чи на
підприємстві егоїстичність, грубість та некомпетентність співробітника не дають
іншим права його вдарити. Якщо ж подібне відбувається в родині, то насильство
сприймається як допустиме, а нерідко і як необхідне.
Нормативна невизначеність характерна і для інших кримінальних вчинків,
скоєних в сім'ї, наприклад, злочинів проти власності. Покарання за крадіжку,
вчинену дитиною всередині сім'ї (наприклад, у батьків), і за подібну крадіжку,
вчинену у сторонньої людини, найчастіше сильно розрізняється. Якщо до сім'ї, де
вчинено злочин, будуть застосовані норми, що діють за її межами, можуть
виникнути непередбачені проблеми. Зокрема, важко очікувати від поліції і судів як
повного розуміння унікальних обставин кожної сім'ї, так і дій в інтересах людини
(сім'ї в цілому), яка вчинила злочин.
Феміністичне пояснення. Прихильники феміністичних теорій вбачають головну
причину неадекватної реакції правоохоронних органів і інших соціальних інститутів
на цю проблему в легітимізації примусового і насильницького контролю над
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жінками. Вони припускають, що історичні уявлення про допущення деякого
насильства щодо жінок сформувалися під впливом патріархальних цінностей. У
XVIII–IX ст. жорстоке поводження з дружиною визнавалося насильством, тільки
якщо були очевидні тілесні ушкодження або якщо удари завдавалися палицею
товстішою великого пальця чоловіка.
В даний час категоризація насильства над жінками як «приватної справи
родини» або як «побутових негараздів» у рамках системи правоохоронних органів
не тільки сприяє сприйняттю конкретними поліцейськими (міліціонерами) цього
злочину як «несерйозного», але й утримує багатьох жінок – жертв домашнього
насильства – від звернення за допомогою в органи правопорядку.
Роль бюрократії в сфері запобігання домашнього насильства. Суспільну політику в
США поки важко назвати раціональною. Навіть прийняття «правильних» законів і
усвідомлення громадськістю важливості тієї чи іншої соціальної проблеми не
означає, що соціальна політика буде ефективно втілена в життя. Дослідження
свідчать, що департаменти поліції всіма силами опираються нав'язуванню політики,
з якою вони не згодні. Наприклад, можуть обмежуватися поширення і
впровадження відповідних законів та інструкцій, перерозподілятися ресурси і т. д. У
виконавців свої уявлення про проблему і способи її вирішення.
Нові правила поліцейські схильні сприймати як «недовіру до своєї роботи».
Пояснюючи характер ставлення поліцейських до злочинців, введено поняття
«реляційної дистанції», під яким розуміються відносини між жертвою і
передбачуваним злочинцем. Реляційна дистанція грає набагато більшу роль в
діяльності поліції, ніж правова серйозність злочину: «Поліція набагато охочіше
реагує на дрібні злочини, вчинені незнайомцями, ніж на кримінальні злочини,
скоєні друзями, сусідами або знайомими».
Відсутні знання про ефективність використовуваних заходів боротьби з
домашнім насильством. Наукове знання відіграє найважливішу роль у побудові
ефективної соціальної політики.
Найбільш яскраві приклади ефективної взаємодії дослідників і практиків у цьому
питанні:
• на основі соціологічних досліджень 1970-х років, які виявили насильство над
дітьми у всіх регіонах і соціоекономічних групах п'ятдесяти штатів США в кінці
1960–х – початку 1970–х років, прийняті закони, що забороняють насильство над
дітьми;
• майже універсальне переконання, що головною причиною насильства над
дітьми є психопатологія батьків, було замінено моделлю, в якій основний акцент
робився на соціальних уявленнях, соціальних уміннях і культурних нормах, які
узаконили насильство під приводом «фізичного покарання»;
• дослідження, яке показало, що переживання жертв зґвалтування і сексуального
насильства поглиблюються травмою, одержуваною від взаємодії з поліцією та
лікарським персоналом, призвело до зміни поведінки поліції та лікарів, а також до
відкриття кризових центрів для жертв сексуального насильства;
• прийняття законів, що забороняють насильство щодо чоловіка/дружини, в
1980–х роках було стимульовано низкою досліджень, які виявили масштаби
проблеми і неадекватну діяльність правоохоронних органів щодо захисту жертв
домашнього насильства;
• дослідження зґвалтувань у шлюбі призвели до легітимного визнання цієї
проблеми більш ніж у половині штатів;
• експеримент, проведений в 1984 р., докорінно вплинув на ставлення поліції до
людей, які чинили насильство в сім'ї: невтручання в «приватну справу родини»
замінила практика обов'язкового або переважного арешту насильника (в залежності
від законів штату);
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• дослідження виявили такий тип домашнього насильства, як насильство над
старими членами сім'ї, сприяли прийняттю законів про його заборону.
Наведені приклади наочно демонструють, яке місце результати наукових
досліджень займають у формуванні соціальної політики. На цей час
американськими вченими проведені сотні досліджень домашнього насильства,
зібрані статистичні дані, що стосуються жертв насильства, отримані уявлення про
причини і особливості прояву насильства в сім'ї. Однак наукових досліджень,
пов'язаних з оцінкою програм для виявлення і профілактики насильства в сім'ї,
вкрай недостатньо.
В результаті мільйони доларів витрачаються кожен рік на програми,
ефективність яких під питанням. Загальний обсяг щорічних економічних вкладень
в реалізацію програм з попередження та боротьби з домашнім насильством в
сучасній Америці через їх дезінтегрованість важко підрахувати. Дані в різних
дослідженнях варіюються від 1,7 до 140 млрд. доларів США. Така різниця в оцінках
пояснюється відмінностями між змінними, що відображають загальну суму витрат.
Наприклад, в останню суму включені ще й непрямі витрати, пов'язані з болем і
стражданням жертв насильства, які не враховані в першому результаті.
Чим же може бути викликана майже повна відсутність досліджень ефективності
програм, стратегій і інтервенцій в області домашнього насильства? Пояснюється це
частково тим, що надзвичайність та серйозність проблеми призвела до поспішних
дій, що не базуються на науковому знанні, з боку правоохоронної системи та
соціальних служб. Прагнення зробити хоч що-небудь, щоб вирішити цю проблему,
послужило основою для створення безлічі експериментальних програм і стратегій,
не скоординованих між собою, які найчастіше здійснювалися без оцінки наявного
досвіду. В результаті були відсутні загальні стратегії та орієнтири, здатні
концентрувати зусилля, створювати єдині шкали оцінки, забезпечувати
цілеспрямоване впровадження найбільш ефективних підходів.
Дослідження ефективності боротьби з домашнім насильством ускладнене
характером діяльності служб щодо його запобігання. Так, орієнтований на жертву
підхід буває досить ефективним у залученні суспільної уваги і ресурсів, однак
навряд чи може служити підставою для вимірювання та оцінки довготривалих
результатів здійснюваних програм. Відсутність порівняльної групи і неможливість
контролювати випадкові змінні – найбільш серйозні недоліки в більшості
досліджень цього типу.
Хоча в США виділяються дуже великі кошти на різні програми профілактики
домашнього насильства і боротьби з ним, грошей все ж недостатньо. Через свою
обмеженість кошти найчастіше витрачаються на те, щоб «робити що–небудь», а не
на те, «щоб вивчати що–небудь». До того ж, на думку деяких американських
вчених, практики не бажають оцінювати результати своєї роботи. Частково це може
пояснюватися тривогою, що гіпотеза про ефективність тієї чи іншої програми не
підтвердиться репрезентативними науковими дослідженнями. Наявність даних, що
підтверджують неефективність програми, загрожує обмеженням фінансових коштів
на її реалізацію.
Тому соціологічна статистика широко використовується для «висування вимог» в
боротьбі за розподіл фінансових ресурсів. З недовірою і страхом були сприйняті
результати дослідження, які показали, що рівень насильства в сім'ї знизився. Ці
дані суперечили широко поширеній думці про постійне зростання цього показника
і погрожували скороченням фондів; громадськість вважала за краще їх
проігнорувати. Та ж доля спіткала дані про насильство, що здійснюється жінками.
Так, виявлений факт, що жінки володіють приблизно таким же насильницьким
потенціалом, як і чоловіки (наприклад, дві третини американських жінок били
своїх партнерів), суперечив заявам активісток жіночого руху. В цілому захисники
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прав дітей та жінок як жертв домашнього насильства схильні привертати увагу
громадськості до найбільш шокуючих випадків, в той час як законодавців та інших
осіб, відповідальних за розподіл коштів, цікавлять чіткі докази.
Можливо, однією з перешкод на шляху до оцінки використовуваних в боротьбі з
домашнім насильством «стандартних програм», таких, наприклад, як інформування
про випадки насильства або арешт насильника, є те, що вони підлягають
обов'язковому виконанню. Дослідження ефективності таких програм можуть
сприйматися як безглузді, оскільки програми не можуть бути легко модифіковані.
Крім того, мала кількість досліджень ефективності розглянутих програм може
пояснюватися уявленнями про неможливість дотримуватися методичних стандартів,
перш за все, проводити рандомізований експеримент з використанням контрольної
групи.
Недолік подібного типу досліджень може також пояснюватися особливостями
взаємин між науковцями і практиками. Якщо група практиків представлена не
фахівцями (наприклад, захисниками прав покинутих дітей або представниками
жіночого руху), то вони більшою мірою будуть опиратися дослідженням і
розумінню результатів, які не співпадають з їх власними уявленнями, ніж,
наприклад, група професіоналів. Відзначають, що результати, отримані найбільш
великими вченими або цілими інститутами, частіше дискредитуються і
удостоюються негативної уваги з боку представників домінуючого соціального руху,
ніж отримані менш відомими вченими.
Так, наприклад, співробітники лабораторії досліджень сім'ї в Нью-Гемпширі
піддавалися погрозам фізичної розправи з боку представників феміністичного руху,
а також різкої критики з боку пронаталістично налаштованих протестантських
фундаменталістів, які відмовлялися визнавати результати репрезентативних
загальнонаціональних досліджень, наприклад, в області насильства в сім'ї,
здійснюваного жінками.
Складнощі також полягають у тому, що багато дослідників домашнього
насильства примкнули до соціальних рухів, які надають допомогу жертвам
насильства. Це іноді призводить до конфлікту між науковими зобов'язаннями та
зобов'язаннями, пов'язаними з приналежністю вченого до певного соціального
руху. Дослідник може бути поставлений перед складним вибором в тому випадку,
якщо результати його роботи не підтверджують такий розподіл коштів, який
прийнято в рамках певного соціального руху. Наприклад, представники руху за
створення притулків для жінок впевнені, що «домашнє насильство» здійснюється
виключно чоловіками. Деякі вчені навмисно уникали досліджень насильства, що
здійснюється жінками, оскільки побоювалися отримати результати, здатні привести
до припинення фінансування їх роботи та інших негативних наслідків.
Таким чином, хоча роль науки у формуванні соціальної політики велика, в
області домашнього насильства кількість досліджень, що демонструють
ефективність застосування стратегій і практик,що дорого обходяться державі,
мінімальна. Сьогодні для громадських фондів і приватних інвесторів вже
недостатньо обґрунтовувати вимоги ресурсів тільки прагненням «боротися з
домашнім насильством».
Необхідні наукові докази ефективності застосованих програм та стратегій. Ще
в 1994 р. Національна академія наук США заснувала Комітет з оцінки програм у
галузі домашнього насильства. Комітет отримав важливі результати. Виявлено, що
ефективність багатьох програм, впроваджених у практику без додаткових наукових
досліджень (наприклад, захисні ордери, притулки для жінок, обов'язкове
інформування поліції про випадки насильства, обов'язковий арешт насильника та
ін.), при широкому використанні виявилася сумнівною; програми роботи з
наслідками насильства переважають над профілактичними заходами; тривалість та
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інтенсивність ряду програм незадовільні; робота різних служб і програм погано
узгоджена.
На основі аналізу роботи соціальних інститутів США висловлені ряд
міркувань, що стосуються взаємодії наукових досліджень і соціальної практики в
галузі вивчення і подолання домашнього насильства:
• доцільним є отримання репрезентативних статистичних даних про число
жертв домашнього насильства, види насильства і фактори,що його викликають.
Така статистика – найважливіший крок на шляху до формування ефективної
соціальної політики.
• важливо уникати поспішного прийняття законів у сфері домашнього
насильства, не заснованих на результатах наукового дослідження наслідків цих
програм. Необхідна наукова оцінка ефективності впроваджених в практику
програм. Позбавляючи батьківського права, віддаючи дітей в прийомні сім'ї або
спеціальні установи, важливо керуватися даними про ефективність таких дій;
• необхідно розвивати співпрацю між науковцями і практиками в області
досліджень домашнього насильства. Це вимагає від обох сторін більш глибоких
знань про принципи роботи один одного, засвоєння «мови» і основних парадигм;
• найбільш важлива первинна профілактика домашнього насильства, що
дозволяє вирішити і багато інших соціальних та психологічних проблем суспільства
(наприклад, зниження рівня депресії і самогубств, насильницької поведінки поза
сім'єю).

3.14. СОЦІАЛЬНА ДИСКРИМІНАЦІЯ ЖІНОК В РІЗНИХ КРАЇНАХ
Загальні положення
Соціальна дискримінація жінок (від латинського слова – discriminatio –
відмінність) означає обмеження або позбавлення прав по ознаці статі (або
гендерній ознаці) у всіх сферах життя суспільства: трудовій, соціально-економічній,
політичній, духовній, сімейно–побутовій. Соціальна дискримінація веде до
зниження соціального статусу жінки і є однією з форм насильства над її
особистістю, і, отже, загрозою для її безпеки.
Витоки соціальної дискримінації жінок слід шукати в далекій давнині. Вже
тоді вчені і політики прикривали нерівноправне положення жінки в суспільстві, її
гноблення й експлуатацію суперечками про те, чи є жінка людиною і чи має вона
душу. Погляд на жінку як на неповноцінну істоту знайшов своє відображення в
теологічних і філософських працях древнього світу. Почуття примітивно–грубої
чоловічої переваги над жінкою Сократ виразив наступними словами: «Три речі
можна вважати щастям: що ти не дика тварина, що ти грек, а не варвар, і що ти
чоловік, а не жінка».
З часів Сократа пройшло майже два з половиною тисячоліття. Але і в наші дні
багато державних і громадських діячів, вчених і в їх числі соціологів виступають
проти самого поняття «соціальна дискримінація жінки». Його підміняють
закликами до боротьби за їх рівноправність з чоловіками. Але це не одне і те ж.
Необхідної прелюдією до рівноправності статей є переборення всіх форм утиску
прав та інтересів жінок, особливо в сфері праці. Сам термін «соціальна
дискримінація жінок і дівчат» зараз загальновизнаний.
Виникає питання: які межі рівності статей, чи може вона бути повною? Суть
ідеї рівноправності чоловіків і жінок, їх рівних можливостей, полягає в тому, що за
своїм інтелектуальним і фізичним потенціалом жінка ні в чому не поступається
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чоловікові. Для неї не існує принципово закритих, недоступних сфер розумової і
фізичної праці. Жоден закон не повинен забороняти жінці займатися тією чи
іншою справою, освоювати ту чи іншу професію. Її святе право – повна свобода
особистого вибору видів і форм діяльності для її самореалізації. Така постановка
питання, зрозуміло, не означає, що фізіологічні особливості жінок не можуть
обмежувати (іноді – тимчасово) їх професійні обов'язки. Звідси випливає висновок,
що рівність статей, не будучи абсолютною, може бути досить повною і всебічною.
При всьому плюралізмі поглядів на проблему дискримінації жінок не можна
забувати факт історичної значущості: саме Жовтнева революція в Росії 1917 р. дала
поштовх до вирішення ключового питання про рівність жінки і чоловіка у всіх
сферах життя, в тому числі цивільних і юридичних правах, у праці та освіті, в сім'ї.
Але дискримінація «слабкої статі» зберігалася і при радянському режимі.
Партійно–квотна система жіночого «назначеннєвості» практично освячувала її
якщо не силою закону, то всемогутністю адміністративного наказу. Для жінок була
закрита служба у збройних силах та інших силових структурах (за винятком ряду
технічних чи допоміжних спеціальностей). Їм законодавчо був закритий доступ до
«важких» і «шкідливих» виробництв, що повністю виключало свободу особистого
вибору.
Що стосується пострадянських держав, то незважаючи на всі розмови і
заклинання про її демократизацію, проблема соціальної дискримінації жінок
придбала особливу, виняткову злободенність у зв'язку з розпадом соціалістичного
суспільного ладу, зміною всього соціально-економічного укладу та фактичної
ліквідації соціальних гарантій для сім'ї, дітей, жінок.
Таким чином, для соціологічного аналізу проблемна ситуація укладена в
глибокій суперечності, яка склалася між формальним курсом на демократизацію
російського суспільства, на втілення у життя конституційного принципу «рівних
прав і можливостей» статей, – з одного боку, і фактичною дискримінацією жінок у
сфері праці та зайнятості, обмеженням їхніх соціальних прав в економічному житті,
– з іншого. Слово і діло, положення «де-юре» і ситуація «де-факто», на жаль, як це
часто буває в російської дійсності, знаходяться у кричущому протиріччі один до
одного.
Керуючись певними документами і угодами і спираючись на аналіз російської
дійсності, уряд Росії ще в 1996 році прийняв постанову «Про концепцію
поліпшення становища жінок в Російській Федерації». Згідно з концепцію права
жінок є невід'ємною частиною загальних прав людини. Повна і рівноправна їх
участь у політичному, економічному, соціальному та культурному житті на
федеральному, регіональному та міжнародному рівнях має стати головною метою
державної політики в галузі поліпшення становища жінок в Російській Федерації.
Прийняття урядової концепції надає особливої актуальності дослідженню
соціальної дискримінації жінок у сфері праці в умовах переходу України до
ринкової економіки.
Разом з тим в російській науці склалося традиційне ставлення до вивчення
соціальної дискримінації жінок. По-перше, її розглядали як проблему виключно
юридичну. Звідси правовий підхід.
Однак відомо, що права, закріплені юридичними нормами, нерідко
відрізняються від реального їх здійснення. Тому світове співтовариство в особі
урядів 190 держав, що брали участь в IV Всесвітній конференції зі становища жінок
в Пекіні, визнаючи, що «нерівність між чоловіками і жінками і досі існує, а основні
перешкоди зберігаються», підтвердило свою «відданість забезпеченню повного
здійснення прав людини, жінок і дівчаток в якості невід'ємної, складової і
неподільної частини загальних прав людини і основних свобод».
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По–друге, традиційним для досліджень соціальної дискримінації жінок є
психологічний підхід на рівні мікросоціуму: аналізу сім'ї. Він обмежується
вивченням міжособистісних відносин в мікрогрупі, психології придушення
достоїнств і свободи жінки, виходячи з різних сексуальних ролей двох статей. При
цьому в основу аналізу кладуться як біологічні відмінності між статями («біологічна
стать»), так і різні культурні уявлення про поведінку чоловіків і жінок. Інакше
кажучи, гендерна ідентичність та гендерні ідеали: мужність-жіночність.
І правовий, і філософсько-психологічний підходи дають можливість вивчити
лише окремі аспекти дискримінації жінок як соціального явища, як єдиного цілого.
Саме соціологічний підхід дозволяє пізнати це явище у всій його повноті і
складності різних соціальних зв'язків і взаємозалежностей.
Жодної соціологічної роботи, присвяченої безпосередньо процесу чи явищу
соціальної дискримінації жінок, ні в радянській, ні в російській соціології немає.
Але наука розвивається не на порожньому місці. Різні аспекти дискримінації жінок
(в доперебудовний період замість цього поняття зазвичай використовували його
аналог – «утиск») вивчалися головним чином економістами, юристами, істориками,
філософами і психологами.
Особливості соціологічного підходу до дослідження соціальної дискримінації жінок
Перша особливість. Необхідність аналізу ступеня дискримінації жінок, тобто
масштабів і форм обмеження їх прав в будь-якій сфері суспільного життя:
насамперед виробничої, але також родинно-побутової, соціальної, політичної,
духовної. Такий підхід дозволяє досліджувати механізм інтеграції жінок у всю
систему управління державою, суспільством, економікою.
Друга особливість. Соціологічний аналіз передбачає використання на певних
стадіях дослідження процесу соціальної дискримінації жінок психологічного
підходу. Для соціолога необхідний аналіз суспільної психології як сфери
життєдіяльності суспільства в цілому і жіночого соціуму особливо з позицій
великих соціальних спільнот. Таким чином, можна найбільш повною мірою
врахувати вплив психологічних, емоційних чинників на поведінку жінок, на їхнє
протистояння будь–яким проявам нерівноправності. Тут йде мова про соціолого–
психологічний підхід.
Третя особливість. Соціальну дискримінацію жінок найбільш доцільно
досліджувати в двоєдиному плані. З одного боку – це масове, соціальне явище, що
охоплює велику демографічну спільноту, що складається з різних соціально–
професійних, вікових, статусно–посадових груп. З іншого – це соціальний процес з
послідовною зміною стану об'єкта. Під впливом зовнішніх і внутрішніх умов,
об'єктивних і суб'єктивних факторів процесу притаманна стійка взаємодія жіночого
соціуму з різними соціальними інститутами і спільнотами з метою досягнення
рівності прав і можливостей, усунення дискримінації за ознакою статі.
Четверта особливість. Мета ліквідації соціальної дискримінації жінок полягає
в досягненні реальної рівноправності статей, їх гендерної симетрії в суспільстві та
усунення головної загрози – загрози безпеці особистості жінки і реалізації її
рольових функцій трудівниці, матері, громадської діячки. Для вирішення цих
завдань необхідним є створення національного механізму з подолання
нерівноправності жінок.
П'ята особливість. Форми соціальної дискримінації жінок в залежності від
сфер їх діяльності можуть бути різними (наприклад, невмотивоване звільнення з
роботи або сексуальні домагання з боку начальника). За своїми видами
дискримінація може бути як насильницька, так і ненасильницька. У будь-якому
випадку в основі дискримінаційних дій лежить насильство над особистістю жінки.
Шоста особливість. Дискримінація жінок змінює їхній соціальний статус і
соціальні установки в конкретній ситуації (як сімейно–побутової, так і суспільної) і
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тягне за собою зміни у рольових функціях жінки. Соціологічний аналіз враховує ці
обставини.
Сьома особливість. Соціологічний підхід до дослідження процесу соціальної
дискримінації жінок передбачає міждисциплінарне вивчення цієї проблеми, яка
перебуває «на перехресті» декількох наук: юридичної, історичної, філософської,
психологічної та власне соціологічної. При цьому методологія вивчення проблеми
виходить з принципів соціального і економічного детермінізму, історичної
спадкоємності.
Восьма особливість. Соціологічне дослідження соціальної дискримінації жінок
спирається на дані ряду приватних соціологічних теорій: соціології особистості,
соціології сім'ї, геронто–соціології, соціології молоді і, перш за все, гендерної
соціології.
Серед основних понять зарубіжної гендерної соціології є поняття «гендерної
ідентичності». Воно відображає уявлення про власне поле, а через їх свідомість –
ототожнення зі своєю статтю. Як показали численні психологічні дослідження,
усвідомлення своєї статі не завжди відповідає біологічним ознаками індивіда. Подруге, поняття гендерних ідеалів відображає суспільні уявлення про чоловічу та
жіночу поведінку. В останні десятиліття вони істотно змінилися. По-третє,
категорія біологічної статі означає облік первинних і вторинних ознак, типових для
чоловіків і жінок. І, нарешті, по-четверте, поняття сексуальної ролі пов'язане з
поділом праці, з правами та обов'язками статей. Всі ці чотири компоненти, що
знаходяться в єдності, відображають «статеву самосвідомість».
Дев'ята особливість. З позицій соціологічного підходу об'єктом соціальної
дискримінації є жінка як особлива соціогендерна спільнота, що володіє
конкретними демографічними характеристиками, багаторольовими функціями і
певним соціальним статусом. Разом з тим дискримінації зазнають і дівчатка, як
вікова підгрупа жіночої соціогендерної спільноти.
У Росії, наприклад, 78 млн. жінок. Дівчатка у віці до п'ятнадцяти років
складають приблизно 16 млн. чоловік, тобто близько 20%. Вони відчувають
дискримінацію з раннього віку. Пекінська конференція поставила завдання на рівні
урядів всіх країн світу «попереджати і усувати будь-які форми насильства щодо
жінок і дівчаток» і «забезпечувати повагу міжнародного права, включаючи
гуманітарне право, в інтересах захисту жінок і дівчаток в першу чергу».
Десята особливість. Соціологічний підхід виходить з того, що суб'єктами
соціальної дискримінації жінок є: а) чоловіки (якщо аналіз ведеться на рівні
сімейно–побутових відносин), що володіють конкретними демографічними
характеристиками, своєю соціальною роллю і гендерною ідентичністю; б)
товариство при дослідженні соціальних відносин; в) держава в особі її соціальних
інститутів, що регулюють відносини статей, сприяє або, навпаки, порушує
принципи гендерної рівноваги в складі владних інститутів в питаннях розподілу
робочої сили в різних сферах зайнятості.
Дії суб'єктів соціальної дискримінації жінок виявляються або безпосередньо в
індивідуальних поведінкових актах, або опосередковано – через прийняті
виконавчими і законодавчими органами влади постанови; або в діях, що
враховують сформовані у масовій свідомості гендерні ідеали. І тоді офіційна
політика пропонує росіянкам в умовах переходу до ринкових відносин і зростання
безробіття «повернутися в сім'ю, до чоловіка і дітей». По суті це спроба перекласти
турботу про працевлаштування жінки на її родину, конкретно – чоловіка, якому
той же гендерний ідеал наказує функції «добувача» матеріальних благ. Причому в
сучасній Росії ряд федеральних законів, особливо в праці, закріпив дискримінацію
жінок. У ролі суб'єкта насильства фактично може виступити будь–який соціальний
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інститут, в діяльності якого цілеспрямовано порушується принцип рівноправності
статей.
Одинадцята особливість. З позицій соціологічного аналізу в основі соціальної
дискримінації жінок лежить їх соціальна нерівність з чоловіками. Це нерівність
американськими соціологами визначається як «умови, при яких люди мають
нерівний доступ до таких соціальних благ як гроші, влада, престиж».
Тільки соціальна рівність чоловіків і жінок забезпечує їм рівний доступ до
економічних і трудових ресурсів, до формування політики на всіх її рівнях, до
участі в суспільному житті, у прийнятті рішень з економічних, соціальних,
культурних і політичних питань.
Критерії дослідження проблеми. Соціальна дискримінація жінок проявляється
у сфері праці і зайнятості; розподілу влади і власності; культури та освіти;
політичному та духовному житті суспільства. Вона є однією з форм насильства над
особистістю.
Основні прояви соціальної дискримінації жінки
Приватизація державного сектора економіки в більшості країн колишнього
СРСР негативно позначилася на становищі працюючих жінок. І в умовах переходу
до ринку саме державні підприємства залишаються для них основними
роботодавцями. Умови зайнятості, оплати жіночої праці тут краще (природно, якщо
підприємство працює). Розрив між заробітками чоловіків і жінок у державному
секторі менше, ніж у приватному. У середньому зарплата російських трудівниць
залишається по народному господарству більш ніж на третину нижче, ніж у
чоловіків. Пояснення – гендерна сегрегація у сфері праці, яка виявляється в різних
оцінках праці чоловіків і жінок. У фемінізованих галузях (медицина, освіта,
текстильна, легка, харчова промисловість) жінки мають низький професійний
статус, обмежені можливості для перепідготовки і перекваліфікації, низькі
заробітки.
Крім того, більшість жінок працює в дефіцитних та кризових галузях
матеріального виробництва, на посадах, що не вимагають високої кваліфікації в
бюджетній сфері. За оцінками фахівців, низька оплата праці жінок пояснюється
значним відставанням ставки I розряду Єдиної тарифної сітки, а вона, як відомо,
визначає весь ланцюжок системи заробітної плати.
У російському трудовому законодавстві зберігаються положення, що
створюють передумови для дискримінації: заборона на роботу в нічний час та на
деякі види робіт; обмеження робочого часу (зокрема відряджень, надурочних). За
офіційними даними, приблизно третина керівників підприємств різних форм
власності визнають, що віддають перевагу при прийомі на роботу чоловіків, а не
жінок.
Очевидно, що необхідно трансформувати заборонний характер російського
трудового законодавства в рекомендаційний, що дає жінці право самостійно
приймати рішення: де, в якому режимі, на яких видах робіт бути зайнятою. Всі ці
питання має вирішувати сама жінка. Законодавчі обмеження корисно зберегти
тільки в питаннях народження дітей, годування грудних дітей і, можливо, наявності
в сім'ї дітей–інвалідів.
Незважаючи на заборони та обмеження в несприятливих умовах на
виробництві працює 3,5 мільйона росіянок, а 285 000 – навіть в особливо важких і
шкідливих умовах. Вихід не в «примусовому гуманізмі», а в здійсненні
передбаченого 37 статтею Конституції права «вільно розпоряджатися своїми
здібностями до праці».
Форми соціальної дискримінації жінок у сфері праці мають свої особливості.
Перша з них полягає в тому, що у виробничу сферу залучена не вся жіноча
спільнота, а її працездатна (за віком) частина, тобто від 16 до 54 років включно. У
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Росії це жіноче населення становить приблизно 40 млн. осіб і є відносно
стабільним. Стабільність – сприятливий фактор для ринку праці в умовах
зниження попиту на жіночу робочу силу. Причому, рівень зайнятості жінок у
працездатному віці становить 75,5%. Їх середній вік – 39,4 року (чоловіків – 39, 7
років). П'ята частина – це молоді жінки до 30 років, а 10% – жінки пенсійного віку
Друга особливість соціальної дискримінації жінок у виробничій сфері полягає
в тому, що в приватному секторі вона має виражений авторитарний характер,
ставить робітницю у більшу залежність від роботодавця-чоловіка, ніж на державних
підприємствах. Більш того, рівень соціальної і правової захищеності жінок від
дискримінації в приватному секторі набагато нижче, ніж на підприємствах
державних або напівдержавних. У приватній фірмі нерідко відсутні або не діють
профспілки. Існує більш жорстка залежність робітниці від свавілля начальника,
безкарно порушується трудове законодавство. Можна відзначити, що саме в
приватному секторі становище жінок багато в чому визначається «сексуальною
нерівністю». У цій сфері часто діє культ сили й авторитету чоловіка як духовної
основи його влади.
В основі будь–якої концепції поліпшення становища жінок повинно лежати не
уявлення про те, що погано в нинішньому положенні жінки і які б хотілося бачити
зміни, а розуміння причин нинішнього несприятливого становища жінок і
реальних можливостей, механізмів і важелів усунення цих причин або пом'якшення
їх наслідків.
У найзагальнішому вигляді ці причини досить очевидні. Це, по-перше,
властива будь–якій економіці тенденція залучати жіночу робочу силу в період
економічного зростання і витісняти її з ринку робочої сили в періоди спаду. Подруге,
дискримінація
жінок
через
упередження.
По-третє,
об'єктивна
неконкурентоспроможність жінок на ринку праці.
Відповідно, розуміння цих трьох факторів, їх взаємин і їх складності визначає і
стратегії, і реальні можливості поліпшення положень жінок. Будь–яка державна
політика щодо жінок може складатися тільки з трьох компонентів, в тому чи
іншому поєднанні: компенсація їх об'єктивно складного становища на ринку праці
(з урахуванням величезної важливості для суспільства інших функцій, виконуваних
жінкою за межами цього ринку, перш за все турботи про дітей і забезпечення
нормальної ситуації в сім'ї, що дозволяє чоловікові працювати з повною віддачею),
боротьба з дискримінацією жінок і заходи з підвищення їх об'єктивної
конкурентоспроможності на ринку праці.
При нинішньому стані справ ніякі заходи державного примусу, в тому числі й
законодавчі, не змусять економічних суб'єктів (роботодавців) діяти всупереч
власним інтересам (або того, що вони цими інтересами вважають). Щоб
роботодавець брав на роботу жінку, він повинен бути впевнений у тому, що вона
буде на даному робочому місці працювати краще, ніж чоловік (на практиці, з
урахуванням переконаності більшості роботодавців, що жінка на робочому місці
виявляється джерелом психологічної напруженості, конфліктів і т. п., а також
об'єктивно більш високих вимог до охорони праці жінок і соціальних пільг, щоб
жінку вважали краще чоловіка, вона повинна за інших рівних гарантувати кращі
результати на даному робочому місці, ніж чоловік), або погоджуватися на
дискримінацію – свідомо більш низьку оплату праці (з позицій роботодавця, ця
дискримінуюча різниця в оплаті його плата за ризик, дійсний або уявний), або
прийняття на роботу жінок повинно супроводжуватися для підприємця досить
вагомими економічними пільгами (як показують дані опитування, ці пільги, щоб
спрацювати реально, повинні бути дуже високими).
Таким чином, реально сьогодні можна говорити про два важелі впливу на
становище жінок:
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• прямої компенсації їх несприятливого положення;
• заходи щодо підвищення їх об'єктивної конкурентоспроможності на ринку
праці.
Всі заходи повинні бути ретельно диференційовані за термінами. Очевидно,
наприклад, що в межах мінімум рік–півтора ніякі заходи з підвищення
конкурентоспроможності жінок не дадуть прямого ефекту. Це час «нульового
циклу» заходів щодо зміни структури попиту та пропозиції на ринку праці. На цей
час безпосередній ефект можуть принести лише заходи прямої підтримки:
допомоги, пільги і т. п. З певного періоду питома вага цих заходів повинна
змінюватися.
Всі заходи щодо зміни ситуації на ринку праці повинні виходити з аналізу
реальних причин щодо низької конкурентоспроможності жінок – боротися з
вітряками безглуздо, а в умовах крайньої обмеженості державних ресурсів – і
занадто ризиковано для економіки в цілому і для суспільного престижу будь-яких
соціальних програм. Коротко перелічимо причини:
жінки впродовж десятиліть об'єктивно більше залежали від системи
соціальних гарантій, яка розвалювалася в умовах реформ;
жінки історично були прив'язані до галузей і секторів, найсильніше залежали
від державного патерналізму, непропорційно велика частка жінок, у тому числі з
вищою освітою, традиційно була зайнята на робочих місцях з переважанням
неспеціалізованої та / або рутинної праці (службовці з різного роду контор). Праця
хоч і виконувалася людьми з вищою освітою (мав значення лише сам факт диплома
про вищу освіту, але ніяк не спеціальність), не вимагала ні спеціальної освіти, ні
спеціальної професійної підготовки і вела у кращому випадку до професійного
застою, а частіше до дискваліфікації працівника. У той же час саме ті сектори
економіки, які найбільш відповідально і органічно здатні поглинати жіночу робочу
силу (інформаційний, сектор послуг і т. п.) традиційно були «непріоритетними»;
на ринку праці жінки традиційно пасивні, менш схильні до професійної
мобільності, прагнуть більше до соціального комфорту на робочому місці, ніж
професійної самореалізації та досягнень (через це жінка надає дуже велику роль
неслужбовим і неформальним відносинам в колективі, чому керівники і вважають
жінок джерелом складнощів і напруженості в колективі, скептично ставляться до їх
професійних можливостей і не люблять брати на роботу);
у жінок значно сильніша, ніж у чоловіків, формальна освіта (за дипломом),
яка не відповідає реальній кваліфікації та професії, а реальні професії не
відповідають фактичним потребам ринку праці, на жінок тисне «подвійна
зайнятість» – на виробництві та в сім'ї в суспільстві існують упередження щодо
«належного» і «можливого» місця жінок.
На усунення або пом'якшення дії цих факторів і повинні бути спрямовані
заходи державної політики. Сьогодні шанси на успіх може мати тільки така
політика, яка, по–перше, буде істотно диференційована, тобто передбачатиме для
різних груп саме ті види допомоги, які максимально ефективні саме для даної
групи, щоб уникати неефективних витрат ресурсів. А жінки, як показують
результати досліджень, дуже різняться між собою за потребами в тій чи іншій формі
допомоги і в можливостях скористатися різними видами допомоги.
Ця політика повинна максимально орієнтуватися на можливості непрямої
допомоги, набагато менш дорогої, ніж пряма допомога і дозволять: на ті ж гроші
підтримати набагато більше жінок, до того ж в ході допомоги навчити їх стояти «на
власних ногах». Нарешті, ця політика повинна максимально враховувати
можливість того, що в економіці називають синергічними і мультиплікаційними
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ефектами, тобто різні заходи повинні взаємно підсилювати ефект один одного і
породжувати «по ланцюжку» сприятливі побічні ефекти.
Це означає, що шанси на успіх і на фінансування будуть мати перш за все такі
заходи, які будуть не тільки допомагати жінкам, але одночасно і сприяти
загальному прогресу економіки. Це насамперед розвиток життєво необхідних для
сучасної економіки секторів інформаційного обслуговування, ділових послуг, а
через деякий час, коли депресія зміниться економічним пожвавленням – сфери
побутових послуг, дрібного бізнесу і т. п.
Питання пріоритетного вирішення в системі «жінка–роботодавець»
Як вже зазначалося, однією з причин неконкурентоспроможності жінок в
період напруженості на ринку праці є ті деякі соціальні пільги, які у них
залишилися. При виправленні становища жінок на ринку праці від багатьох таких
пільг доведеться відмовитися, тим більше, що реально вони сьогодні все одно не
діють: безробітній жінці від них не легше, а працюючі частіше відмовляються від
них через загрозу втратити роботу. Законодавство їх від такої втрати не захистить: у
підприємця завжди буде можливість позбавитися від працівника, якого він вважає
неефективним, так що суд до нього не причепиться, але зате сама наявність загрози
судового переслідування спонукає його віддати перевагу на користь чоловіка жінці.
Мабуть, має сенс залишити в законодавчому порядку лише ті пільги, які
держава в змозі профінансувати з федерального чи місцевого бюджету без втрат для
роботодавця (реально це можуть бути і суми, що перевищують зарплату працівника
на час оплачуваної відпустки: тривала відсутність працівника на робочому місці із
збереженням за ним права повернутися зазвичай тягне ряд додаткових збитків, які
можуть компенсуватися податковими пільгами чи іншими заходами непрямої
підтримки, спокусливими для підприємця). Саме коло таких можливих заходів ще
належить виявити в ході соціологічних обстежень роботодавців.
Але вже сьогодні очевидно, що при збереженні конкурентоспроможності жінки
на робочому місці, коло надані їй обов'язкові пільги повинні бути зведені до тих,
що забезпечують здоров'я матері і дитини. Заборона звільнення жінок з дитиною
також реально не захистить її права. Просто наймач буде прагнути не наймати її
взагалі.
В умовах конкурентної економіки у держави немає можливості примушувати
економічних суб'єктів чинити всупереч їх інтересам. Особливо актуальні заходи –
розвиток і розширення професійного перенавчання і перепідготовки жінок
відповідно до вимог ринку.
В силу традиційно сформованого поділу праці та особливостей професійного
життя жінок протягом десятиліть у період нинішньої структурної перебудови у
жінок набагато частіше, ніж у чоловіків, професійна кваліфікація не відповідає
структурі вакансій, що відбивають попит. Однак просте виділення коштів на
організацію професійного навчання жінок може і не принести очікуваних
результатів, якщо не буде супроводжуватися спеціальними заходами, які
компенсували б вже згадувану відносну пасивність жінок на ринку праці.
Дослідження показали, що навіть найуспішнішим жінкам–підприємницям майже
завжди потрібен був зовнішній поштовх, щоб різко змінити своє життя і розкрити
свої здібності. Розумно було б, наприклад, створювати клуби для жінок за
професіями, де б жінки вчилися шукати роботу. Чималу роль може зіграти вже сама
інформація про існуючі можливості, про те, чим можна почати займатися,
втративши звичну справу. Причому для жінок особливо важливо отримати подібну
інформацію не з друкованих джерел, а безпосередньо від іншої жінки, яка сама
займається цією справою, може відповісти на питання, що цікавлять, і створити
психологічне підкріплення.
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Неоціненну роль могли б зіграти численні жіночі організації. Сьогодні престиж
організацій в очах самих жінок, у тому числі зайнятих бізнесом, дуже невисокий.
Можна було б вивчити діяльність існуючих жіночих організацій і асоціацій і
забезпечити державне сприяння тим з них, які не «борються за права жінок», а
реально допомагають жінкам пристосуватися до нових умов (таке сприяння не
обов'язково означає субсидії і дотації – часто потрібнішим буває різного роду
технічне сприяння, доступ до приміщень і технічних засобів, допомога у
встановленні контактів з державними відомствами і т. п.).
Дуже велика може бути роль самих жінок, які вже досягли успіху в бізнесі, в
управлінні великими організаціями або якоїсь професійної діяльності – вони
можуть стати ідеальними консультантами та інструкторами для жінок, схильних до
активної поведінки на ринку праці, допомогти їм знайти психологічну впевненість і
дати найперші знання про те, як почати свою, нехай найменшу, справу, як
радикально змінити сферу діяльності, як влаштуватися на роботу.
Для тих жінок, хто віддає перевагу працювати за наймом – а таких більшість –
потрібні спеціалізовані програми перепідготовки, що враховують не тільки загальні
особливості жіночої психології і поведінки на ринку праці, а й конкретний
соціально–психологічний тип жінок та їх установки по відношенню до роботи.
Особливі програми, мабуть, будуть потрібні для жінок з маленькими дітьми.
Нарешті, потрібно розробити достатньо надійні тести професійних
можливостей та кваліфікації і законодавчо забезпечити повсюдне використання цих
тестів при прийомі на роботу. Ці тести повинні, з одного боку, зруйнувати
упередження про принципову нездатність жінок виконувати ті чи інші роботи, з
іншого – зменшити побоювання роботодавців, дозволивши їм вибирати дійсно
компетентних і професійно придатних працівників.
Відмова в роботі жінці, яка успішно пройшла такі тести, вже може послужити
підставою для звинувачення в дискримінації, що є хоч якоюсь соціальною
гарантією для справді компетентних працівників.
Ще одним розділом політики зайнятості в даний час є субсидування і
підтримка роботодавця, який зберігає або відкриває робочі місця, в тому числі в
специфічних жіночих сферах діяльності. Дуже складне і делікатне питання –
охорона праці. Як уже зазначалося, специфічні «жіночі» заходи з охорони праці
можуть лише погіршити становище жінок на ринку праці. З іншого боку,
збереження нинішнього становища вже давно загрожує здоров'ю нації. Необхідно,
мабуть, не охороняти працю жінок, а домагатися нормальних умов праці на
виробництві в цілому.
Кошти підприємств, спрямовані на поліпшення умов праці, повинні
розглядатися як кошти на розвиток підприємства і не повинні обкладатися
податком на прибуток.
Має бути проведена аналітична робота по виявленню типів нефінансової
підтримки родинам і шляхів її надання. Необхідне створення організації на
міністерському рівні для здійснення координації в галузі політики сім'ї та
забезпечення служби соціальної підтримки.
Для певних категорій жінок, особливо з маленькими дітьми, одиноких матерів,
матерів з дітьми-інвалідами (найменш захищеної в умовах економічної кризи
групи) бажано зменшити зайнятість, але в добровільному порядку, за допомогою
відповідної соціальної політики, яка замінила б втрачений заробіток сімейними
допомогами для дітей. Слід підкреслити, що такий захід не буде чистої
благодійністю: поряд з вирішенням найважливішої соціальної проблеми –
стимулювання народжуваності, вона допоможе знизити тиск на ринку праці.
Слід також розглянути питання про вільний режим для жінок (так званий
«гнучкий графік», який давно використовується у всіх європейських країнах). Для
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початку хоча б в бюджетних організаціях, де державі легше проводити свою
політику, можна визначити види робіт, які можуть виконуватися на дому. Якщо
врахувати, що сьогодні одна з головних статей витрат – утримання приміщень, а
одними з найважливіших ресурсів більшості державних контор у великих містах є
ці самі приміщення, проведення такої політики може бути економічно вигідним
для підприємств.
Перепідготовка жінок в масових професіях, якщо вона буде здійснюватися
неформально і з урахуванням реальних потреб місцевої економіки, може швидко
підвищити ефективність місцевих підприємств, так як надасть в їх розпорядження
кваліфіковану і дисципліновану робочу силу – жінки, як правило, відрізняються
більш високою трудовою і виробничою дисципліною.
«Світське» професійне спілкування жінок, позбавлених в даний момент
роботи, почасти зніме психологічну напруженість від втрати робочого місця і
знизить напруженість в сім'ї, і в суспільстві в цілому, допоможе виховати настільки
сьогодні необхідний комплекс «допомагай собі сам». І, звичайно, найголовнішими
є при подібному підході заходи щодо соціального захисту тісно пов'язуються з
заходами щодо розширення зайнятості, а ті й інші – із заходами щодо сприяння
розвитку дрібного і найдрібнішого бізнесу.
Усі перелічені заходи короткострокового і середньострокового характеру
необхідні, але проблеми вони радикально не вирішать. Основна причина
несприятливого становища жінок в системі поділу праці – значне запізнювання
нашого суспільства в переході до постіндустріальної фази. До тих пір, поки в країні
не буде розвинена інфраструктура ділових послуг, інформаційного обслуговування,
доки не складеться різноманітна і диверсифікована система освіти дошкільних та
позашкільних закладів, яка звільняє жінок від частини проблем «подвійної
зайнятості», ні про яке довгострокове економічне зростання, залучення інвестицій
не може йти мови. Створення умов для такого переходу має стати одним з
головних завдань державної економічної та соціальної політики. Але саме ці заходи,
як показує весь світовий досвід, і відкривають найкращі можливості для докладання
жіночої праці там, де вона дійсно більш ніж конкурентоспроможна.
Це стосується насамперед інформатизації нашого суспільства. Але не в тому
сенсі, в якому цей термін вживається в останні десять років – як поширення
комп'ютерів і комп'ютерної грамотності. Йдеться, швидше, про використання
комп'ютерів, що стоять сьогодні в безлічі організацій і поступово з'являються в
будинках, для реального поширення найрізноманітнішої інформації.
В даний час економіка існує практично в умовах повного інформаційного
голоду, причому її суб'єкти навіть не усвідомлюють цього факту. Це відзначають
майже всі закордонні бізнесмени і вважають це однією з головних перешкод до
підвищення її ефективності. Безумовно, рано чи пізно потреби ринкових відносин,
що постійно розвиваються, сформують цей ринок, однак економічно і соціально
набагато вигідніше, щоб це сталося не пізно, а рано. Тут не обійтися без ініціативи
держави. Вона повинна взяти на себе деякі функції щодо стимулювання і
формування такого ринку.
Державні органи могли б виступити й першим замовником інформації,
спеціально перероблюваної під їхні вимоги. Прагнення робити це самостійно в
кожній організації веде до гігантських зайвих витрат і зниження ефективності –
жоден навіть центральний орган не в змозі переробляти всі численні джерела
інформації на достатньо професійному рівні. Саме державні замовлення на перших
порах можуть дати розгорнутися «малому інформаційному бізнесу», в тому числі і у
формах самозайнятості або сімейного бізнесу. Цей «малий інформаційний бізнес»
досить швидко може стати природною нішею для тих жінок, які найгостріше
відчувають тягар або загрозу безробіття – для науково-педагогічних працівників і
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службовців з вищою освітою. Причому особливо сприятливі умови для розгортання
подібної діяльності існують як раз в «наукоградах», які переживають величезні
труднощі, благо наявність інформаційних мереж і електронної пошти робить
географічну віддаленість творців інформаційного продукту від споживачів не надто
важливою.
Ймовірно, багато хто з таких невеликих і, мабуть, децентралізованих
інформаційних служб працюватимуть як безприбуткові організації, і для їх
нормального функціонування потрібно буде суттєво переглянути і уточнити
законодавство, що торкається подібних організацій.
Другий напрямок «переходу до постіндустріального суспільства» –
стимулювання дрібного бізнесу в сфері послуг – побутових, ділових, освітніх. У
світі, як уже зазначалося, накопичений чималий досвід державного сприяння
формуванню малого бізнесу, в тому числі і за допомогою непрямих заходів. Тут
важливо, що найбільш природна сфера для дрібного бізнесу – розвалена сфера
побутових послуг і ніколи не існуюча сфера послуг ділових. І та, й інша необхідні
для нормального функціонування і розвитку економіки і суспільства, і та і інша
відкривають величезний простір для застосування жіночої праці.
Сьогодні існує величезний прихований резерв робочої сили: при майже 50–
відсотковому скороченню обсягів виробництва кількість працівників на більшості
підприємств скоротилася не дуже значно. Можливо, недоцільно буде в порядку
експерименту піти у якісь відносно благополучні райони з достатньо
диверсифікованою структурою виробництва на радикальну раціоналізацію
структури та кількості персоналу підприємств з одночасним сприянням у цих же
районах створенню мережі дрібних фірм і кооперативів в секторі послуг. Зрозуміло,
такому експерименту має передувати ретельне вивчення потенційного ринку для
послуг передбачуваних нових підприємств і велика підготовча робота.
Постіндустріальне суспільство, на відміну від індустріального, може
формуватися лише в результаті самодіяльності людей і груп – постачальників і
споживачів товарів і послуг. Ніщо не може бути більш чуже самим основам цього
товариства, ніж спроби будувати його «зверху». Але створити умови для того, щоб
цей об'єктивний процес йшов швидше і безболісніше, держава цілком здатна і
навіть зобов'язана. І виграють від цього насамперед жінки.
Ще один важливий фактор, який має визначити державну політику підтримки
жінок – диференційований підхід до підтримки різних груп. Серед російських
жінок досить чітко виділяються чотири типи:
• «кар'єрні жінки» – бажаючі зростати професійно і працювати повний
робочий день. Їх виявилося 5,3% серед заміжніх і 5,8% серед незаміжніх жінок;
• «професійно орієнтовані жінки», бажаючі робити кар'єру, однак бажають
працювати неповний робочий день. Їх виявилося 26,1% і 48% відповідно;
• «працюючі матері» – не бажаючі робити кар'єру і які вибирають режим
неповного робочого дня. Їх виявилося 35,3% і 38,5% серед заміжніх і незаміжніх
жінок відповідно;
• «домашні господині» – не бажаючі робити кар'єру і котрі бажають не
працювати взагалі – 33,3% і 7,7% відповідно.
Існують і інші підходи до визначення типології трудової та професійної
орієнтації жінок. Можливий і багатомірний підхід, що поєднує кілька критеріїв.
Важливо, що серед жінок чітко виділяються різні за своїм орієнтаціям типи, і
вкладати гроші в їх професійну підготовку має сенс тільки з урахуванням цих
відмінностей.
І, нарешті, ще одна умова формування державної політики щодо жінок.
Сьогодні, як уже зазначалося, діє величезне число організацій, що займаються
подібними проблемами. Всі вони ніяк не пов'язані одна з одною і ефективність їх
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роботи від цього надмірно страждає. Будь–які спроби «ввести» координацію у цій
області приречені або на провал, або на безглузду розтрату ресурсів і
бюрократизацію. Але одне можна і потрібно зробити вже сьогодні: створити на
федеральному рівні Центр документації, що здійснює інформаційний обмін між
ними, а також між усіма державними та іншими органами,які так чи інакше
стикаються з «жіночими» проблемами. Такий центр повинен збирати всі документи
про діяльність існуючих організацій та їх досвід і поширювати ці документи серед
інших потенційно зацікавлених організацій. Існування систем електронної пошти
та інформаційних мереж типу Інтернету робить реальний інформаційний обмін
досить простим, швидким і ефективним. А робота подібного «децентралізованого
центру», може послужити відмінним полігоном для згадуваного залучення жінок у
реальну інформатизацію нашого суспільства.
Якщо оцінювати поширеність соціальної дискримінації жінок у виробничій
сфері, то вона існує повсюдно, в секторах усіх форм власності. Однак на державних
підприємствах, зважаючи на їх велику відкритість, кількість персоналу, інтенсивно
циркулюючу інформацію, факти порушення прав жінок стають швидко і широко
відомими.
Дискримінація жінок у сфері праці та зайнятості має свої наслідки. Поняття
«соціальні наслідки» означає очікувані – плановані чи стихійно виникаючі –
результати поширення того чи іншого соціального процесу і явища, які впливають
як на соціальні відносини особистостей, спільнот, чи на стабільність у суспільстві
в цілому, в конкретних соціальних спільнотах – зокрема.
Класифікацію наслідків соціальної дискримінації жінок у сфері праці та
зайнятості можна провести за низкою критеріїв:
за часом виникнення: наслідки віддалені та безпосередні. Серед віддалених –
погіршення становища жінок у суспільстві, зниження їх соціального статусу;
фемінізація бідності; сегрегація за ознакою статі в професійних сферах; суїцидність
в жіночому середовищі; «вимивання» жінок зі сфери управління і владних
інститутів; люмпенізація жіночого населення; повільний розвиток жіночого
підприємництва; посилення жіночої агресивності; девіантна поведінку жінок;
відчуження їх від землі, кредитів, фінансів.
Безпосередні наслідки: приниження гідності жінок; психологічні стреси,
фрустрація; неповна зайнятість; вимушене повернення в сім'ю; посилення
економічної залежності від чоловіка; обмеження самореалізації; втрата особистої
безпеки; зниження віку виходу на пенсію; недоплата праці; розширення сірого (або
«третинного») сектора в економіці; сфери надання послуг, насильство в сім'ї;
міграції жіночої робочої сили.
за сферами прояву: дискримінація виробнича і побутова (невиробнича)
за зв'язками з соціальними цілями: прямі і непрямі; негативні і позитивні
наслідки. Серед останніх можна відзначити створення жіночих рухів, неурядових
організацій по боротьбі з дискримінацією та насильством щодо росіянок; освіту
клубів (центрів) допомоги нужденним жінкам.
У запропонованій класифікації можна виділити найбільш важливі наслідки
соціальної дискримінації жінок у виробничій сфері.
Для вивчення цього процесу застосовні дві групи індикаторів: статистичні і
соціологічні, що доповнюють один одного. Існує кілька груп індикаторів. Одна з
них – національні індикатори, в основному статистичні. Вони дозволяють вивчати
процес у його еволюції за певні періоди. В даний час застосовують індикатори,
пов'язані зі зміною становища жінки за роки 1980, 1985, 1990, 1995.
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Регіональні індикатори застосовуються для аналізу змін соціального статусу
жінок в регіонах, суб'єктах держави. Локальні індикатори проектуються на рівні
міст, районів, інших місцевих територіальних одиниць.
При аналізі нерівності у забезпеченні доступу жінок і чоловіків до економічних
структур і ресурсів національними статистичними індикаторами є:
• кредит в державних банках, надаваний окремо як жінкам, так і чоловікам, а
також спільно;
• володіння землею в сільських районах;
• чисельність зареєстрованих власників землі з розбивкою за статтю;
• володіння нерухомістю жінками в місті; кількість угод з міською нерухомістю,
зареєстрованих жінками, чоловіками, спільно.
Деякі статистичні індикатори фемінізації бідності:
сім'ї (домогосподарства), очолювані жінками;
чисельність безробітних (якою мірою безробіття веде до зниження доходів,
зачіпає жінок і чоловіків);
частка безробітних жінок і чоловіків серед міського та сільського населення;
стан дитячих дошкільних установ (їх кількість, наприклад, дозволяє судити
про те, чи мають жінки з дітьми можливість зберегти робоче місце);
наявність курсів професійної підготовки (цей показник
характеризує доступність професійного навчання для чоловіків і жінок).
Всі вище перелічені статистичні індикатори вже впроваджені в російську
практику.
Безпека жінок
В одному зі своїх виступів генеральний секретар ООН зазначив, що соціальна
безпека жінок не забезпечена ні в одній країні світу. У міжнародних документах,
зокрема в Пекінській програмі дій, проголошуються права жінок, що забезпечують
їх безпеку. На жаль, на практиці ці закони не діють.
Росія і ряд інших країн колишнього СРСР продовжують залишатися одними з
небагатьох країн у світі, де відсутній національний механізм реалізації принципу
рівноправності статей. А адже це передбачено Конвенцією ООН з ліквідації
дискримінації щодо жінок, прийнятої в 1979 році. Доповіді, які відповідно до її
регламенту уряду періодично представляє (один раз на чотири роки) в Секретаріат
ООН про виконання документа, носять, як правило, декларативний характер і не
відображають реальної ситуації.
Недостатньо представлені жінки в законодавчих органах влади практично всіх
держав світу, а в Радах Оборони і Радах Безпеки багатьох країн їх немає взагалі.
У цій ситуації гарантією забезпечення соціальної безпеки жінок є: підвищення
їхньої самосвідомості та юридичної грамотності; вивчення міжнародного досвіду;
консолідація дій на захист своїх прав.
Головним завданням держави є забезпечення соціального захисту найбільш
вразливих верств населення шляхом реалізації комплексу цілеспрямованих
конкретних заходів економічного, правового та організаційного характеру,
забезпечення особистої безпеки кожного громадянина, захист його прав і свобод,
здоров'я і власності.
Соціальний захист – це діяльність держави по втіленню в життя пріоритетних
завдань соціальної політики, з реалізації сукупності законодавчо закріплених
економічних, правових і соціальних гарантій, що забезпечують кожному члену
суспільства дотримання найважливіших соціальних прав.
Для сучасної Росії, також як і інших пострадянських держав, соціальна безпека
набуває особливої актуальності, оскільки на тлі економічної кризи, погіршення
становища більшості населення розвиваються такі соціально небезпечні явища, як
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криміналізація політики, економіки, суспільної свідомості, корупція чиновників
держапарату, правовий нігілізм і нехтування громадської етикою. Все це створює
істотну загрозу безпеці українських громадян, суспільства в цілому.
Тому необхідно прагнути до створення всеосяжної системи соціальної безпеки
особи і суспільства, що включає різні аспекти повсякденного життя людей.
Під соціальною безпекою багато хто розуміє також безпеку виробництва і
праці на кожному робочому місці, безпеку обслуговування та споживання,
екологічну безпеку. У всіх державах прагнуть створити таку систему екологічної
безпеки, яка не тільки усуває наслідки безвідповідального господарювання, але, в
першу чергу, зміцнює здатність природи до відтворення своїх ресурсів. Економічно
доцільним повинно бути тільки те, що є екологічно безпечним.
Соціальна безпека – це і громадський порядок, подолання злочинності. Ця
найгостріша проблема може бути вирішена тільки тоді, коли громадська безпека
стане справою всіх громадян, їх громадських організацій, а також підприємств і
підприємців. Головним напрямком їхньої діяльності має бути профілактика
правопорушень, повсякденна виховна робота в школі та сім'ї, вдосконалення
діяльності культурно–освітніх установ і організація дозвілля громадян, в першу
чергу, молоді.
Рішення проблеми злочинності в кінцевому рахунку залежить від підвищення
добробуту громадян та подолання критичного розриву в доходах різних верств
населення. Необхідно проводити широку правову пропаганду, створювати умови
для реалізації прав громадян на самооборону відповідно до чинного законодавства.
Назріла реформа системи виправних установ. Покарання слід розцінювати не
як розплату за скоєний злочин, а як прояв громадянського засудження, засіб
ізоляції соціально небезпечних осіб від суспільства. Місця ув'язнення повинні
допомагати громадянам, які відбувають покарання, знаходити шлях повернення в
суспільство.
Реальну загрозу розвитку будь–якої держави становить організована
злочинність. Необхідно домагатися посилення санкцій за організацію і активну
участь в злочинних угрупованнях шляхом прийняття спеціальних законів про
боротьбу з корупцією, організованою злочинністю та тероризмом, які враховують
передовий європейський і світовий досвід.
Найрішучіші заходи повинні бути вжиті щодо запобігання корупції в
правоохоронних органах. Критерієм підбору кадрів для правоохоронних органів і
служб безпеки повинні стати відданість справі, високі моральні якості і
кваліфікація.
Для забезпечення реальної безпеки громадян і суспільства, держава повинна,
насамперед, посилити правовий режим, контроль за виконанням законів як у
центральному державному апараті, так і на місцях. Будь–які правопорушення, не
кажучи вже про зловживання з боку чиновників будь–якого рангу, повинні
знаходити негайну, жорстку і голосну оцінку як держави, так і суспільства.
Держава повинна забезпечувати безумовне дотримання законності і порядку,
суворіше карати за посадові злочини, за хабарництво і приховування доходів. Для
досягнення цього не виключена і можливість застосування надзвичайних заходів,
що не виходять, однак, за правові межі, визначені Конституцією та чинним
законодавством України.
Жінка як об'єкт і суб'єкт соціальної безпеки
Постійним об'єктом соціальної безпеки в загальному вигляді є особистість, її
життєво важливі права і свободи в соціальній сфері життєдіяльності суспільства:
право на життя; на працю, її оплату; на безкоштовне лікування й освіту; доступний
відпочинок; гарантований соціальний захист з боку держави. Однак самі об'єкти і
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суб'єкти соціальної безпеки можуть змінюватися в міру зміни умов розвитку
суспільства.
Тому можна говорити не лише про загальні, але і пріоритетні
об'єкти
соціальної безпеки, тобто такі соціальні групи і спільноти, які в конкретних
соціально–економічних умовах є найбільш ущемленими і потребують соціального
захисту і посилення ступеня безпеки. Пріоритетні об'єкти соціальної безпеки у всіх
державах – це жінки.
До життєво важливих соціальних інтересів жінок відносяться: перегляд законів
з метою забезпечення рівності прав жінок та їх доступу до економічних ресурсів;
створення рівноправних умов для підвищення кваліфікації та професійної
підготовки; охорона материнства і дитинства; ліквідація професійної сегрегації і
всіх форм дискримінації при працевлаштуванні; сприяння збалансованому
розподілу робочих та сімейних обов'язків жінок і чоловіків; участь жінок у
прийнятті рішень; запобігання насильства щодо жінок та насилля в родині; облік
гендерних особливостей в актах органів влади; зміцнення ролі сім'ї в суспільстві;
проведення досліджень з жіночої проблематики та гендерних питань.
Рівень соціальної безпеки жінок залежить від того, до яких соціальних
статусних груп, сформованих в умовах плюралізму форм власності, вони належать.
Ця структура, що об'єднує основні статусні групи жінок (на прикладі Росії),
наступна.
Утворився шар власників підприємств і фірм, як правило, професійно
зайнятих бізнесом. Жінки представлені в групі слабо – не більше однієї п'ятої її
частини.
Дрібні підприємці. Близько 25% серед них – жінки. Це в переважній більшості
випадків (чотири п'ятих) власники «власної справи». Соціальний статус у них
значно нижче, ніж у жінок–великих підприємниць. Половина групи зайнята в
торгівлі, фінансовій сфері і тільки 20% – у промисловості. До 20% жінок, що
займаються дрібним бізнесом, змушені поєднувати його з управлінським працею по
найму. Таке поєднання пояснюється об'єктивними причинами.
Напівпідприємці. Серед них жінки складають близько 40%. Це в основному
молоді жінки у віці до 30 років. Група, яка найбільш виграла від лібералізації
економіки і тому активно бере участь в ринкових перетвореннях.
Керівники виробництва (менеджери). Співвідношення жінок і чоловіків в групі:
40 до 60. Вони працюють за наймом. Кожна друга, що входить до групи, володіє
високим рівнем добробуту.
Адміністратори соціальної сфери. Це найфемінізованіша соціально–професійна
група: співвідношення жінок і чоловіків становить 5: 1 на користь жінок. У складі
групи керівники установ науки, культури, освіти, охорони здоров'я, керівники
середньої ланки. 80% жінок–керівниць очолюють державні установи, 12% –
приватизовані, 6% – приватні організації. Рівень добробуту цієї групи – низький:
дві третини її складу відчуває матеріальні труднощі.
Інтелектуали, тобто переважно представники творчих професій, пов'язаних із
створенням культурних і наукових цінностей. Жінок більшість у цій групі – 57%. За
національним складом у переважній більшості випадків (понад 80%) – російські
жінки середнього віку.
Масова інтелігенція. У складі цієї групи 70% жінок. Її характерна риса –
високий рівень освіти: 75% мають вищу освіту. 50% жінок зайняті в установах
соціальної сфери, 40% – в промисловості, а решта – у торгівлі та сільському
господарстві. У державному секторі економіки працює абсолютна більшість – 4/5,
решта – на приватизованих підприємствах. Група соціально–обділена: 44% її
складу живуть на рівні бідності, 7% – за межею бідності і всього 9% – у відносному
достатку. Представники цієї групи життєво зацікавлені в проведенні послідовної
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соціальної політики та підвищення соціальної безпеки сім'ї, здатних забезпечити
умови для нормальної життєдіяльності.
«Напівінтелігенція». Термін, можливо, немилозвучний, але доцільний для
аналізу стратифікації. Входять в цю групу в основному працівники з середньою
освітою. Співвідношення жінок і чоловіків 5 до 1. Більшість (60%) зайняті в
організаціях соціальної сфери, близько 30% – у промисловості. За рівнем життя –
група, що живе на «рівні бідності» (50%), з якою 11% «за межею бідності».
Володіють відносним достатком близько 20% складу групи. Рівень її соціальної
безпеки – низький.
Робоча еліта. Утворилася в результаті розшарування робітничого класу. У її
складі робітники високої кваліфікації, як правило, високооплачувані. Жінок в групі
мало (6 до 1), але вони порівняно забезпечені.
Некваліфіковані працівники. Жінок в групі – переважаюча більшість: 70%,
кожна п'ята з яких знаходиться в пенсійному віці. Дві третіх групи проживає «за
межею бідності», заможних і багатих практично немає. Це – група низького рівня
соціальної захищеності.
Працівники
масових
професій
сфер
торгівлі
та
обслуговування.
Найфемінізованіша соціальна група: жінок в ній 80%, половина з яких живе в
умовах убогості і бідності.
В умовах утвердження інституту приватної власності, приватизації ця група
стала, з одного боку, – сильно змінювати свою соціальну базу за рахунок припливу
робітників, службовців, ІТП, масової інтелігенції, які втратили роботу. З іншого
боку – знижувати свій рівень життя, втрачати негласні, «тіньові» пільги за
посередницькі послуги у розподілі. Група потребує послідовної соціальний захист
за всіма основними параметрами: від правового забезпечення до розумних податків.
Нова соціальна структура пострадянських держав, яка формується на прикладі
російського суспільства в цілому, і жіночої частини його конкретно, обумовлює
заглиблюючу диференціацію підходів різних соціальних груп до проведених
економічних перетворень і соціальних наслідків.
Ставлення жіночого соціуму до економічних реформ можна вважати ключовою
проблемою, від стану якої залежать ослаблення або посилення соціальної
напруженості в суспільстві, можливість виникнення конфліктних ситуацій і акцій
протесту за участю жінок.
Безпека жінки в суспільстві залежить від соціальної політики держави
Соціальна політика та соціальна безпека – дві сторони однієї медалі. Чим
реалістичніша соціальна політика держави, тим вищий рівень соціальної безпеки
кожного члена суспільства, кожної сім'ї. Більш того, соціальна політика – це свого
роду інструмент забезпечення соціальної безпеки суспільства як стратегічної мети
держави.
Соціальна політика регулює відносини між суспільством і особистістю в
цілому; між суспільством і жіночим соціумом, зокрема. Основою цієї регуляції
може бути система соціальних гарантій (підкреслимо: гарантій, а не пільг), які
забезпечують реалізацію соціальних прав особистості: права на життя, на працю, на
відпочинок, на охорону здоров'я, на освіту.
На практиці це означає, що держава проводить патерналістську політику по
відношенню до різних соціальних груп населення, і серед них на першому місці
жінки і діти. Патерналізм у перекладі з латинської – батьківський.
«Патерналістська доктрина» означає, що в основі соціальної політики лежить
турбота і відповідальне, «батьківське» ставлення держави до громадян, зайнятих у
сфері праці і не зайнятих в ній, але які виконали свій трудовий обов'язок перед
суспільством.
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Від системи соціальних гарантій, які в рівній мірі поширюються на всіх
громадян, держава відмовилася. Вона практично прагне перекласти на соціальні
інститути, включаючи неурядові організації, фонди, в тому числі гуманітарні,
турботу про захист і виживання населення. Об'єктами політики соціального захисту
стали соціально знедолені, або, як прийнято говорити, – соціально незахищені
групи, до яких відносяться і жінки. Відбулася підміна понять: замість «соціальної
політики», наприклад, в Росії з 1992 р. з'явився «соціальний захист» населення.
Інституціоналізація цієї новації була здійснена у формі створення Міністерства
соціального захисту населення, що функціонувало до 1996 р. Головним важелем
політики соціального захисту стали не соціальні гарантії, а окремі допомоги,
індивідуальна допомога. Тим часом кількість соціально незахищених груп в
суспільстві, особливо жінок і дітей, значно розширилася.
На прикладі Росії добре видно, що до кінця 90–х років з країни високої
соціальної захищеності вона перетворилася в країну «пільговиків». Соціальними
пільгами користуються до 70% населення Росії – близько 100 мільйонів чоловік, з
яких більшість – жінки. Тим часом без державного соціального патерналізму не
живе зараз жодна з цивілізованих країн.
Для жінок головним наслідком відсутності цілеспрямованої державної політики
є розширення загроз безпеки як особистої, так дітей і сім'ї, а нерідко – і повна її
втрата. На цьому тлі зрозуміло, чому найпоширеніша індивідуальна цінність
сьогодні, яку відмітили 61% опитаних (у США її виділяють 51% респондентів), – це
безпека сім'ї, захищеність близьких.

3.15. СОЦІАЛЬНА РОБОТА З ДІТЬМИ БІЖЕНЦІВ
Серед фахівців прийнято розрізняти категорії біженців і переміщених осіб. З
одного боку, і ті й інші змушені в силу яких–небудь серйозних обставин, нещасть,
небезпек залишати своє постійне місце проживання в певному регіоні або навіть
залишати країну. Але коли мова йде про біженців, це пов'язується насамперед з
утиском, насильством над особистістю, порушенням її прав і т. п. У періоди
особливо локальних воєн, що часто виникають у різних регіонах світу, біженцям
доводиться переносити дуже важкі випробування, включаючи геноцид, масове
винищування людей, руйнування.
Необхідно привернути увагу до того, як відбиваються на стані дітей всілякі
фізичні і психічні випробування, викликані їх зміненим становищем, який вплив
роблять ці переживання на психіку і подальший розвиток дитини.
При цьому слід, звичайно, враховувати наявність життєстверджувальних
факторів в організмі дитини, які закладені самою природою. Дитину не можна
розглядати і поза залежністю від оточуючого її мікросередовища. Вона – частина
родини і одночасно більш широкої соціальної спільноти.
У контексті концептуальних позицій використовується так звана «стресова
модель», яка передбачає, що певний стрес вимагає від розвиненої дитини здатності
долати його. І чим сильніший стрес, тим більше життєвих ресурсів потрібно дитині,
щоб успішно подолати його. У науковій літературі аналізується багато змінних
величин, які інтегруються в цій моделі. До них відносяться генетичні і інші
біологічні джерела сили, а також ступінь уразливості дитини, індивідуальні її
характеристики, особливо темперамент і вміння виходити зі скрутного становища.
У цих ситуаціях вкрай важливий і соціальний захист, підтримка з боку соціальних
служб, яка допоможе легше впоратися з негативними наслідками стресу.
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Трапляються ситуації, коли дитина може бути піддана ризику, пов'язаному з
прямою загрозою для її життя чи так званого «соціокультурного ризику», при якому
вона позбавлена життєво необхідних соціальних і психологічних умов для
нормального подальшого розвитку. Посилення того чи іншого ризику може
викликати психічні захворювання, порушення поведінки, що нерідко проявляється
у пристрасті до алкоголю, наркотиків. Такі обставини можуть зробити дитину
злочинцем або штовхнути її на самогубство.
Однак ризик це не фатальність, і дитина може і повинна впоратися з
труднощами. Але в цьому їй слід допомогти.
Важкі випробування, які дитині доводиться переносити і які піддають її
певному ризику, включають в себе такі поняття як «травма», «втрата» та «жорстоке
позбавлення». Такі, наприклад, ситуації, коли людина опинялася свідком
нанесення іншій особі тілесних ушкоджень або бачила розтерзане тіло, або була на
грані смерті в результаті вчиненого над нею насильства, можуть служити
прикладами травматичних стресів. Такі травматичні стресові ситуації можуть
негативно вплинути на стан здоров'я дорослих і особливо дітей. Вони нерідко
викликають серйозні наслідки на довгі роки.
Діти біженців часто отримують психічні травми, будучи свідками вбивства
своїх батьків. Є всього лише кілька наукових праць, в яких викладено результати
досліджень психічного дитячого травматизму. Причому в одних дослідженнях є
методологічні похибки, а в інших професійний рівень викладу змушує бажати
кращого.
У проведених дослідженнях підкреслюється важлива роль сім'ї, батьків, які в
надзвичайних ситуаціях опиняються в ролі буфера, що пом'якшує силу психічного
стресу дітей. Життєва практика показує, що діти, які знаходяться в стресових
ситуаціях разом з батьками, переносять важкі випробування набагато легше, ніж ті
діти, яких відривають від батьків і відвозять в безпечне місце, як це зазвичай буває
в зонах військових конфліктів.
Травматичні події залишають в психіці дитини глибокий слід, який довго
зберігається в її пам'яті. Особливо діти, що були свідками вбивства, зґвалтування
або самогубства батька, відчувають нічні кошмари, їх переслідують страх, нав'язливі
картини побаченого. Дослідники відзначають, що психологічна реакція таких дітей
сильно відрізняється від реакції дітей, батьки яких померли природною смертю.
Реакція на травматичні події, форми поведінки, в яких діти проявляють себе
зазвичай під час стресових станів, залежать від віку, стадії розвитку дітей, а також і
від уміння залучити різні засоби для свого порятунку.
Наприклад, діти дошкільного віку, особливо прив'язані до батьків, в
травматичних ситуаціях проявляють у своїй поведінковій манері ще більш
пристрасну прихильність до них. Діти молодшого шкільного віку, за свідченням
фахівців, різко змінюються, переживши стресові ситуації. Вони стають
дратівливими, грубими, у них з'являються скарги на погане самопочуття. Зазвичай
після пережитого в них різко падає успішність у школі.
Реакція підлітків в подібних випадках нагадує поведінку дорослих. Вони
втрачають почуття самовладання, поводяться неусвідомлено, не віддаючи звіту в
своїх діях. Після перенесених стресів деякі підлітки песимістично дивляться на своє
майбутнє. Їх гнітить страх бути вигнаним з товариства.
Всі діти, що пережили психологічний шок, страждають від його наслідків.
Крім багатьох фізичних і психічних розладів у них спостерігається також
порушення процесу пізнання і поведінки в суспільстві. Гострота порушень і їх
проявів пов'язана, як правило, зі ступенем жорстокості насильства, наявністю або
відсутністю тілесних ушкоджень у самої дитини, а також втратою або збереженням
сімейної підтримки.
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Інша категорія «Втрата» є визначальною характерною рисою статусу біженця.
При цьому діти позбавляються своїх будинків, звичних речей, своїх друзів, а часто
батьків і близьких родичів. Для більшості дітей втрата батьків – це повна
катастрофа, що викликає важкі психічні розлади, які можуть неодноразово
проявлятися протягом їхнього подальшого життя. Для таких дітей характерні
неврози, депресії, погіршення розумових здібностей, ослаблення активності. Не
виключається для них і небезпека опинитися в числі злочинців.
Дослідники відзначають, що найбільш вразливим у цьому відношенні є
дошкільний та підлітковий вік. Діти біженців відчувають також суворі позбавлення
через нестачу їжі, води, відсутність медичного обслуговування, належного житла.
Все це веде до фізичного виснаження організму. Розвиток дитини в результаті
сповільнюється, виснажується і її емоційний потенціал.
Разом з тим, є чимало документальних доказів того, як наявність сім'ї
допомагає дитині вистояти навіть в найбільш болісних ситуаціях психологічного
шоку. Фахівці розглядають здатність дитини долати негаразди як поведінку, що
захищає її від внутрішніх і зовнішніх стресів. В залежності від того, як дитина
біженців сприйме і осмислить стресову ситуацію, буде залежати її здатність
проігнорувати загрозу або обійти джерело стресу і не думати про можливі наслідки.
Учені доводять наявність захисних факторів у дитини, які допомагають їй
вижити в критичних ситуаціях. До них вони відносять якості характеру дитини і
навколишнє середовище, яке надає їй необхідну підтримку. Неоціненну роль при
цьому відіграє родина. Чим вище її соціально–політичний статус і чим стабільніша,
згуртованіша сім'я, тим легше дітям долати негаразди. Сім'я здатна надати дитині
підтримку, вселити в неї почуття захищеності і впевненості. Вона служить як би
амортизатором проти всіх зовнішніх небезпек, що загрожують дитині. Тому розпад
сім'ї по тим чи іншим причинам серйозно загальмовує розвиток дитини, як і
тривала розлука з нею.
Часто буває і так, що сім'я, батьки дітей біженців не можуть надавати їм
належної підтримки, тому що самі переживають сильні стреси, біль і горе, що
заважає їм виконувати відповідним чином свої батьківські обов'язки. Навіть
найменш стресовий стан у батьків шкідливо діє на дітей, провокуючи у них
хворобливі симптоми. Дитина також страждає, коли виявляється розлученою з
батьками. У таких ситуаціях дитині нерідко доводиться брати на себе обов'язки
дорослого в дуже ранньому віці.
Якщо ж в родині батьки застосовують насильство по відношенню до дітей, то
її захисний потенціал сильно слабшає. У подібних випадках дитина нерідко
компенсує батьківський дефіцит шляхом встановлення різного роду зв'язків в
навколишньому середовищі, у тому числі зі школою та церквою. Життєва практика
показує, що чим сильніше ці зв'язки, тим більше сприятливий вплив виявляється
на дитину.
Разом з тим, положення дітей біженців в школі дуже часто завдає шкоди їх
самоствердженню. Незнання мови і культури країни нового поселення призводить
до того, що вони почувають себе ніяково, відстають від інших учнів у вивченні
шкільних предметів. А прагнення зберегти власну ідентичність, прихильність
колишніх цінностей лише загострює їх перебування в школі.
Різноманітні складності, невирішеність проблем дітей біженців в школі можуть
підірвати можливості дитини отримувати позитивні відчуття за межами сім'ї, тобто
в громаді. Громада багатьма розглядується як географічне поняття, справжнє
значення її визначається тим, що вона знаменує собою уособлення колективних
інтересів, цінностей і норм, якими керуються під час спільної діяльності і на основі
яких будуються різного роду взаємини.
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У цьому сенсі громада сильно впливає на процес самосвідомості особистості, її
розвиток і визначає всі взаємини з іншими людьми. Тому розпад інфраструктури
громади, її економічний розвал і культурна роз'єднаність ведуть до порушення
взаєморозуміння, ворожості та зростання злочинності в даному регіоні.
У літературі нерідко згадується про те, що коли окремі особистості й цілі
родини втрачали зв'язок зі своєю місцевістю, позбавляючись одночасно підтримки
людей і соціальних інститутів. В результаті у них з'являлося відчуття страху, почуття
незахищеності, злоби, тривоги і депресії. Діти біженців і їх батьки завжди гостро
переживають дезінтеграцію з колишньою, рідною для них громадою. А процес
формування нової громади в «країні втечі» і адаптація до неї дається їм дуже важко,
як і прилучення до нової культури. Як відомо, культуру складають відповідні
інститути, спосіб життя і певний тип мислення, що характеризує соціальне життя в
країні в цілому. Культура є посередником у рамках колективних інтересів людей,
що представляють громаду. Вона виступає цементуючим засобом, який інтегрує
громаду, надаючи їй сенс і необхідну згуртованість. Існуючі моделі та структури
соціалізації сприяють передачі культури від покоління до покоління.
Потрапляючи в іншу країну, дітям необхідно адаптуватися до нової культури,
оволодіти новими цінностями, які суперечать часто їх традиційним цінностям і
нормам, що призводить до напружених відносин в сім'ї, неминучих конфліктів.
Відомо, що велику роль у процесі соціалізації грає школа. Вона поступово
формує в дитині моральні норми та певні стандарти поведінки. Але в умовах
становища біженців процес соціалізації дитини істотно змінюється. Він уже
пов'язаний із прилученням до нової культури, відмінної від звичного укладу життя
в родині. Іншою потужною силою в соціалізації дитини, особливо в процесі
формування її моральних якостей і норм поведінки є релігія. Але у випадку, якщо в
країні нового поселення сповідається в цілому інша релігія, то узи старої віри
поступово слабшають, так як дитина пристосовується до нового мікросередовища. І
ця обставина серйозно позначається на її розвитку.
Вивчення та розуміння проблем, з якими мають справу діти біженців, є
необхідним, щоб розробити ефективну програму допомоги їм. Ясно, що ідеальним
рішенням цих проблем були б відповідні заходи, спрямовані на запобігання воєн,
конфліктів, насильства, тортур, розпаду сім'ї, родинних стосунків та общинних
структур. Основою більшості програм повинні бути так звані «вторинні
попереджувальні заходи» на рівні громади, сім'ї або окремої особи.
Необхідно допомогти біженцям знову створити свої громади на новій землі.
Важливо розробити шляхи і способи допомоги сім'ї, пам'ятаючи її велику роль у
період адаптації дитини до нових умов.
Слід також надавати безпосередню допомогу дитині через систему служб
охорони здоров'я, враховуючи при цьому відповідні культурні стандарти даної сім'ї
та громади. Всі соціальні служби мають допомагати дитині з урахуванням вимог,
пов'язаних з її фізичним, моральним і духовним розвитком.
Нарешті, необхідна і комплексна програма підготовки соціальних працівників
для роботи з біженцями, в тому числі і з дітьми. Ця програма повинна бути
придатна для діяльності в різних умовах. Студентам слід знати корені цього
феномену, причини виникнення, простежувати всі процеси, пов'язані з поселенням
біженців, періодом їхньої адаптації аж до приведення до нормального життя.
Накопичений рядом американських фахівців досвід практичної роботи з
біженцями, рішення цієї складної соціальної проблеми вимагає ретельного
вивчення і поширення в інших країнах.
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3.16. НАРКОМАНІЯ – ЗАГРОЗА СОЦІАЛЬНІЙ БЕЗПЕЦІ
Проблема наркоманії на початку ХХІ ст. є, мабуть, однією з найбільш гострих
і довгострокових за своїми негативними наслідками. Вона характерна для всіх
пострадянських держав, тому розглянемо її на прикладі більш великої з них –
Росії , де цій проблемі останнім часом почали приділяти ретельну увагу.
У 1992 р. ООН оголосила десятиріччя всесвітньої боротьби з наркоманією і
наркобізнесом. Минуло вже більше 15 років. Для багатьох держав ці роки
виявилися періодом захоплення її наркотиками і наркоманією. За масштабами
нічого подібного не було у всій своїй історії людства.
Росія стала однією з останніх, «захоплених» наркотиками і наркоманією.
Враховуючи радянські умови та спосіб життя, радянський ідейно-моральний досвід
і жорсткі бар'єри поширення наркотиків, які ставилися в СРСР (законодавчі,
прикордонні, ідеологічні, медичні), держава була ізольована від напору наркотиків і
наркомафії.
На початку 90-х років на хвилі «відчайдушної демократизації» та абсолютизації
прав людини Верховна Рада РРФСР прийняла в 1991 році Закон про внесення змін
до КК і Кодекс про адміністративні правопорушення, згідно з якими була
скасована як кримінальна, так і адміністративна відповідальність за споживання
наркотиків у немедичних цілях. Фактично це означало введення свободи
споживання наркотиків в країні без будь–яких обмежень.
Таким чином був зроблений перший крок по шляху повної легалізації їх
споживання, виробництва, поширення, зберігання, транспортування та продажу.
Дуже скоро з'ясувалося, що країна абсолютно не готова до натиску «свободи
споживання наркотиків у немедичних цілях».
Результати
першого
всеросійського
опитування
громадської
думки,
проведеного в 1992 р. у формі прогностичного соціологічного дослідження
«Соціальні наслідки можливої легалізації наркотиків в Росії» за замовленням
Міжнародної асоціації з боротьби з наркоманією і наркобізнесом, показали, що
59% росіян і 81% експертів – переконані супротивники ліберального відношення
до споживання наркотиків у немедичних цілях.
Прихильників свободи споживання було у вісім разів менше (7,6% серед
російських респондентів і 6,6% серед експертів).
Значна група (до 17%) не була готова визначити свою позицію в питанні про
надану свободу споживання наркотиків.
Минуло 15 з гаком років і доводиться констатувати, що в черговий раз,
поступившись лобістському тиску, країна виявилася наївною і беззахисною перед
натиском парламентського і журналістського лобі, мафіозного наркобізнесу та
захисників «абсолютних» прав людини, які хибно розуміються. До кінця 90–х років
російське суспільство почало, нарешті, усвідомлювати «соціальну підступність»
свободи споживання наркотиків та їх наслідки.
Крок за кроком, болісно і тяжко, росіяни починають розуміти, що мова йде в
даний час про саме існування країни, безпеку держави та її громадян, їх близьке і
віддалене майбутнє. Нарешті, з великими труднощами дійшли до свідомості, що
наркотики – це не тільки справа міліції. Сучасний етап поширення наркотиків і
наркоманії в Росії можна з повною підставою охарактеризувати як воістину
катастрофічний етап.
Соціальні особливості наркоманії
За матеріалами дослідження Галини Сілласте, професора соціології, доктора філософських наук,
експерта Міжнародної асоціації з боротьби з наркоманією і наркобізнесом.
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Помиляються ті, хто зводить наркоманію тільки до проблеми медичної,
правоохоронної або свободи прав особистості. Так, ці аспекти присутні, але не
вони головні. Сьогодні – це не вузько відомча проблема правоохоронних органів, а
соціальне явище, що охоплює мільйони громадян, яке зробило їх наркозалежними.
Якщо в 1985 р., наприклад, в Росії було всього 4 регіони, в яких, за
експертними оцінками, налічувалося понад 10 тис. споживачів наркотиків, то в
1999 р. таких регіонів стало більше 30, а до початку 2006 року – всі.
Саме поширення наркоманії є соціальним наслідком розвитку пострадянських
держав в 90-х роках. Однак саме соціально–економічна причина найчастіше
випадає з аналізу владних і законодавчих інститутів. У рекомендаціях
парламентського слухання на тему «Незаконний обіг наркотиків – загроза
національній безпеці та цілісності Росії» жодним словом не згадано соціальні
причини поширення наркотиків і наркоманії в країні. Це позиція хибна. Про
соціальні причини говорити необхідно, щоб глибше розуміти суть наркоманії як
явища та правильно діяти.
Ще два десятиліття тому радянські люди знали про наркоманію головним
чином з книг і зарубіжних джерел інформації. Наркоманія була для пострадянських
держав хоча і важкою, але не своєю, а чужою бідою. Тепер, на жаль, це і їхня біда.
Соціальні корені наркоманії початку XXI ст. на прикладі Росії
По–перше, поширення наркоманії в Росії є наслідком тривалої соціальноекономічної кризи,яку вже понад 15 років переживає Росією. У гонитві за
примарами демократії зруйнували національну економіку і до початку нового
сторіччя вона стала однією з найбідніших країн у Європі.
Довідка: за сукупним індексом людського потенціалу з 174 країн світу Росія з її
гігантськими природними та людськими можливостями і ресурсами за підсумками
2001 р. зайняла 71 місце.
Важливим соціально–економічним фактором погіршення ситуації в країні є
наслідки масової і погано контрольованої державою приватизації. Її проведення
вже на першому етапі не дало якого–небудь серйозного позитивного економічного
результату, але посилило різку диференціацію суспільства на бідних і багатих; різко
підвищило рівень криміналізації і не менш різко знизило безпеку особи і сім'ї.
Довідка: різниця між 10% найбільш забезпечених і 10% найнезабезпеченіших
складає навіть за офіційним даними Держкомстату 32 рази.
Офіційні особи останнім часом багато говорять про економічний підйом. Але
він незначний і фактично породжений кон'юнктурними чинниками, які в
основному вже розгубили свій потенціал. Бідність значної частини населення
залишається соціальною хворобою, яка важко піддається лікуванню. Як свідчить
народний афоризм, «раніше у нас багато чого не вистачало, а зараз – тільки
грошей». Там, де бідність, там неминучі алкоголь, наркотики і проституція.
По–друге, негативний соціально–психологічний настрій в суспільстві,
характерний для значної частини населення і підтримує звернення до наркотиків
певних соціальних груп.
Від 52 до 78% росіян у 90–х роках вважали, а 40% вважають досі, що «події
ведуть нас у глухий кут». Психологічно стан «напруги, роздратування», «страху і
туги» всі ці роки випробовували від 54,4% (у 1993 р.) до 38,9% (у 2002 р.).
Наслідком ринкового шоку стали духовна ерозія, відмова від традиційних
моральних і етичних цінностей, стилю життя, і навпаки – зростання відчуження.
На фоні соціальної депресії і фрустрації , духовної деградації і втрати ідеалів
завжди відбувається зростання тяги до наркотиків.
Фрустрація (від лат. frustratio – обман, марне очікування) – негативний психічний стан,
обумовлений неможливістю задоволення тих чи інших потреб. Цей стан проявляється в
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По-третє, до початку ХХI століття наркоманія стала однією з рис нового
російського способу життя. З'явився новий термін «сімейна наркоманія».
Наркоманія в російському суспільстві початку нового століття перестала бути
індивідуальною, особистою проблемою, а стала проблемою безпеки російської
родини.
По-четверте, різке посилення впливу міжнародного фактора у поширенні
наркоманії та наркобізнесу в Росії. Доходи від наркобізнесу є важливим джерелом
фінансування тероризму як в міжнародному плані, так і в окремих країнах. У Росії
сепаратизм і тероризм у Чечні значною мірою фінансуються доходами від реалізації
наркотиків.
По-п'яте, недосконала законодавча база забезпечення боротьби з наркоманією.
Задамося питанням: чи зберігається в даний час дія соціальних факторів
розповсюдження наркоманії в російському суспільстві? Не тільки зберігається, а й
посилюється. Тому, аналізуючи можливості боротьби з наркоманією і
наркобізнесом, необхідно враховувати, що вони невіддільні від економічного
розвитку країни, підвищення життєвого рівня народу, активної протидії корупції
чиновників та наркоділків, від зміцнення правової, законодавчої бази діяльності
правоохоронних органів.
Однак російська законодавча база досі не є міцною основою для боротьби з
наркоманією і наркобізнесом, і вже тим більше – для їх профілактики.
Перший в історії Росії цільовий антинаркотичний закон «Про заходи боротьби
з опіумопалінням» був прийнятий ще під час Першої світової війни – 7 червня
1915. Підставою для прийняття закону стало поширення у великих містах кокаїну і
опіумних наркотиків. А з 1916 р. за підтримки влади у великих російських містах
почали відкриватися клініки для лікування наркоманів.
На початку нового століття як результат змін, що відбулися у внутрішній та
зовнішній наркоситуації, сформувалися деякі стратегічні особливості процесу
поширення наркоманії в Росії.
Особливість перша. Росія на початку ХХІ ст. – це країна часткової легалізації
наркотиків.
Початок цьому процесу покладено в грудні 1991 р. згаданим вище Законом
Верховної Ради РРФСР. Перепони у формі кримінальної та адміністративної
відповідальності за споживання наркотиків у немедичних цілях ліквідовані. Інакше
кажучи, колись, нюхай, вмирай – свобода особистості, доведена до повного
свавілля. При цьому важливо врахувати, що наркоманія володіє специфічною
особливістю: кожен наркоман залучає до споживання наркотиків 6–12 чол. Тому
там, де є хоча б один наркоман, зусилля протидії, на думку фахівців, повинні бути
10–12–кратні.
Особливість друга: Позиція держави відрізняється безпорадністю у протидії
поширенню наркоманії і в наданні допомоги наркохворим.
За останні десятиліття держава фактично не виробила продуманої й дієвої
системи заходів з профілактики наркоманії та її нейтралізації, подолання
негативних соціальних наслідків її неухильного розповзання в суспільстві. Офіційні
переживаннях, розчаруваннях, тривозі, дратівливості, нарешті, розпачі. Ефективність діяльності при
цьому істотно знижується.
Деградація (від лат. degradatio, буквально – зниження), регресія — процес погіршення характеристик
якого–небудь об’єкта з плином часу, рух назад, поступове погіршення, занепад, зниження якості,
руйнування.
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антинаркотичні програми існують, як правило, формально. Їх спрямованість –
переважно репресивно-правоохоронна, але і цей напрямок, як правило, не має
достатнього фінансування.
Потреби
у
фінансуванні
системи
наркологічної
допомоги
в
ній
задовольняються на 17–21%, а в ряді регіонів менш ніж на 14%. За підрахунками
фахівців, для надання допомоги населенню в нинішній наркоситуації необхідно
щорічно виділяти на це 2–2,5 млрд. дол.
Особливість третя. У суспільстві склався жорсткий конфлікт інтересів між
двома соціальними інститутами: державою, яка фактично ухилилася від надання
соціально–наркопрофілактичної допомоги сім'ї, і самим інститутом сім'ї. Сім'я, не
отримуючи необхідної соціально–медичної допомоги від держави, змушена
прийняти на себе всі важкі удари зовнішнього наркосередовища.
Основним соціальним помічником сім'ї в боротьбі за порятунок її членів від
наркотизації стали в більшості випадків неурядові організації (НУО) – жіночі,
дитячі, релігійні. Всього таких організацій в РФ понад 3,5 тис.; але в області
боротьби з наркоманією – не більше двох десятків. Але їх діяльність не зустрічає
поки належної підтримки з боку органів влади, хоча спроби до соціальної взаємодії
за ці роки стали різноманітнішими і продуктивнішими.
Особливість четверта. Стратегічною загрозою національної безпеки стало
розповсюдження наркотиків в армії.
Особливість п'ята. Соціально–психологічна.
Розповсюдженню наркотиків у Росії сприяє відсутність свого роду соціального
імунітету проти споживання наркотиків. В силу конкретно–історичних умов і
національного менталітету населення, вона не володіє ні біологічним, ні
психологічним і тим більше «соціальним імунітетом» проти споживання
наркотиків, а тому часто безпорадна перед наркотичною агресією.
Не буде перебільшенням сказати, що Росія всі останні 10 років відрізняється
нерозумною безстрашністю перед смертельною небезпекою наркоманії. І лише в
самому кінці 90-х років соціальний страх перед нею став проникати в сім'ї,
насторожуючи і об'єднуючи їх в боротьбі проти небезпек страшної хвороби.
На соціальних коріннях поширення наркоманії в Росії в 90-х роках
сформувалися і конкретні загрози наркоманії для соціальної безпеки особистості,
сім'ї та суспільства.
Загроза перша – масове і в геометричній прогресії зростаюче поширення
наркоманії в Росії.
Відбувся своєрідний «обвал». Ще на початку 90–х років наркотики були
поширені локально. Зараз наркоманією охоплена вся територія Росії, всі її регіони
без винятку. Фактично стерлися і продовжують стиратися грані між містом і селом,
між великими і малими містами, між суб'єктами Федерації. Наркоманія стала
загальнонаціональним явищем. На одну обставину необхідно звернути увагу
особливо.
Склалася точка зору, згідно з якою село – це наркобезпечна територія. Пора
визнати, що це ілюзія.
Ось результати проведеного в 2001–2002 рр.. всеросійського соціологопедагогічного дослідження «Ціннісні орієнтації сільських вчителів, учнів та їх
батьків в умовах становлення ринкової економіки на селі».
Серед негативних явищ, поширених сьогодні у сільській місцевості, 23,8%
опитаних вчителів, 17,2% батьків сільських учнів та 27,9% самих учнів назвали
наркоманію. За поширеністю негативних явищ на селі наркоманія в ці роки посіла
третє місце після пияцтва і злодійства. Таких характеристик сільського способу
життя не давалося ні в один із періодів російської історії.
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Існують особливо небезпечні наркозони: зони максимального наркоризику. До
них відносяться в першу чергу портові міста (Калінінград і Владивосток особливо),
а також С.–Петербург, Краснодар, Москва і Московська область.
У цілому за останнє п'ятиріччя кількість споживачів наркотиків у Росії зросла в
3,5 рази. За останніми даними на обліку перебуває понад 500 тис. споживачів
наркотиків.
Але статистика і реальна ситуація далеко не одне і те ж. Результати
соціологічних досліджень показують, що число реальних (або активних) споживачів
наркотиків мінімум в 10–15 разів більше, ніж реально зареєстрованих в
наркодиспансерах.
Сьогодні загальна кількість тих, що споживають наркотиків (разом з
категорією випадкових споживачів), становить до 3,5 млн. Згідно з прогностичними
оцінками, при темпах зростання споживачів наркотиків їх реальне число
збільшиться в Росії через 5 років не менше ніж до 5 млн. чол.
Такий
розвиток
подій
прогнозували
результати
загальноросійського
соціологічного проекту 1992–1993 року. Вже тоді, за оцінками 63% опитаних
росіян, наркоманія в Росії до 2000 р. буде тільки розширюватися.
Коментар до аналізу кількості споживачів наркотиків
Поширена точка зору (так звана «медична версія»), згідно з якою всі, хто
одного разу спробував наркотик, приречені на непереборну наркозалежність.
Дослідження не підтверджують це припущення. За даними петербурзьких
соціологів, на ранній стадії звернення перестали використовувати наркотики у
віковій групі 19–24-річних 50% їх «випадкових споживачів», а в групі 25–29–річних
– понад 70%.
Іншими словами, на початковому етапі «контакту» з наркотиками ще
зберігаються реальні можливості відмови від їх споживання. Зрозуміло, висновок
цей вимагає обережного підходу, що враховує вплив мікросоціуму, біологічні
особливості та волю даної людини.
Загроза друга – зміна соціально-демографічної, гендерної та соціально–
професійної структури наркоспоживачів. Одна з характеристик цього процесу –
продовження омолодження (ювенізація) наркоманії.
За даними соціологічних досліджень, вік першої проби наркотику знизився в
Росії до 14,2 року у хлопчиків і до 14,6 року у дівчаток. Проте є численні випадки,
коли до наркотиків долучаються вже з 7 років. Дівчат це стосується більшою мірою,
ніж хлопців.
У 1998 р. рівень захворювання наркоманією серед підлітків був в 2 рази вище,
ніж серед населення в цілому. А токсикоманія (типова підліткова хвороба –
попередниця споживання наркотиків) ще вище – у 8 разів.
Рівень інформованості в області наркоманії у дітей помітно зріс. Пробували
наркотики (за даними соціологів) у 5–8-х класах близько 5% опитаних міських
школярів, у 10–11 класах – в 4 рази більше.
Провідними факторами, що спонукають дітей до наркоманії, є: сім'я (її
морально-психологічний клімат, прояв насильства батьків над дитиною), школа,
групи неформального спілкування і телебачення. Саме під впливом останнього, за
визнанням 59,3% опитаних підлітків, у них зростає цікавість і бажання спробувати
наркотики.
У групу наркоризику входять безпритульні діти.
Таких в Росії до 2 млн. Це діти, в основному, з бідних і убогих родин. З
людською трагедією таких масштабів наша країна не стикалася навіть в роки
Великої Вітчизняної війни. У загальній складності на «соціальне дно» суспільства
«кинуті» близько 4 млн. російських дітей (бомжі, малолітні злочинці, засуджені і
т.д.).
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Підсумок – якщо за останнє десятиліття смертність від споживання наркотиків
у цілому по Росії зросла в 12 разів серед дорослих, то серед дітей у 42 рази (!). Це
воістину трагедія загальнонаціонального масштабу.
Особливе місце в структурі групи наркоризику займають підлітки (13–16–річні
діти). Чому?
З точки зору звернення до наркотиків ця група найбільш стійка. Особливість
групи полягає в тому, що вона пов'язана загальною психологією і культурою (так
званою культурою тінейджерів).
Тут слід зробити невеличкий відступ і розповісти про тінейджерів, так зараз
модно називати підлітків. Термін цей з'явився у Великобританії і тому про це треба
згадати. Тінейджер – від англ. teen–ager «підліток, юнак або дівчина від 13 до 18
років». Як же з тінейджерами йде справа на їх батьківщині.
Найнещасніші тінейджери живуть у Великобританії.
Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) в лютому 2007 р. оприлюднив підсумки
дослідження добробуту дітей і підлітків в розвинених країнах світу.
У доповіді «Огляд дитячого добробуту в багатих країнах» наголошується, що це
перше подібне дослідження в країнах Організації економічного і соціального
розвитку (ОЕСР) – об'єднання найбільш розвинутих країн світу. Всього в
дослідженні враховані дані з 21 країни ОЕСР. Пізніше планується доповнити його
показниками і решти держав Організації, зокрема Австралії, Ісландії, Японії,
Мексики, Нової Зеландії та Туреччини, які поки представили неповні дані.
Оцінка добробуту дітей відбувалася за шістьма показниками: матеріальне
становище, здоров'я і безпека, освітні можливості, стосунки з рідними і
однолітками, поведінка і ризики, суб'єктивна оцінка добробуту.
Середнє арифметичне цих показників і давало остаточний індекс добробуту
дітей і підлітків.
У підсумку в трійку найбільш сприятливих для молодого покоління країн
увійшли Нідерланди, Швеція і Данія, а замикають список Угорщина, США і
Великобританія.
Британські тінейджери більше п'ють і курять, найбільш низько оцінюють стан
свого здоров'я, не люблять школу і в цілому незадоволені своїм життям, йдеться в
результатах дослідження. Один з авторів доповіді зазначає, що подібні результати
стали наслідком недостатньої уваги до дитячих та підліткових проблем у
Великобританії протягом двох останніх десятиліть минулого століття.
Між 1979 і 1999 роками діти у Великобританії були в загальному надані самі
собі, рівень дитячої бідності швидко ріс, як і число тих, хто жив у безробітних
сім'ях, не ходив до школи і не отримував професійної підготовки.
Однак, з тих пір багато чого змінилося, в тому числі значно зросли витрати на
охорону здоров'я і турботу про дітей.
Підлітків об'єднують спільні підходи до музики, танців, напоїв, до оцінки
навколишнього світу. У них зухвало деклароване прагнення до незалежності від
дорослих і батьків. Для цієї групи характерні гіпертрофоване бажання все
спробувати самому, в тому числі і наркотики, перебільшена безстрашність і награна
відсутність страху перед можливими наслідками вживання наркотичних засобів.
Особливо слід відзначити відчуженість у сім'ї, відчуття у багатьох дітей їх
непотрібності для батьків, зайнятих проблемою виживання.
В результаті за 10 років число підлітків, хворих на наркоманію, зросло у 10
разів, а тих, що стоять на обліку в наркологічних диспансерах – тільки в 2,5 рази.
Підлітки зловживають наркотиками в 6,3 рази частіше, ніж населення всіх інших
вікових категорій.
Серйозною загрозою є зміна в гендерній структурі наркоманів, процес
фемінізації наркоманії. За останнє десятиліття в 6,5 разів збільшилася кількість
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дівчат і жінок, які споживають наркотики, тобто практично триває процес
неухильної фемінізації наркоманії. Незважаючи на те, що співвідношення між
чоловіками і жінками – споживачами наркотиків – зберігається явно на користь
чоловіків (приблизно 1 до 8), ця гендерна асиметрія в наркоманії на користь
чоловіків не повинна бути приводом для благодушності. Справа в тому, що
соціальні наслідки жіночої наркоманії – це надзвичайна загроза для самого
існування нації, для її генофонду.
Причина полягає в наступному. Жінки в силу своїх біологічних і
психологічних особливостей в 10–15 разів швидше, ніж чоловіки втягуються в
споживання наркотиків. Наркотична залежність у жінок встановлюється значно
легше, швидше і стабільніше, ніж у чоловіків. Звідси й неминучі негативні наслідки
для дітонародження: потворність, фізична і психічна неповноцінність немовлят.
Підсумок – підрив генофонду. Такі прямі наслідки фемінізації наркоманії.
Особливістю фемінізації наркоманії є те, що переважна більшість жінок і
дівчат втягуються в споживання наркотиків у більшості випадків в результаті
примусу (фізичного, морально–психологічного, економічного) з боку чоловіка: будь
то чоловіка, співмешканця, друга, приятеля. І навіть цікавість, як мотив першого
звернення до наркотику, у дівчаток часто підтримується, а потім і задовольняється
за допомогою «друга».
Обидва процеси – ювенізація і фемінізація наркоманії – розвиваються, як
правило, на базі споживання алкоголю і тютюну в жіночому і юнацькому
середовищі. Куриво і алкоголь виступають в ролі своєрідних «провокаторів»,
прискорюючих перехід до споживання наркотиків, у тому числі і сильно діючих. За
результатами соціологічних опитувань, інтервал між початком куріння і випивками
і переходом до споживання наркотиків становить у підлітків від 3 до 5 років.
Загроза третя – розширення соціальної бази наркоманії.
Можна з повною підставою сказати, що зараз в Росії немає ні одного
соціального шару, який не був би заражений споживанням наркотиків. Про
розширення соціальної бази наркоманії свідчить той факт, що група «випадкових
споживачів наркотиків» (тобто тих, хто хоча б раз, але вже пробував наркотик)
стала масовою.
В залежності від рівня доходів і матеріальної забезпеченості сімей серед
споживачів наркотиків найбільш численна група високооплачуваних (до 16%
опитаних), далі – група середнього достатку (12%) і в рівній мірі (не менше ніж по
10%) групи бідних і тих, що живуть нижче прожиткового мінімуму. Наведений
пайовий розподіл досить стійкий.
Відносно стабільний і рід занять наркоспоживачів. Серед активних наркоманів
і «випадкових споживачів» наркотиків:
• на першому місці – школярі та студенти;
• на другому – молоді підприємці, комерсанти;
• на третьому – робочі;
• на четвертому – безробітні.
Привертає увагу той факт, що сильніше, ніж від роду занять, звернення молоді
до наркотиків залежить від освіти. З цієї точки зору групою підвищеного
наркоризику є люди, які мають неповну середню освіту. У цій групі споживачів

Ювенізація, тобто зниження віку першого прилучення до наркотику і на цій базі «омолодження»
наркоманії як явища.
Фемінізація (від Feminization (англ.) – зростання ролі жінок в будь–яких соціальних, політичних або
економічних процесах.
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наркотиків майже в 3 рази більше, ніж серед осіб з вищою освітою і в 3 рази з
гаком більше, ніж в цілому серед населення.
За останні кілька років наркоманія серед школярів і серед студентів
(насамперед, у великих містах) зросла в 6–8 разів. На перших місцях – Москва,
Петербург, далі Калінінград, Астрахань. Цей висновок підтверджений результатами
соціологічних досліджень останнього часу, в тому числі і всеросійськими
опитуваннями громадської думки.
Загроза четверта – поширення наркоманії в збройних силах (так звана
армійська наркоманія).
В останні роки все частіше надбанням гласності стають злочини в армії, скоєні
солдатами і офіцерами, на ґрунті споживання наркотиків. Для Росії це явище нове і
вкрай небезпечне. Ще в 80–х роках факти наркоманії в армії були архірідкими.
Вони торкалися головним чином військовослужбовців, які брали участь у бойових
операціях в Афганістані. Зараз проблема наркоманії встає вже при відборі
призовників.
Медична статистика показує, що за останні роки практично кожен 12-й
призовник пробував наркотики (випадковий споживач наркотику), а кожен 13-й
приймав їх більш–менш регулярно. На початку нового століття факти споживання
наркотиків мають місце у всіх військових округах і налічуються вже не десятками, а
сотнями. У 1996 р. більше 100 чоловік в армії були засуджені судами за
розповсюдження наркотиків.
Разом з тим матеріали кримінальних справ свідчать, що понад 50%
військовослужбовців, затриманих з наркотиками, вперше стали вживати їх на
армійській службі. Особливо велику небезпеку представляє зростання наркоманії (в
2,4 рази) в спеціальних і високопрофесійних родах військ, обслуговуючих ядерний
щит країни; в повітряно-десантних військах – в 7 разів.
Причому наркоманія поширюється у всіх родах військ і не тільки серед
солдатів, але все частіше фіксується і серед офіцерів, що подвійно і втричі
небезпечно.
Загроза п'ята – медичні наслідки поширення наркоманії для демографічної
безпеки країни.
Від отруєння (передозування) наркотиками в країні гинуть
щорічно до 20 тис. чол. За оцінками експертів, нація, 7% якої є наркозалежними,
приречена на вимирання. Росія явно вступила на цей шлях.
Останнім часом все частіше вживається термін «сімейна наркоманія». Дійсно,
статистика фіксує кілька десятків тисяч сімей, де наркотики вживають усі – від
батьків (як правило, молодих) до дітей. Точної статистики не існує. Але можна з
повною підставою зробити висновок, що діє наростаюча тенденція і тим самим
вельми тривожна. Все частіше стають відомими факти, коли батьки примушують
дітей до споживання наркотиків (особливо дівчаток), перетворюючи їх у
покірливий товар, – малолітніх повій. Кожна модель сім'ї (традиційна, прийомна,
фостерна (які заміщають сім'ї), гостьова, егалітарна (рівноправна), патріархальна та

Фостерну модель у нас називають сімейно–виховними групами. Суть від цього не змінюється –
дітей, які опинилися у важкій ситуації, беруть до себе на час добрі люди.
Гостьовий або екстериторіальний шлюб: сім'я, в якій пара зареєстрована, але подружжя живе кожен у
себе. Час від часу зустрічаються, разом вечеряють у кафе, проводять подружню ніч, зрідка живуть
разом, але спільне господарство не ведуть. Ходять у гості один до одного, часом проводять разом
відпустку. Весь інший час кожен з них вільний від сімейних обов'язків і живе своїм життям.
Психологи дотримуються думки, що традиційний шлюб – це жіночий стиль життя, а
екстериторіальний або гостьовий – це чоловіче бачення шлюбу, – і свобода ціла, і дружина в
наявності. Гостьовий шлюб – це сім'я, яку придумали чоловіки і яка з кожним роком все більше
подобається жінкам.
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ін.) відрізняється певним рівнем безпеки життя і розвитку для дитини, володіє
конкретною мірою відповідальності батьків перед дітьми, суспільством, державою, а
також подружньої відповідальності один перед одним.
Сімейна наркоманія пов'язана і з поширенням СНІД, який розносять
наркомани, які споживають наркотики внутрішньовенно. Поряд зі СНІД таким
шляхом поширюються інші важкі захворювання, наприклад, гепатит.
Поширення СНІД через наркоманів прийняло в останні роки обвальний
характер.
Ще в 1987–1996 рр.. тих, хто знову захворів на СНІД, було порівняно небагато:
150–180 чол. в рік. Але з середини 1996 р. ситуація катастрофічно швидко
змінилася. Причина – використання наркоманами спільних шприців і кустарно
виготовлених наркотиків.
Починаючи з 1998 р. захворювання СНІД реєструється у всіх регіонах Росії. Їх
число тільки в 1999 р. склало – 20 тис. 154 чол. (Це в 3,9 рази більше, ніж у 1998
р.). У 2000 р. – 58 тис. 421 чол., Тобто майже в 3 рази більше, ніж у попередньому
році і т. д. При цьому щорічно число внутрішньовенних споживачів наркотиків,
хворих на СНІД збільшується в середньому в 3 рази.
У Росії, як і раніше в основному споживаються так звані легкі наркотики –
макова соломка та марихуана. Але все більше наростає споживання порівняно
дешевого героїну, який у величезних кількостях надходить з Афганістану через
Центральну Азію.
За даними Центру профілактики та боротьби зі СНІД, можна говорити про
повномасштабну епідемію. Фахівці вважають, що епідемія незабаром може досягти
так званого «африканського рівня», коли хворі СНІД складають до 30% населення.
На думку керівників Центру, реально в даний час близько мільйона росіян заражені
СНІД. Поширення СНІД і разом з ним наркоманії спричиняє важкі соціальні
наслідки.
Лікування одного хворого обходиться в кілька тисяч доларів на рік, що
практично недоступне для переважної більшості хворих і не фінансується
державою. Крім того, у хворих СНІД виникає стійка інвалідність, що вимагає
великих витрат із соціальних фондів. Результат захворювання – передчасна смерть.
Ситуацію, що склалася в країні, можна з повною підставою вважати
демографічною катастрофою.

Егалітарний сімейний «контракт» припускає, що роль годувальника не виключно закріплена за
чоловіком і що не існує чіткого, раз і назавжди визначеного розподілу сімейних обов'язків
подружжя: так, 58,6% жінок і 53,9% чоловіків згодні з тим, що «основним годувальником повинен
бути той з подружжя, у кого це краще виходить», 88,6% жінок і 77,1% чоловіків вважають, що«
основну частину домашніх справ повинен брати той, хто менше часу зайнятий на основній роботі»,
74% жінок і 64% чоловіків визнають, що «чоловік і дружина повинні ділити всі домашні обов'язки
порівну». 63% жінок і 59% чоловіків вважають, що «егалітарна сім'я є найкращим засобом організації
життя подружжя».
Патріархальна модель сім'ї, в якій батько працює, а мати займається вихованням дітей.
Традиційний шлюб: найбільша звична форма, що включає реєстрацію, спільне проживання, спільне
господарство, і, як правило, єдиний бюджет і главу сім'ї, відповідального за прийняття рішень.
Комунальний шлюб або «шведська сім'я»: родина, в якій живуть кілька чоловіків і кілька жінок. Вони
пов'язані не тільки і не стільки загальним сексом, скільки спільним господарством і приятельськими
стосунками. Якщо в таких сім'ях з'являються діти, то вони виховуються усіма членами «комуни», які
керуються ідеєю, – чим більше чоловіків і жінок перед очима дитини, тим більше в неї можливостей
пізнавати різноманітність світу.
Відкритий шлюб: традиційна сім'я, в якій подружжя допускає захоплення і інтимні зв'язки на
стороні. Варіанти можуть бути всілякі: від маскування зрад під загрозою розриву до відкритого
обговорення «пригод» кожного з подружжя. У граничному варіанті це може бути загальносімейне
захопленням, аж до спільної участі в груповому сексі.
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Тому не можна погодитися з так званою «метадоновою програмою», яка
наполегливо нав'язується в деяких ЗМІ.
Суть цієї програми полягає в спробах лікувати героїнову залежність іншим
наркотиком – метадоном (названий так на честь Адольфа Гітлера). Досвід західних
країн, які пережили «метадонову програму», показує її неспроможність у боротьбі з
наркоманією. У 1991–1995 рр.. від цієї програми як неефективної відмовилися в
Голландії, Швейцарії, Австрії, в Швеції. У США від передозування метадоном
загинуло більше наркоманів, ніж від передозування героїном. Тому заборона на
використання метадону в Росії абсолютно справедлива.
Загроза шоста – завершення створення в Росії ступеневої системи злочинної
торгівлі наркотичними речовинами.
Справа це надприбуткова. За оцінками експертів, наркобізнес щорічно
«заробляє» в Росії від 2,5 до 7 млрд. дол., які відмиваються через гральні заклади,
ресторани і т.д. Фактично в країні сформувалася структурно добре організована
павутина наркоторгівлі. На її вершині – злочинні об'єднання, які володіють
одночасно виробництвом, переробкою, транспортуванням та розповсюдженням
наркотиків в національних масштабах. Кришують її, як і в інших державах,
високопоставлені чиновники всіх гілок влади – депутати, прокурори, губернатори і ін.
Вважають, що наркобізнесом в Росії займаються до 1600 організованих груп,
«кадри» яких налічують до 6 тис. чол.
Свого роду кордоном у боротьбі з організованою злочинністю з'явився
прийнятий у 1995 р. закон «Про оперативно–розшукову діяльність». На його основі
тільки в 1999 р. до кримінальної відповідальності було притягнуто понад 16 тис.
учасників організованих наркогруп.
Однак тенденція така, що число злочинів, пов'язаних з торгівлею наркотиками,
систематично зростає. У Росії з початку 90–х років наркозлочинність збільшилася в
15 разів. Одна з причин – кардинальні зміни в складі учасників дрібного
наркобізнесу. Це – «наркобізнес убогості».
Зміни останніх років зачіпають не тільки верхівку наркобізнесу (вона вже
давно сформувалася й усередині Росії, і в своїх зв'язках з наркомафією цілого ряду
інших країн – як Сходу, так і Заходу). Йде зміна соціальної бази дрібних торговців
наркотиками в Росії. Ця база стає все більш масовою. Вона втягує у свою павутину
представників різних і нерідко просто протилежних соціальних груп. Це і «бабусі–
пенсіонерки», і підлітки–школярі, і матері–одиначки, і студенти, що шукають
заробітку, і численні іноземні мігранти, у тому числі нелегальні – вихідці з різних
країн Азії та Африки.
Створення цієї масової торговельної мережі дозволило різко розширити сфери
наркоторгівлі. Торгують наркотиками (а на перших порах для створення постійної
клієнтури їх поширюють навіть безкоштовно) в школах, у вузах, у гуртожитках, на
дискотеках (це особлива розмова), у великих нарколікарнях і навіть в місцях
ув'язнення.
Торговий принцип «не відходячи від каси» у наркоторгівлі трансформувався в
установку: «наркотики – прямо споживачеві». Серед злочинів, пов'язаних з
незаконним обігом наркотиків, жінки вже становлять не менше 13%.
Сферою першого наркоприлучення і активного споживання стала сфера
молодіжного дозвілля (і не тільки в містах). Спроби деяких організаторів
молодіжного дозвілля виправдовувати «молодіжний» (його ще називають
«дозвіллєвий», або «танцювальний») наркотик екстазі як зразок нешкідливий не
витримують критики. Корисно нагадати, що екстазі заборонений ООН ще в 1985 р.
Одним із свідчень величезних (і далеко не повністю використаних) можливосте
низової масової наркоторгівлі є все більш широке поширення в Росії продажів
героїну.
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У 1996 р. героїн вилучали в 14 регіонах країни, в 1997 р. – в 43, в 1998 р. – в
67, у 1999 – більш ніж в 70, у 2005 – у всіх.
Всього правоохоронні органи вилучили в 1999 р. близько 700 кг героїну. А
адже для однієї ін'єкції його досить всього 0,2–0,3 г. Порівняно ще недавно Росія
була перевалочно-транзитним пунктом на шляху доставки його в Європу, Північну
Америку і Азійсько–Тихоокеанський регіон, то тепер в тут склався самостійний
героїновий внутрішній ринок. Наявність і розширення героїнового ринку – реальна
небезпека для сьогодення і майбутнього Росії.
Соціальна політика проти наркоманії
Наведений аналіз окреслює основні загрози наркоманії в Росії для безпеки
особистості, сім'ї та суспільства. В цілому картина розповсюдження наркоманії в
російському суспільстві на початку нового століття вкрай важка. Питання про те,
чи можна в такій ситуації щось реально зробити, «висить у повітрі». Чекати, коли
покращиться соціально–економічна ситуація в країні? Але, як відомо, навіть в
економічно дуже благополучних, «ситих» західних країнах наркоманія стала широко
поширеним явищем і чіпко тримає на голці молодь.
Фактів повного одужання, 100%-ного звільнення від наркоманії, у медиків
дуже мало. Будувати нові нарколікарні і профілактичні центри? Скільки? Та й на
них у нашої багатої номінально і злиденної реально держави немає грошей. Не
варто лукавити: як би оптимістично і красиво звучали заклики типу «У ХХI
століття – без наркотиків!» Або «ХХI вік – без наркотиків!», цілком очевидно, що в
найближчі 50–60 років ці гасла реальністю не стануть і жити доведеться у грізному
сусідстві з постійною загрозою наркоманії для власного життя і громадської
безпеки.
Для профілактики наркоманії як найтяжчого соціального явища і нейтралізації
його загроз для особистої і національної безпеки можна багато чого зробити вже
сьогодні.
Забезпечення безпеки суспільства від наркоманії повинно стати невід'ємною
частиною програми національної безпеки усіх держав. Слабкість наркоборотьби в
російському суспільстві сьогодні полягає в діях принципу «розчепірених пальців»
замість «пальців, стиснутих в кулак», тобто узгоджених спільних дій
найрізноманітніших урядових і неурядових організацій, які доповнюють один
одного в цій боротьбі. Як об'єднати окремі соціальні інститути суспільства на
боротьбу з «білою смертю»?
Мабуть, через тріаду дій: карати – упереджувати – лікувати. Що це означає на
ділі? Належить виробити дієвий соціальний механізм забезпечення безпеки
суспільства від наркозагрози в якісно нових історичних умовах з урахуванням
територіально–регіональних,
економічних,
соціокультурних
факторів
і
національних особливостей.
Елементами соціального механізму безпеки є: держава (в особі державних,
законодавчих і судових інститутів), освітні установи та вузи, соціальна реклама,
суспільна думка і ЗМІ, неурядові організації, фонди і програми, інститут соціальної
роботи та сім'я.
Функції держави. Боротьба з наркозагрозами (реальними і потенційними), як
свідчить весь світовий досвід, це завжди і скрізь в першу чергу справа держави,
справа, яка потребує регулярних і величезних державних витрат в національному
масштабі.
Наприклад, в США, перед якими так низько схиляють голови російські горе–
реформатори, щорічно витрачаються до 16–17 млрд. дол. на боротьбу з
наркоманією. У бюджеті ж РФ, наприклад, на 2000 р. на це в перерахунку на
долари було асигновано не на багато більше 2 млн. дол.. Виразне порівняння.
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Перш за все, держава повинна розвивати й удосконалювати свою репресивну
функцію стосовно наркобізнесу та її носіїв.
У країні активно обговорюється питання про скасування мораторію на смертну
кару. За даними російських опитувань громадської думки, 83% респондентів –
прихильники її збереження, 17% – проти смертної кари. Гасло «Смертна кара –
наркобаронам і наркодилерам!» не звучить надмірно агресивно.
На сучасному етапі розвитку суспільства необхідні жорсткі репресивні заходи
держави щодо особливо небезпечних злочинців (до яких, безумовно, відносяться
наркоторговці і наркозбувачі).
У деяких регіонах проведені референдуми жителів областей про посилення
відповідальності за виробництво і розповсюдження наркотиків, вимога
застосовувати в цих випадках смертну кару. За її введення висловилися 79%
опитаних. Саме від діяльності правоохоронних та правових органів значною мірою
залежить позбавлення від наркотиків і в таких осередках їх поширення, як місця
ув'язнення.
Зрозуміло, репресивні функції держави не є основними, хоча і дуже
важливими. Є у держави і соціально–охоронна функція, суть якої в створенні
мережі соціальних заходів та конкретних заходів по наданню допомоги нужденним
сім'ям з наркохворими.
З 1993 р. в Росії регулярно приймаються антинаркотичні програми. Самі по
собі – це хороші документи. Вони повні благих і гуманних побажань. Але із
залізною наполегливістю і з непробивною постійністю ці програми фінансуються в
кращому випадку на кілька десятків відсотків. І ніколи повністю, тобто є всі
підстави стверджувати, що держава фактично самоусунулася від надання допомоги
сім'ї у лікуванні наркохворих.
Так, надання регулярної допомоги справа дорога, і тому сьогодні діє принцип
«Порятунок хворих – справа їхніх сімей і самих хворих». Всім відомо, наскільки
обмежені сьогодні можливості навіть середньої російської родини, задавленої
убогістю.
Однією з функцій нової соціальної політики держави має стати забезпечення
багатоцільової програми профілактики наркоманії в суспільстві, в кожному регіоні,
місті та селі. Соціальна політика має стати засобом забезпечення соціальної
безпеки населення, в якій боротьба з наркоманією – це одна із складових частин
соціальної безпеки особи, суспільства і держави.
Все, що створено і функціонує в Росії для протидії поширенню наркоманії, для
її профілактики, пом'якшення негативних соціальних наслідків, повинно не тільки
зберігатися, але й отримувати свій подальший розвиток.
Держава створила свою (погану чи хорошу, це особливе питання) мережу
державних установ по лікуванню наркоманів та їх реабілітації. Це одна з баз
протиборства споживання наркотиків. Однак ці наркологічні диспансери та лікарні
хронічно не дофінансовуються. Турботу про ці медичні установи покладено
насамперед на місцеві органи влади. А для них, враховуючи розвал реального
сектора економіки, завдання виявляється непосильним.
Сьогодні, мабуть, потрібні не тільки великі диспансери, але і невеликі лікарні
для наркохворих з філософією «родинної турботи» про хворих.
Що стосується попередження наркоманії, то, по суті, вона зводиться до
профілактики, профілактики і ще раз до профілактики. Основні складові
наркопрофілактичної роботи: сім'я – навчальний заклад – культура – ЗМІ.
Особливу заклопотаність у батьків викликає дозвілля молоді, і особливо
молодіжні дискотеки. Їх можна порівняти із зоною нерівного протиборства:
молодіжного темпераменту і прагнення до неформального спілкування, з одного
боку, і брудно комерційної мети наркоторговців – з іншого. На жаль, завжди
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виграють останні. Навряд чи тут можна домогтися необхідного порядку без
організації захисних дій з боку самих молодіжних груп.
Найважливіша частина профілактики – освітні установи (школи, вузи, коледжі
та ін.) Поки освітні установи використовуються не стільки в антинаркотичній
роботі, скільки в якості «торгових точок» для розповсюдження «білої чуми».
Фактично школи є сьогодні однією з найбільш слабких ланок в
антинаркотичній роботі серед дітей і підлітків. Соціальних педагогів і соціальних
працівників в школах практично немає, хоча вузи такого роду фахівців готують.
Є в шкільних програмах предмет «Основи безпечної життєдіяльності».
Підручник цей далеко не в повній мірі виконує функції, в ньому закладені.
Особливу увагу в профілактиці наркоманії займає сім'я, як та ланка
суспільства, яка за своїм призначенням, за своєю суттю повинна служити
форпостом у антинаркотичній діяльності. Саме батьки найслабша і найбільш
вразлива ланка в системі заходів по створенню безпечного наркосередовища для
дітей. У той же час тільки сім'я може виховати здорове фізично і морально
покоління.
Однак родина з цим завданням в даний час не справляється. У найкращому
випадку, напружуючи останні сили (матеріальні і моральні), сім'я прагне врятувати
своїх дітей від наркозагрози. І це, на жаль, далеко не завжди вдається. Сім'я
потребує зовнішньої допомоги. Досвід спілкування з багатьма батьками, які
опинилися захопленими зненацька споживанням своєю дитиною наркотиків,
приводить до висновку, що на початку нового століття в Росії просто необхідний
батьківський лікнеп з профілактики дитячої наркоманії.
Сім'я повинна послужити сполучною ланкою між НУО та школою, між
школою і місцевими органами влади. Саме батьківська громадськість повинна
ініціювати антинаркотичну роль школи, навчально–виховного процесу, домагатися
необхідного соціального контролю, проявляти батьківську ініціативу в прийнятті
заходів по припиненню торгівлі наркотиками в навчальних закладах.
Особливе місце в профілактиці наркоманії та запобігання її негативних
соціальних наслідків належить засобам масової інформації. Державної монополії на
інформацію більше не існує. Це в принципі демократично. Але всі явища на світі
мають як позитивну, так і протилежну сторону.
Відсутність державної монополії призвела, з одного боку, до великої (навіть
необмеженої) свободи слова. З іншого – розвинула свого роду «морально підривну»
діяльність ЗМІ в області не антинаркотичного, а пронаркотичного виховання,
особливо молодих. До останнього часу багато років канали телебачення грали (і не
всі з них перестали грати) по суті деструктивну роль у профілактиці наркоманії в
суспільстві. За змістом і тональністю своїх передач багато ТБ–каналів не стільки
протидіяли наркоманії та наркобізнесу, скільки ідеалізували і пропагували
субкультуру наркоманів. Зараз ситуація певною мірою змінюється. Правда,
антинаркотичні передачі перекочували на нічний час, коли їх мало хто дивиться.
Особливе місце в антинаркотичній роботі належить видавничій діяльності.
На багатьох виставках в останній час експонуються буклети, шкільні зошити,
закладинки, шкільні підручники, посібники з антинаркотичної роботи прекрасно
поліграфічно оформлені, а за своїм змістом вони дуже зрозумілі, тактовні і є
пізнавальними для батьків, вчителів, самих школярів та допризовників, молодих
військовослужбовців.
В умовах тотального дефіциту антинаркотичних профілактичних видань багато
тих, хто їх потребує, потрапляють в мережі спекулятивних, так званих «оздоровчих»
сект. Місцеве телебачення фактично не використовує соціальну рекламу в
антинаркотичній профілактиці. Але і на федеральному телебаченні дуже рідкісне
явище – соціальні кліпи типу «Скажи «Ні!» Наркотику», «Допоможи позбутися
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наркозалежності», «Краще жити, ніж рано померти». Не останнє місце в ній
повинна займати роз'яснювальна робота навколо теми, що штучно підігрівається,
про легалізацію «легких» наркотиків як нібито безневинного засобу для зняття
психологічних стресів. Думається, місцеві ЗМІ могли б виступити ініціаторами
проведення Днів єдиних антинаркотичних дій в областях та у містах з
використанням кінематографічних і творчих організацій.
Боротьба за душі і здоров'я наших дітей, близьких повинна вестися не
припиняючись ні на один день. У цій роботі важливі не фанфари звітів, а реальні,
хоча й маленькі, але позитивні результати. Маргарет Тетчер у свій час зазначила,
що наркоманія – «це лихо, яке стоїть в тому ж ряду, що і війни, бідність, голод,
посуха і хвороби, екологічні катастрофи». З такими явищами можна боротися
тільки спільно.

3.17. СОЦІАЛЬНА НЕРІВНІСТЬ В ПОЛІТИЧНОМУ ВИМІРІ
Одна з найбільш гострих проблем російського суспільства – проблема
нестримного зростання соціальної нерівності – має свій політичний аспект. Для
того, щоб усвідомити її зміст, необхідно розглянути два питання: 1) як соціальна
нерівність в Росії, що поглиблюється, проявляється в політичній сфері; 2) якою
повинна бути публічна політика, здатна зупинити прогресуюче зростання
нерівності і, принаймні, амортизувати її негативні політичні наслідки.
Конверсія соціальної нерівності в політичну
Соціальна нерівність виростає на економічному ґрунті, але проектується і в
інші сфери суспільного життя, в тому числі і в політику. Вона знаходить
політичний вимір, що виражається в різному ступені участі громадян у вирішенні
загальних справ і у використанні владних ресурсів держави. Соціальна нерівність
відтворюється в політичній і правовій нерівності, яка, в свою чергу, впливає на
економічні та соціальні відносини.
Проблема ця набуває особливої гостроти, коли перепади в економічному і
соціальному становищі людей, в соціальному статусі набувають надмірних
масштабів, і екстраполюється на політику, вінчаючи піраміду волаючої соціальної
нерівності та відчуження суспільства від влади. Ті, хто знаходяться на вершині цієї
піраміди, і володіють багатством, прагнуть прибрати до рук і політику,
використовувати важелі влади для закріплення свого домінуючого положення в
державі. Ті ж, хто «на дні» відчувають тяготи убогості і бідності, випадають із зони
активної участі в політичному процесі, виявляються в пригнобленому становищі.
Класик лібералізму Джон Стюарт Мілль зазначав, що поневолення людей
здійснюється не тільки силою, але і бідністю. Ця форма гноблення не менше зло,
ніж тоталітарні і деспотичні форми правління. «Бідні не помиляються, коли
думають, що цей вид зла рівнозначний іншим видам, з якими людство боролося
досі».
Якщо абсолютистські та тоталітарні режими відкрито відсторонюють масові
верстви суспільства від участі в політиці заходами деспотичного примусу, то в
демократичних суспільствах з високою питомою вагою бідних те ж саме
відбувається внаслідок соціально приниженого становища знедолених верств

Наукова доповідь доктора філософських наук, професора Ю.А. Красіна на семінарі з проблем
суспільних наук, під керівництвом академіка РАН В.М. Кудрявцева, 23 березня 2006 р.
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населення. Можна назвати три основні фактори впливу соціальної нерівності на
політичну сферу.
По–перше,
поляризація
суспільства:
на
одному
полюсі
політики
концентруються апатія і пасивність, а на іншому – прагнення монополізувати і
закрити для громадськості сферу прийняття політичних рішень.
По–друге, соціальна нерівність маргіналізує обездолені шари, підштовхуючи їх
до нелегітимних форм протесту. Позбавлені можливості артикулювати і захищати
свої інтереси у публічній сфері вони стають соціальною базою політичного
екстремізму.
По–третє, соціальна нерівність культивує в суспільстві атмосферу, яка
підриває підвалини соціальної справедливості та загального блага; руйнуються
моральні основи суспільного єднання. У підніжжі системи накопичується комплекс
приниженості, на політичному Олімпі – комплекс вседозволеності.
Соціально–економічні переваги і вигоди великого капіталу (володіння
власністю, високі доходи, ключові позиції в елітній ієрархії) легко конвертуються в
політичний вплив. Це здійснюється на багатьох каналах: близькість центрів влади,
фінансові ресурси, матеріальна підтримка партій та громадських організацій,
особиста унія з правлячою елітою, створення потужних лобістських структур,
маніпулювання ЗМІ, підкуп чиновників і суддів, формування напівлегальних і
нелегальних силових угруповань і т.д.
Висновок очевидний: зростання соціальної нерівності посилює владні позиції
небагатьох і ставить бар'єри участі більшості в політиці, тобто суперечить демократії
і сприяє розвитку авторитарних тенденцій. Тому демократична практика виробляє
механізми регулювання соціальної нерівності: держава через бюджет перерозподіляє
національний дохід на користь малозабезпечених і соціально знедолених,
створюються різного роду соціальні фонди, в системі влади і громадянського
суспільства утворюються комітети і комісії, що акумулюють інтереси і запити
громадських груп, не артикульовані або слабо артикульовані в публічній сфері.
Політичний сенс цих заходів полягає в тому, щоб утримувати соціальну нерівність в
розумних межах, амортизувати її негативні викиди в політику і підтримувати
громадянську активність населення на рівні демократичних стандартів.
Нерівність руйнує солідарність
Соціологічні дослідження дозволяють вловити кореляцію між рівнем
соціальної нерівності та формами політичного правління. У довготривалій
перспективі країни з високим рівнем нерівності тяжіють до авторитаризму. Там же,
де нерівність мінімізована, або превалює демократія, або наростають потреба і
прагнення до демократичних перетворень.
Владу, як і власність, неможливо розподілити порівну і тому вона сама є
джерелом нерівності. Демократія дозволяє так чи інакше компенсувати цю
нерівність розширенням участі громадян в політичному процесі. Жан–Жак Руссо
вважав, що «загальна воля тяжіє до рівності». Реагуючи на виклики, з якими
зіткнулася ліберальна демократія в світі, що глобалізується, західна суспільно–
політична думка шукає способи активного залучення суспільства в публічну
політику. Поняття «включення» (inclusion) міцно увійшло в лексику політичної
науки і практичної політики. Теорія деліберативної (від слова «deliberation»)
демократії обґрунтовує обов'язковість загальнонаціональної рефлексії в процесі
формування публічної політики. Проблема мінімізації соціальної нерівності та її
політичних проявів вийшла сьогодні на авансцену громадсько–політичного життя
багатьох країн світу. Серед якісних індикаторів демократії одне з пріоритетних
місць займає міра «рівності».
У російському суспільстві в 1990–ті рр.. відбулася обвальна ламка відносин
власності і ніким не регульована хижацька приватизація державного майна та
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загальнонаціональних природних ресурсів. Радикально ліберальні реформи
відкрили всі шлюзи для нічим не обмеженого зростання соціальної нерівності.
Диференціація доходів у суспільстві досягла жахливих розмірів. Коефіцієнт фондів
доходів (10% найбільш і 10% найменш забезпечених) зріс з 4.5 у 1991 р. до більш
ніж 14 в 2001р. Індикатор поляризації доходів індекс Джині зріс за цей час з 0.260
до 0.406. Росія за цим показником впритул наблизилася до країн, що розвиваються.
Різниця рівнів життя «Росії бідної» і «Росії багатої», за експертними оцінками,
стократна (30 доларів – бідні; 3000 доларів – багаті).
Динаміка диференціації доходів призвела і до більш фундаментальних втрат, до
різкого падіння якісного потенціалу російського населення. Індикатор розвитку
людського потенціалу (ІРЛП), розроблений ООН, з 1992 по 1996 рр.. знизився в
Росії на 70 пунктів, і країна зрушила за цим показником з 34 на 57 місце в світі.
Високий рівень нерівності і падіння ІРЛП підривають соціальний капітал
російського суспільства, тобто суспільний ресурс взаємної довіри і взаємодопомоги,
який підтримує в соціумі солідарні зв'язки і взаємодії. Зіставлення даних про
розподіл доходів з показниками довіри дозволяє встановити свого роду
закономірність: «чим сильніша диференціація в доходах, тим слабкіша взаємна
довіра і навпаки».
Дослідження динаміки соціального капіталу в Москві за роки ліберальних
реформ виявило різке зниження показника довіри москвичів до влади. Але ще
більш тривожний сигнал про низький індекс довіри москвичів в міжособистісних
стосунках. Тільки 6.6% респондентів вважають, що можна довіряти більшості
людей. На думку фахівців, індекс довіри нижче 30% загрожує соціальному та
економічному здоров'ю суспільства. По Росії цей показник знизився до 1997 р. до
23% в порівнянні з 38% на початку 90–х рр.. При такому стані соціального капіталу
формується стійка «культура нерівності», яка характеризується підвищеними
показниками агресивності і низької згуртованості.
«Культура нерівності» проникає і в політичний простір, створюючи тут клімат
конфронтаційності і нетерпимості, перешкоджаючи досягненню національної
злагоди. У кінцевому рахунку, це призводить до політичних протистоянь і різкого
розриву між суспільством і владою. В очах «соціальних низів», влада виступає на
стороні багатих і процвітаючих або, в кращому разі, займає нейтральну позицію.
Природно, соціально ущемлені верстви населення перестають ідентифікувати себе з
державою і владою. Слабшає, якщо не сказати руйнується, громадянська
солідарність – ця глибинна основа самого поняття громадянства як причетності
всіх членів суспільства до загальнонаціональних цілей і державної публічної
політики. На цьому тлі посилюється тенденція до корпоративізації громадянства,
його розчинення в блоках приватних інтересів економічних (національні корпорації
та ТНК) або політичних (партії влади) об'єднань.
Корпоративне розтягування громадянської солідарності на великі блоки нехай
важливих, але все ж приватних солідарностей підриває фундамент громадянського
єднання суспільства. Заклики до такого єднання перед обличчям сучасних викликів
(міжнародний тероризм, екологія чи демографія) не зустрічають належного
ентузіазму. Громадяни, які щодня зіштовхуються з невирішеністю нагальних питань
свого життя, а то й виживання, задаються питанням – з ким об'єднуватися.
Соціально ущемлені верстви і групи, які відчувають труднощі й поневіряння, не
проявляють завзяття до об'єднання з тими процвітаючими олігархічними групами,
для яких головними пріоритетами залишаються власні егоїстичні інтереси, зокрема,
перекачка капіталів за кордон.
Тому–то
така
нестійка
в
нинішній
Росії
громадянська
основа
загальнонаціональної солідарності в пошуках адекватних відповідей на виклики
сучасності. Важко забезпечити єднання суспільства навіть з тих питань, які дійсно
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стосуються кожного громадянина. Цьому перешкоджає наростаюча соціальна
нерівність, що породжує глибокі розшарування, протистояння і навіть загрози
розколу. Згубні наслідки соціальної нерівності накладаються на російське
суспільство, яке швидко трансформується і яке й без того розділене по цілому ряду
ідеологічних і соціальних показників. З основних питань оцінки реформ
респонденти полярно розходяться приблизно порівну.
Пошук загальнонаціонального громадянського єднання стає в цих умовах
альфою і омегою самовизначення Росії в світі, що глобалізується. Модна сьогодні
концепція «корпоративного громадянства» в кращому випадку виражає визнання
великими корпораціями своєї соціальної відповідальності перед суспільством і
державою. Це рух у правильному напрямку. Але причому тут «громадянство»? Чи
не стоїть за цією грою в терміни претензія на домінуючу роль корпорацій у
суспільстві?
Для Росії актуальна проблема не «корпоративного», а «соціального
громадянства». Це поняття обґрунтовується в книзі, що вийшла в 2003 р. в Канаді
«Демократична рівність: що відбувається не так?». Автори справедливо вважають,
що цінності демократії і соціального благополуччя суспільства органічно зв'язані. А
це вимагає такої публічної політики, яка тісно пов'язує проблеми свободи і
рівності. Демократична держава покликана регулювати рівень соціальної нерівності
в суспільстві. Тільки таким шляхом можна створити економічну і соціальну основу
для стійкої громадянської солідарності.
Іншими словами, «соціальне громадянство» забезпечує міцне прилучення
громадян до демократичної держави, що здійснює справедливу соціальну політику,
яка не допускає протистояння громадян у результаті неконтрольованого зростання
соціальної нерівності.
Політична бідність
Нерівність в політиці, як і в інших сферах суспільного життя, в повній мірі
непереборна, оскільки її витоки, в кінцевому рахунку, зводяться до природних
відмінностей природних задатків і здібностей людей. Ринкова економіка являє
собою сприятливе середовище для трансформації цих відмінностей в соціальну і
політичну нерівність. Як зазначає Р. Даль, ринок «сприяє проявам нерівності».
У якихось межах, що не підривають стабільність суспільства і не блокують
циркуляцію політичної еліти, нерівність в політиці навіть грає позитивну роль,
сприяючи селекції та змаганню суб'єктів політичного процесу, котрі виражають
плюралізм інтересів і прагнень різних суспільних верств і груп. Однак існує межа,
за якою соціальна нерівність завдає суспільству шкоди, в тому числі і в
політичному просторі. А. Шевяков і А. Кірута підрозділяють нерівність на
нормальну, «яка характеризує розподіл доходів серед верств населення, активно
залучених в економічні процеси, і надлишкову, обумовлену низькими доходами тих
верств населення, які не роблять істотного впливу на макроекономічні зміни».
Інакше кажучи, «надлишкова нерівність – це частина загальної нерівності,
обумовлена бідністю».
Для Росії показовий високий рівень надлишкової нерівності. За даними Н.М.
Рімашевської, на 2002 р. 33% населення (47.7 млн. осіб) отримували грошовий
дохід нижче офіційно фіксованого прожиткового мінімуму.
Бідність згубно впливає на політичну та громадянську активність населення.
Там, де надлишкова соціальна нерівність приймає масштаби, що перешкоджають
участі в суспільно-політичному житті великих мас населення, виникає феномен
«політичної бідності». У трактуванні американського політолога Джеймса Бохмана
суть цього феномену – в «нездатності якихось груп громадян ефективно брати
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участь у демократичному процесі та в їх подальшій уразливості перед наслідками
навмисно або ненавмисно прийнятих рішень».
«Політична бідність» виводить громадян з публічної сфери. Їхній голос не
чують ні суспільство, ні держава, а пасивна поведінка нерідко сприймається владою
як згода із проведеною політикою. Поріг «політичної бідності», на думку Д.
Бохмана, проходить по лінії здатності-нездатності тієї чи іншої суспільної групи
ініціювати обговорення проблем, які зачіпають її інтереси.
Поняття «політична бідність» дуже актуальне для розуміння ситуації в
нинішній Росії, де цілі верстви населення практично виключені з політичного
процесу. І це не тільки бомжі або працівники низької кваліфікації. Основна маса
інтелектуальної еліти країни – вчителі, лікарі, викладачі вузів, науковці –
поповнили ряди «нових бідних». Заклопотані повсякденними турботами про
виживання вони позбавлені часу і можливості повноцінної участі в громадянській
діяльності і не можуть домогтися від влади включення своїх вимог до політичного
порядку денного.
У розвинених демократіях сильне громадянське суспільство володіє
розгалуженими і ефективними механізмами публічного вираження і конденсації
плюралістичних
інтересів
різних
соціальних
груп.
Енергія
громадської
самодіяльності змушує владу рахуватися з цими інтересами і включати їх у сферу
публічної політики. Навіть якщо якісь групи населення в силу бідності або
низького рівня культури не можуть сформулювати свої специфічні інтереси, цю
місію беруть на себе організації громадянського суспільства.
На 19-му Всесвітньому конгресі політологів у 2003 р. в одній із секцій
проводився порівняльний аналіз механізмів виявлення та артикуляції інтересів
невеликих і найбільш знедолених груп населення. У деяких країнах, як вже
зазначалося, в системі державної влади існують комісії і комітети, які спеціально
займаються вивченням інтересів таких груп і розробкою пропозицій щодо їх
реалізації.
У Росії амортизатори політичної бідності відсутні, оскільки громадянське
суспільство розвинене слабо. Приватні інтереси тут ще не структуровані. Вони
розпливчасті, не об'єднані в кущові групи. Тому не транслюються або глухо
транслюються в публічну сферу. Сама ж ця сфера носить клаптевий характер і як
би розділена на окремі ніші, які не мають між собою тісних зв'язків.
Зростання «політичної бідності» призводить до того, що функція прийняття
політичних рішень виходить з–під контролю суспільства і концентрується у
вузькому колі правлячої еліти. В результаті у суспільному житті генеруються
авторитарні тенденції.
Можна констатувати, що не тільки в економічному і соціокультурному
просторі, але і в політичній сфері намітилися контури поділу Росії як би на дві
частини. В одній подвизається правляча політична еліта, яка перебуває у власній,
значною мірою віртуальній реальності, що породжує ілюзію стабільності. Їй
здається, що у політичної Росії великий запас міцності. Населення не бунтує у
відповідь на ризиковані і погано продумані експерименти. Значить, можна
продовжувати в тому ж дусі, не думаючи про ризики.
Інша частина Росія, яка несе на своїх плечах весь тягар соціально-економічної
і політичної бідності, мовчить. Але в її надрах назрівають небезпечні процеси,
накопичується енергія протесту. Не виходячи відкрито в політичну сферу, вона
проявляється в соціально девіантній поведінці великих груп населення. Протест
виражається в відході з політики в сферу криміналу, наркоманії, алкоголізму,
містики і релігійного фанатизму. Подібна форма протесту не менш страшна і
згубна, ніж та, яку поет назвав «бунтом безглуздим і нещадним». Йде затяжна
прогресуюча деградація суспільства,яка поступово виснажує його творчий потенціал
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і яка лишає надії на відродження тієї самої «пасіонарності», яка, на думку Льва
Гумільова, перетворює націю в суб'єкт історії.
Під питанням опиняється майбутнє Росії. І це змушує серйозно задуматися
про «зигзаги» російської реформації, про реальний коридор можливостей для
демократичного розвитку російського суспільства, про формування такої публічної
політики, яка відповідала б цим можливостям, не імітуючи привабливі, але чужі
російським умовам моделі, що призводять до негативних політичних наслідків.
«Відкат» від демократії
Радикально–ліберальна модель 90-х рр. минулого століття нав'язувалася
російському суспільству під прапором захисту демократії. Чому ж вийшов інший
результат? Спроби ліберальних демократів першої хвилі списати «відкат» від
демократії на путінські політичні реформи, які виглядають наївними і
непереконливими. Глибинні корені «відкату» від завоювань демократії другої
половини 80-х рр.. закладені в самому радикал ліберальному проекті.
Як свідчить історичний досвід, лібералізм і демократія – не одне і те ж.
Демократія не обов'язково розвивається в ліберальній формі, а ліберальна політика
може поєднуватися з авторитарним правлінням. Ліберальний проект 90-х рр.. не міг
бути здійснений демократичними методами. Він потребував авторитарних важелів
владного тиску. Радикально ліберальні реформи перервали логіку демократичного
розвитку російського суспільства. Досить згадати про такі показові факти, як
розстріл парламенту, закріплення в Конституції безконтрольності влади першої
особи, зведення на президентський пост у 1996 р. людини з мізерно низьким
рейтингом, проведення хижацької приватизації державної власності, що дала
імпульс стрімкому зростанню соціальної нерівності зі всіма витікаючими
політичними наслідками.
Це був реальний відхід від демократії часів перебудови, що викликала масовий
демократичний підйом, що дала суспільству гласність і свободу преси, що
забезпечила суспільне протистояння путчу в серпні 1991 р. На жаль, – і це не було
якоюсь історичною необхідністю – на гребені демократичного підйому
восторжествував радикально–ліберальний (лібертарний) курс політики, який збив
хвилю демократичного підйому і затвердив авторитарну практику прийняття
рішень. Цей, за влучним висловом Пітера Ріддуея, «ринковий більшовизм» різко
розійшовся з демократією, слабкі паростки якої не витримали напору дикої стихії
свавілля, корупції і криміналу.
Приватизація
супроводжувалася
руйнуванням
механізмів
державного
регулювання суспільного життя, що неминуче стимулювало зростання анархічних
тенденцій, беззаконня і кримінального свавілля. Ця практика не тільки
делегітимізувала ліберальні реформи і прирекла їх на невдачу, але і ввергає
економіку і суспільство в найглибшу кризу. Показовою є думка на цей рахунок
класика ортодоксії вільного ринку, кумира російських радикал лібералів Мільтона
Фрідмана. В інтерв'ю 2001 р. він визнав, що на початку 90-х рр.. його порада
країнам, які здійснювали перехід від соціалізму до капіталізму, складалася з трьох
слів: «приватизувати, приватизувати, приватизувати». «Однак я був не правий.
Виявляється, правління закону є, по всій видимості, більш важливим, ніж
приватизація».
Світова практика демократизації показує, що успішні ліберальні реформи в
економіці можуть бути здійснені лише в рамках закону і державних інститутів, що
забезпечують його дотримання. Тим часом, російські радикал ліберали пішли
іншим шляхом. Вони випустили з пляшки джина егоїзму і роз'єднання,
зруйнувавши одночасно їх державно–правові обмежувачі. В океані розбудженої
стихії приватного і групового егоїзму ослаблена держава втратила здатність
відстоювати загальнонаціональні інтереси, і сама стала об'єктом своєрідної
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приватизації з боку найбільш потужних олігархічних груп і кланів державної
бюрократії.
Наслідком приватизації, яка знехтувала нормами права і моралі, і стали
швидка поляризація суспільства, стрімке зростання соціальної нерівності та
поширення «політичної бідності». Демократичний підйом в суспільстві швидко
змінився втомою, апатією, пасивністю, створивши благодатний ґрунт для
монополізації влади і авторитаризму. І сьогодні політичний розвиток країни йде
второваною колією, оскільки як і раніше зберігається зростання соціальної
нерівності та її політичні наслідки.
«М'який авторитаризм» – куди далі?
Радикально–ліберальна логіка стихійного розподілу власності, ломки
суспільних структур, способу життя і стереотипів свідомості привела до такого
хаосу й безсистемності, що правляча еліта опинилася перед загрозою повної втрати
керованості і перспективою національної катастрофи. Після дефолту 1998 р.
правляча верхівка змушена була реагувати на імператив моменту і вжити паліативні
заходи до стабілізації амбівалентної політичної системи, яка склалася в Росії і поєднує демократичні надбання реформації з сильними авторитарними тенденціями.
У світлі сказаного не можна дати однозначної оцінки нинішнього політичного
курсу. Не можна не бачити, що за ним стоять мотиви імперативного характеру. І
суспільство, і правляча еліта потребують сильних важелів централізованого
управління. Альтернатива цьому – дезінтеграція і розпад суспільства. При тому
спадщині, яку отримала нинішня влада (відкат від демократії, корумпованість
чиновництва, ослаблення управлінських зв'язків з регіонами, розгул криміналу,
терористична діяльність), навряд чи було можна обійтися без авторитарного
застосування адміністративного ресурсу. Але і повне повернення до авторитаризму
в епоху глобалізму і інновацій явно безперспективне.
В умовах демократії вертикаль влади спочиває на стійкому балансі стримувань
і противаг, як в державній системі, так і в громадянському суспільстві. Очевидно,
при нинішньому стані російського суспільства, яке продовжує рухатися по колії
«відкату», важко очікувати швидкого вирішення такого складного і довгострокового
завдання. Однак після невдалого досвіду радикально–ліберальної «кавалерійської
атаки» на «радянський авторитаризм» все ж існують передумови для того, щоб
поступово увійти в коридор реальних політичних можливостей російської дійсності
і просуватися по ньому до більш повноцінної демократії, хоча і повільно, але без
різких відкатів і відступів.
Неупереджений аналіз показує, що на найближчій і навіть середньостроковій
перспективі для Росії найбільш вірогідним є варіант «м'якого авторитаризму», при
якому політичний курс, спрямований на підтримку стабільності в конфліктному
суспільстві, що трансформується, визначається вузьким колом правлячої еліти. В
суспільстві зберігається певний мінімум демократичних свобод, включаючи свободу
підприємницької діяльності за умови невтручання основних кластерів приватних
інтересів у велику політику .
До такого висновку ще в 1999–2000 рр.. прийшли автори доповіді по проекту «Росія в
глобалізованому світі», що виповнюється в Горбачов-Фонді. На основі прорахунків сценаріїв
політичного майбутнього Росії в доповіді говорилося, що оптимальним варіантом для країни було б
становлення сильної демократії. Однак, враховуючи реальності постєльцинського періоду, це
видається малоймовірним. Найбільш ймовірна – «помірна авторитарна влада, що застосовує при
необхідності жорсткі заходи для забезпечення цілісності держави, мобілізації ресурсів суспільства в ім'я
подолання кризи і збереження державного статусу Росії» (цит. за: Самовизначення Росії. Доповідь за
підсумками дослідження «Росія, яка в формується глобальній системі», проведеного Центром
глобальних програм Горбачов–Фонду в 1998–2000 рр.. // Праці Фонду Горбачова. – М., 2000. –
Том 5. – С. 435).
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Поняття «м'якого авторитаризму» отримало визнання в західній політичній
науці, чільні представники якої вважають, що західна модель ліберальної демократії
неадекватна для країн з нерозвиненим громадянським суспільством та слабкими
традиціями громадської самодіяльності.
За багатьма ознаками нинішній режим в Росії можна охарактеризувати як
різновид «м'якого авторитаризму», відмінна риса якого – концентрація владних
повноважень у визначенні політичного курсу реформ, що проводяться. Мабуть, ця
модель окреслює той коридор можливостей, по якому російське суспільство
рухається і, швидше за все, буде й далі рухатися на довгому і важкому шляху до
демократії.
Політичний курс влади по ряду показників розгортається як раз в логіці
«м'якого авторитаризму». Після радикал ліберальної авантюри 90–х рр.. саме така
політика вписується у вузький коридор реальних можливостей демократичного
розвитку Росії. У всякому разі, загальна спрямованість цього курсу на зміцнення
системи централізованого політичного управління не дає підстав для того, щоб
говорити про повну втрату демократичної перспективи.
Публічна політика нинішньої влади викликає побоювання не стільки тому, що
вона знаменує «відкат» від демократії, скільки тому, що стосовно до соціальної
сфері вона, по суті, зберігає риси того самого ліберального радикалізму, який вже
призвів до настільки сумних результатів. Це підтверджується проведеними
реформами у сферах освіти та охорони здоров'я, монетизацією пільг,
перетвореннями ЖКГ. Цей курс підштовхує владу до все більш жорстких методів
авторитарного правління.
«М'який авторитаризм» зберігає можливості розвитку, як в сторону поступової
демократизації публічної політики, так і в бік її посилення. Куди піде Росія?
Відповіді поки немає, і вибір ще не зроблено. Це питання залишається предметом
ідейно–політичного протиборства, у фокусі якого знаходяться проблеми соціальної
нерівності та її політичні наслідки.
Для російських лібералів нерівність – дуже незручна проблема. У 50-ті рр..
минулого століття американський економіст Саймон Кузнець висунув тезу про те,
що в умовах ринку саме розвиток економіки має утримувати соціальну нерівність в
розумних межах. Згідно «кривої Кузнеця» нерівність доходів збільшується в
початковій стадії економічного росту, але, досягнувши точки насичення, починає
зменшуватися. Можливо, у перспективі «крива Кузнеця» вивезе і Росію з прірви,
що розділяє полюси багатства і бідності? Однак розраховувати, що проблема
розсмокчеться сама собою, не доводиться. А. Шевяков і А. Кірута переконливо
довели, що встановлена С.Кузнецем тенденція проявляється тільки по відношенню
до нормальної нерівності та не поширюється на надмірну нерівність, домінуючу в
російському суспільстві.
Надмірна нерівність в Росії все сильніше гальмує розвиток економіки, блокує
її перехід до інноваційної стадії, а за своїми політичними наслідками створює
соціальний ґрунт для популістського авторитаризму і націоналістичної ксенофобії.
Ця проблема настільки суперечить розхожим ліберальним схемами і настільки
неприємна їх прихильників, що вони намагаються або принизити її значимість, або
взагалі обійти. У книзі Є. Ясіна «Чи приживеться демократія в Росії»
стверджується, що нерівність і бідність у нас не так уже великі й погрозливі, а в
солідній праці Є.Гайдара «Довгий час. Росія в світі: нариси економічної історії» для
освітлення та аналізу проблем нерівності і бідності просто не знайшлося місця.
Соціальна нерівність і викликане нею антагоністичне розшарування
суспільства перетворилися в камінь спотикання на шляху радикально–ліберальних
реформ. У всякому разі, явне відторгнення цих реформ більшістю суспільства
унеможливлює їх проведення демократичними методами. Тому все ясніше
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проглядається прагнення прихильників радикального лібералізму використовувати
авторитарні методи для проштовхування соціальних реформ, які відкидаються
суспільством. Про це відверто говорять представники праволіберальної крила у
владі. В одному з інтерв'ю Герман Греф заявив, що обраним народом губернаторам
«доводиться діяти з оглядкою на людей». Тому губернаторів краще призначати, «на
період жорстких реформ така структура влади краще».
Симптоматично, що деякі з ліберальних теоретиків, які колись закликали
копіювати в Росії західні моделі демократії та ринку, сьогодні розгортаються в
протилежному напрямку. Виступаючи в Школі публічної політики в Томську, В.
Найшуль заявив, що йому «імпонує досвід Чилі, де за допомогою диктатури була
створена ліберальна держава». І вже зовсім в дусі російських патріотів–ґрунтовиків
він з симпатією говорив про допетровські інститути влади, що відповідають
ментальності російського народу і сприймаються ним як легітимні. У вже згаданій
книзі Є. Ясін, розмірковуючи про повернення до стратегії демократичної
модернізації, пише: «Оптимальний для країни варіант: авторитарна влада проводить
непопулярні реформи, а потім до 2008 р. робляться кроки до демократизації».
Заради того, щоб демократія прижилася в Росії, висловлюється готовність
змиритися з авторитарними засобами її досягнення. Немає сумніву, що мета
благородна. Але постає питання: чи можна після чергового авторитарно–
ліберального експерименту зберегти в Росії хоч якісь можливості демократичного
розвитку?
Не отримавши згоди суспільства на проведення реформ, що поглиблюють
соціальні нерівності, ліберали в теорії і у владі знову готові вдатися до примусового
зламу суспільних структур, не рахуючись з соціальними витратами. Прагнення
нав'язати суспільству соціальні реформи радикально–ліберального спрямування, які
воно відкидає, посилює авторитарну тенденцію і зовсім не сприяє еволюції
«м'якого авторитаризму» в демократичному напрямку.
Потреба у зміні вектора політики
В Росії все більше відчувається потреба у зміні вектора публічної політики у
бік обмеження зростання нерівності, усунення її крайніх форм, що сприймаються
громадською думкою як явно несправедливі. Тоді у людей з'являться свідомість
причетності спільній справі і тяга до солідарності в досягненні спільних цілей.
Вони відчують себе не підданими, такими, що терпляче переносять лібертарні
експерименти правлячої еліти, а громадянами, відповідальними за стан справ в
країні і за її безпеку. Демократія перемагає там і тоді, де і коли потреба в ній (а
така потреба існує в сучасній Росії) знаходить масове визнання і всенародну
підтримку.
Чи здатний російський лібералізм вписатися в подібний поворот і стати
органічною частиною демократичної реформації? Думається, це не тільки можливо,
але і необхідно, як для успіху самого повороту, так і для відродження
демократичного змісту російського лібералізму. Але для цього необхідно провести
ґрунтовну критичну переоцінку досвіду ліберальних реформ 90-х рр.., осмислити
його уроки. Для того щоб з'єднатися з демократією, російський лібералізм повинен
звільнитися від тяжких тягарів лібертарної практики. В іншому випадку він буде все
більше розходитися з демократією, генеруючи авторитарну політику ліберальних
реформ зверху і споруджуючи нові бар'єри на шляху демократизації, а разом з тим і
лібералізації суспільства.
Демократична реформація Росії вимагає тісної ув'язки демократії з вирішенням
соціальних проблем суспільства. Чи можна вирішити цю задачу, орієнтуючись на
модель ліберального індивідуалізму? 20-річний досвід російських реформ, так само
як і міжнародний досвід демократичних трансформацій, доводить, що свободи і
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права особистості не досягаються за рахунок руйнування солідарних зв'язків і
культивування приватного та корпоративного егоїзму.
Свобода індивіда невіддільна від демократичного устрою соціуму. Тому успіх
демократичної реформації суспільства вирішальним чином залежить від взаємодії
ліберальної складової політики з комунітарно–демократичною складовою,
спрямованою на досягнення загального блага і суспільної солідарності. Іспанський
соціолог Мануель Кастельс вважає, що інтереси, цінності, інститути та уявлення в
сучасних суспільствах «обмежують колективну креативність».
Без лібералізації Росія не зможе долучитися до постіндустріальної спільноти,
яке передбачає розкріпачення особистості, формування працівника інноваційного
типу, що володіє можливістю вільного вибору і здатного його зробити. Але Росії
потрібна не авторитарна, а демократична лібералізація, яка тісно погоджує
індивідуальні і групові цінності і цілі з колективними, із загальним благом народу.
Парадигма лібералізму, що зв'язує його з демократією, – свобода особистості.
Комунітарна парадигма – соціальна рівність. Не може бути стійкої демократії без
рухомого балансу цих двох начал. Свобода – це велика ідея. Але не менш великі і
значимі ідеї рівності та солідарності. У кожної течії, яка стоять за цими ідеями, є
своя історія, свої традиції, своє бачення перспектив розвитку суспільства, свої
підходи і пріоритети в політиці. У всякому разі, в Росії тісна взаємодія ліберальної і
комунітарної компонент в політичній стратегії могла б стати ефективним важелем
вирішення гострих соціальних проблем.
Це забезпечило б належну увагу влади до зростаючого розриву в умовах
існування «верхів» і «низів». Тоді стало б можливим поставити вирішення цієї
вузлової проблеми у главу кута проведених реформ. Для держави, як того вимагає
Конституція РФ, відкрилася б перспектива перетворення в російський варіант
«welfare state». Загальне благо лише тоді стане наріжним каменем публічної
політики та передумовою стабільності, благополуччя і безпеки суспільства, коли
ліберальному принципу приватної ініціативи та підприємливості буде знайдена
противага у вигляді комунітарного принципу соціальної відповідальності всіх
громадян та держави перед суспільством.
Чи готова влада до збалансованої економічної та соціальної політики, що
поєднує публічні та приватні начала, або вона буде рухатися за інерцією, набраною
в 90-ті рр..? Влада коливається. Складається враження, що вона більше схиляється
до ліберальної моделі економічної і соціальної політики, не врівноваженої
достатньою увагою до публічних початків. Разом з тим все більше симптомів того,
що суспільство не задоволене такою політикою. Чи встоїть в цих умовах «керована
демократія» перед «авторитарною спокусою» здійснити модернізацію Росії зверху
ліберально-автократичними методами?
По суті справи, це питання про вибір напряму в нинішньому коридорі
можливостей: або рух назад, яке буде означати новий історичний зигзаг до
жорстких форм авторитаризму, чреваті черговим застоєм і втратою шансів на
прорив до постіндустріалізму, або болісно важке еволюційний розвиток до
демократії і сучасному суспільству інноваційного типу.
Наукова доповідь «Соціальна нерівність в політичному вимірі» підготовлена
доктором філософських наук, професором Ю.О. Красіним в рамках одного з
розділів – «Соціальна нерівність в політичному вимірі» – колективного
дослідницького проекту Горбачов-Фонду «Соціальна нерівність та публічна
політика».
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4. СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ
4.1. СОЦІАЛЬНА НОРМА
Правила, що регулюють поводження людей, дії соціальних груп, колективів,
організацій, у своїй сукупності складають соціальні норми. Соціальна норма – це
правило соціально значимого поводження членів суспільства. Цілісна, динамічна
система соціальних норм є необхідною умовою життя суспільства, засобом
суспільного керування, організації і функціонування держави, забезпечення
погодженої взаємодії людей, прав людини.
До соціальних норм відносять економічні, політичні, правові, моральні,
релігійні, естетичні та інші норми.
Соціальні норми по своїй природі означають визначений стандарт поводження.
При виділенні різновидів норм враховується спосіб усвідомлення і регулювання
поводження, форми санкцій за недотримання норм.
Людина у своєму поводженні може або дотримуватися цих норм, або
відступати від них. Однак, недотримання ряду соціальних норм викликає
застосування різних санкцій у відношенні особи, яка їх порушила. Застосування
санкцій регламентується різними документами, прийнятими в даному суспільстві, з
урахуванням його особливостей (національних, територіальних та ін.). Санкції за
порушення правових норм (правопорушення) визначаються Кримінальним
Кодексом, Кодексом про адміністративні правопорушення, цивільними кодексом.
Правопорушення є порушенням права, акт, противний праву, його нормам,
закону. Здійснити правопорушення – означає «переступити» право.
Кожне окреме правопорушення конкретне: воно здійснюється конкретною
особою, у певному місці і часі, суперечить чинному правовому порядку,
характеризується точно визначеними ознаками. Разом з тим всі антисоціальні
явища мають загальні риси.
Соціальні явища, що обумовлюють правопорушення, називаються причинами
й умовами. Під причиною розуміється явище (чи їхня сукупність), що породжує
інше явище, розглянуте, як наслідок. Зв'язок між причиною і наслідком носить
закономірний характер, що означає, що дана причина у відповідних умовах
викликає визначений наслідок.
Таким чином, правопорушення – це свідомий, вольовий акт громадсько–
небезпечної протиправної поведінки.
Суспільна небезпека, шкідливість правопорушень характеризує їх як негативні
соціальні явища. Негативної оцінки заслуговує й особа, яка вчинила
правопорушення.
Усяке правопорушення – це діяння, тобто дія чи бездіяльність. Дія – акт
активного поводження (крадіжка, бійка, хабар, пияцтво в робочий час і т. п.). Воно
може складатися в проголошенні визначених слів (наклеп, образа, заклик до
насильницьких антигромадських діянь, пропаганда національної ворожнечі і т. п.).
Бездіяльність визнається діянням, якщо по службовому обов'язку чи по ситуації
потрібно було щось зробити, але зроблено не було (прогул, недбалість посадової
особи, безгосподарність керівника держпідприємства, проїзд без квитка в
суспільному транспорті, залишення людини в небезпечному стані без допомоги і т.
п.).
Будь–яке правопорушення протиправне, являє собою порушення заборони,
зазначеної в законі чи в підзаконних актах, або невиконання обов'язку, що
випливає з нормативно–правового акта або укладеного на його основі трудового чи
іншого договору.
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Законом визначені окремі ситуації, коли діяння формально підпадає під
ознаки протиправного, але власне кажучи не небезпечне і не шкідливе для
суспільства і тому вважається правомірним. У кримінальному і в адміністративному
праві передбачені обставини, при яких особи, які вчинили протиправні дії, не
підлягають відповідальності. Це «необхідна оборона», обумовлена як «дія при
захисті державного або громадського порядку, прав і свобод громадян від
протиправного посягання шляхом заподіяння посягаючому шкоди» і «крайня
необхідність», тобто «дії для усунення небезпеки, яка загрожує державному або
громадському порядку, якщо ця небезпека за даних обставин не могла бути усунута
іншими засобами, якщо заподіяна при цьому шкода є менш значною, ніж
відвернена». Обставинами, що виключають протиправність деяких діянь, є їхня
малозначність, виконання службових чи професійних обов'язків (обов'язків
пожежника, лікаря, працівника органів охорони громадського порядку і т. п.),
обґрунтований ризик і інші обставини, зазначені в законодавстві.
Правопорушення є винним діянням. Вина – це психічне ставлення особи до
власного поводження і його результатів, у якому виражене негативне чи легковажне
відношення до права, до інтересів суспільства і держави, до прав і свобод інших
осіб. Оскільки право регулює вольове поводження людей, про правопорушення
можна говорити лише тоді, коли від волі людини залежало – діяти правомірно чи
неправомірно, і обраний другий варіант на шкоду першому. Відповідно не є
правопорушеннями, хоча б і суперечні праву, діяння малолітніх, а також осіб,
визнаних неосудними (тих, хто під час здійснення діяння не могли усвідомлювати
свої дії або керувати ними внаслідок душевної хвороби чи іншого хворобливого
стану). Не є правопорушенням і так званий нещасний випадок – заподіяла шкоду
подія, що стала результатом збігу об'єктивних обставин, що виключають чиюсь
провину.
Шкода – неодмінна ознака кожного правопорушення. Характер шкоди може
розрізнятися за об'єктом, розміром та іншими ознаками, але правопорушення
завжди має соціальну шкоду. Вона може мати матеріальний чи моральний характер,
бути вимірюваною чи ні, більш–менш значною, відчутною окремою людиною,
колективом і суспільством в цілому. Та чи інша характеристика шкоди залежить від
видів порушених інтересів, суб'єктивних прав, об'єкта правопорушення.
Наявність шкоди є необхідною соціальною ознакою всякого правопорушення,
що обумовлює всі правопорушення як суспільно небезпечні діяння.
Суспільна небезпека злочинів полягає в тому, що вони завдають шкоди
правопорядку, громадським і особистим інтересам. Нешкідливих або байдужих для
держави, суспільства, громадян правопорушень не існує, а отже не може бути
інших злочинів, крім суспільно небезпечних. Правопорушення різні за ступенем
шкідливості і ступенем суспільної небезпеки.
Поняття суспільної небезпеки, а значить, і протиправності, може
поширюватися тільки на свідомі, вольові винні дії людей. Заподіяння шкоди в
результаті дій сил природи, несамовитих, недієздатних і випадкової (невинної)
поведінки можна характеризувати поняттям «небезпеки», а не «суспільної
небезпеки»
Правопорушення може скласти тільки акт поводження, зовні виражений
правопорушником. Не можна вважати правопорушенням не прояв через вчинки
думки, почуття. Розумові процеси не регулюються правом, але їх поява в
поводженні може мати юридичну кваліфікацію. Діяння обумовлене свідомістю й
волею людини. Саме завдяки свідомості дія знаходить характер людської поведінки.
Без свідомості і волі немає поводження, учинку, діяння, а, значить, немає і
правопорушення.
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Правопорушенням
є
діяння
деліктоздатної
особи.
Деліктоздатністю
називається визнана законом здатність особи усвідомлювати значення своїх
протиправних дій і нести за них юридичну відповідальність. Деліктоздатніими є всі
осудні особи, що досягли певного віку (наприклад, за КК РФ за скоєння деяких
злочинів – з 14 років, за інші злочини і за адміністративні провини – з 16 років).
Юридичною наукою розроблене поняття складу правопорушення, яким
називається опис ознак правопорушення за схемою: об'єкт, об'єктивна сторона,
суб'єкт, суб'єктивна сторона.
Об'єкт правопорушення – коло суспільних відносин, регульованих і
охоронюваних правом, у якому відбулося діяння, що заподіяло цим відносинам
шкоду. Будь–яке правопорушення, навіть якщо воно і не набуло відчутних
шкідливих наслідків, наносить шкоду правопорядку, завдаючи шкоди суспільній
правосвідомості і вносячи безлад у врегульовані правом відношення. Особливо
шкідливі правопорушення, що залишилися безкарними.
Об'єктивна сторона – характеристика діяння, способу його здійснення
(групою, систематично, повторно, із застосуванням зброї, спеціальних технічних
засобів), обставин (під час епідемії, у воєнний час, під час стихійних лих). Для ряду
складів правопорушень досить тільки здійснення діяння, хоча б воно і не
спричинило наслідків (перевищення водієм встановлений швидкості руху,
порушення правил охорони праці, вимовляння образливих слів, зберігання
вогнепальної зброї без відповідного дозволу і т. п.). Якщо це діяння викликало
шкідливі наслідки, то відповідальність за нього або підсилюється, або здійснюється
за іншим складом, що передбачає більш сувору відповідальність.
Інші склади правопорушення включають визначення наслідку діяння і,
відповідно, припускають установлення причинного зв'язку діяння і наслідків, що
настали (спричинення тілесних ушкоджень, доведення до самогубства, порушення
правил дорожнього руху пішоходом, що спричинило пошкодження транспортних
засобів, порушення правил охорони праці, що стало причиною виробничих травм і
т.п.)
Суб'єкт правопорушення – той, хто вчинив правопорушення, характеристика
правопорушника. При здійсненні штрафної, каральної відповідальності якості
особи, яка вчинила правопорушення, враховуються як обставини, що впливають на
ступінь строгості покарання – ті, що пом'якшують (неповнолітній, вагітна жінка й
ін. ) або обтяжуючі (наявність судимості або незнятого стягнення, стан сп'яніння
тощо). Рядом складів правопорушень передбачений спеціальний суб'єкт – посадова
особа, військовослужбовець, працівник транспорту, медичний працівник.
Суб'єктами деяких правопорушень можуть бути організації. Підприємства,
організації, установи можуть бути притягнуті до відповідальності за порушення
правил будівельних робіт, правил охорони природи та ін. За майнові
правопорушення
відповідають
фізичні
і
юридичні
особи.
Суб'єктами
правопорушень можуть бути органи друку й інші засоби масової інформації, що
поширили про кого–небудь неправильні чи ті, які порочать, відомості.
Суб'єктивна сторона – форми вини. У відношенні складів, де діяння
кваліфікується без зв'язку з його наслідками, діє загальний принцип: «Незнання
офіційно опублікованого закону не звільняє від відповідальності за його
недотримання».
У складах злочину зі складним характером, що містять опис діяння і його
наслідків, поверх того важлива диференціація форм провини. Розрізняються намір і
необережність. Правопорушення визнається вчиненим умисно, коли особа, яка
його вчинила, передбачала його шкідливі чи небезпечні наслідки і бажала їх
настання (прямий умисел) або свідомо допускала настання цих наслідків
(непрямий умисел). Правопорушення визнається вчиненим з необережності, якщо
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особа передбачала можливість настання шкідливих чи небезпечних наслідків свого
діяння, але без достатніх до того підстав самовпевнено розраховувала на їхнє
запобігання (легкодумство) або не передбачала можливості настання таких
наслідків, хоча повинна була і могла їх передбачати (недбалість).
У законодавстві склади правопорушень викладаються по–різному. У
кримінальному праві детально описані умови застосування кримінальної
відповідальності і покарання, ознаки кожного злочину, вид і розміри покарання,
якому підлягають ті, хто зробить цей злочин. Наприклад, стаття КК може гласить:
«Підміна дитини, вчинена з корисливих або інших низинних спонукань, –
карається позбавленням волі на строк до п'яти років зі штрафом у розмірі від
двохсот до п'ятисот мінімальних розмірів оплати праці або в розмірі заробітної
плати або іншого доходу засудженого за період від двох до п'яти місяців».
Аналогічним чином проступки і стягнення визначені в кодексі про адміністративні
правопорушення. На відміну від цього Кодекс законів про працю детального
визначення складів дисциплінарних правопорушень не містить (визначений один
склад: прогул без поважних причин, у тому числі поява на роботі в нетверезому
стані), але перелічує дисциплінарні стягнення, що застосовуються за порушення
трудової дисципліни.
Залежно від характеру правопорушень і санкцій за їх вчинення,
правопорушення поділяються на злочини і проступки. Злочинами називаються
суспільно небезпечні діяння, заборонені кримінальним законодавством під
загрозою покарання.
Метою карного правосуддя визнається охорона суспільства в цілому. Тому
будь–яке діяння, що підлягає карному суду, вважається суспільно небезпечним.
За злочини застосовуються покарання – найбільш суворі заходи державного
примусу, що істотно обмежують правовий статус особи, визнаної винною у
вчиненні злочину (позбавлення чи обмеження волі, тривалі терміни виправних
робіт чи позбавлення яких–небудь спеціальних прав, великі штрафи й ін.)
«Покарання є мірою державного примусу, що визначається за вироком суду.
Покарання застосовується до особи, визнаної винною у вчиненні злочину, і
полягає в обмеженні прав і свобод цієї особи». За особливо тяжкі злочини, що
посягають на життя, в ряді держав застосовується виняткова міра покарання –
смертна кара.
Кримінальне покарання застосовується не тільки за вчинення злочину, але і за
замах, підготовку, співучасть, а по деяким складам і недонесення про злочин.
Давність притягнення до кримінальної відповідальності в залежності від тяжкості
злочину може досягати п'ятнадцяти років (до особи, яка вчинила злочин проти
миру і людства, терміни давності не застосовуються).
Визнати винним у скоєнні злочину і призначити покарання може тільки суд у
встановленій для того процесуальній формі (кримінально–процесуальний кодекс).
Відбування покарання регулюється спеціальним (кримінально–виконавчим)
законодавством. Після відбуття покарання в особи, засудженої за злочин, тривалий
час (в залежності від тяжкості злочину і відповідно відбутого покарання)
зберігається «судимість» – особливий правовий стан, що є обтяжуючою обставиною
при повторному злочині, що відбивається на моральному і правовому статусі особи,
що вважається судимою.
Проступками називаються винні протиправні діяння, що не є суспільно
небезпечними, які тягнуть за собою застосування не покарань, а стягнень.
Проступки розрізняються за видами відносин, у які вони вносять безлад, і за
видами стягнень, які за них застосовуються.
Відповідно до Кодексу про адміністративні правопорушення «адміністративним
правопорушенням (проступком) визнається протиправна, винна (умисна або
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необережна) дія або бездіяльність, за яку законодавством передбачена
адміністративна відповідальність, і яка посягає на державний або громадський
порядок, державну або суспільну власність, права і свободи громадян, на
встановлений порядок управління». До адміністративних правопорушень
відносяться проступки в галузі охорони праці і здоров'я, навколишнього
середовища, пам'яток історії та культури, порушення ветеринарно–санітарних
правил, правил, чинних на транспорті, порушення громадського порядку та ін.
За вчинення адміністративних правопорушень можуть застосовуватися
попередження, штраф, позбавлення спеціального права (права керування
транспортними засобами, права полювання), виправні роботи (до двох місяців),
адміністративний арешт (до 15 діб) і ін. Адміністративне стягнення може бути
накладено не пізніше двох місяців з дня вчинення правопорушення.
Адміністративні стягнення, а також органи, уповноважені розглядати справи про
адміністративні правопорушення, провадження у справах про них і порядок
виконання постанов про накладення адміністративних стягнень визначені кодексом
про адміністративні правопорушення.
Дисциплінарним проступком називається порушення трудової, службової,
навчальної, військової дисципліни.
Кодексом законів про працю передбачені такі дисциплінарні стягнення, як
зауваження, догана, сувора догана, переведення на нижче оплачувану роботу або
переведення на нижчу посаду на певний термін, звільнення. Статутами про
дисципліну передбачені ще деякі види стягнень, що відповідають специфіці
військової служби, роботи в цивільній авіації, на залізничному транспорті до ін.
Дисциплінарна відповідальність суддів, прокурорів і деяких інших категорій
посадових осіб регулюється спеціальними положеннями. Дисциплінарне стягнення
застосовується адміністрацією підприємства, установи, організації не пізніше
одного місяця з дня виявлення проступку; стягнення не може бути накладене
пізніше шести місяців з дня вчинення проступку. Давність дисциплінарного
стягнення (як і адміністративного) – один рік.
Цивільні правопорушення – заподіяння неправомірними діями шкоди
особистості або майну громадянина, а також заподіяння шкоди організації,
укладання протизаконної угоди, невиконання договірних зобов'язань, порушення
права власності, авторських чи винахідницьких прав і інших цивільних прав.
Цивільні правопорушення тягнуть застосування таких санкцій, як
відшкодування шкоди, примусове відновлення порушеного права або виконання
невиконаного обов'язку, а також інших правовідновлювальних санкцій.
Особливим видом правопорушень є створення протиправного стану –
самовільне вселення чи будівництво, утримання чужої речі, укладання
протизаконної угоди, видання незаконного акту, що порушує права громадян чи
покладає на них не передбачені законом обов'язки і т.п. Ці та аналогічні
правопорушення тягнуть застосування правовідновлювальних санкцій.
Норми, що визначають склади правопорушень і санкції за їх вчинення,
називаються заборонними нормами. Вони передбачають дії, які право прагне не
врегулювати, а попередити і припинити. По суті, заборони адресовані не всякому і
кожному, а тим особам, які схильні до скоєння протиправних діянь і утримуються
від них з остраху санкцій. Тому в кримінальному кодексі, у кодексі про
адміністративні правопорушення та інших нормативних актах багато заборон
позначаються не як розпорядження, а як вказівка на караність визначених діянь
(«свідомо незаконний арешт – карається», «умисне вбивство – карається»,
«пошкодження телефонів–автоматів – тягне за собою накладення штрафу», «за
порушення трудової дисципліни адміністрація підприємства, установи, організації
застосовує наступні дисциплінарні стягнення»).
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За способами охорони правопорядку санкції поділяються на два основних
види: правовідновлювальні і штрафні, каральні.
Правовідновлювальними санкціями визначаються відшкодування майнової
шкоди, збитку (цивільно–правова відповідальність, матеріальна відповідальність
робітників і службовців), скасування актів і угод, що суперечать закону, а також
безпосередній примус, що застосовується державним апаратом для реалізації
невиконаних обов'язків і припинення противоправних станів (виселення,
вилучення, примусове виконання та ін.). Законодавством не обмежене число
правововідновлювальних санкцій, що застосовуються для усунення наслідків
правопорушення, оскільки межа їх реалізації – відновлення порушених прав,
виконання невиконаних обов'язків, ліквідація протиправного стану.
Штрафні, каральні санкції застосовуються за проступки (дисциплінарні або
адміністративні стягнення) або за злочини (кримінальні покарання). Ці санкції,
розраховані на застосування санкцій з урахуванням обставин справи і особи
правопорушника, носять відносно визначений характер, визначаючи або
альтернативу примусових заходів, які підлягають застосуванню, або їх межі. При
застосуванні штрафних, каральних санкцій за кілька правопорушень загальним
правилом є поглинання (повністю або частково) менш суворого покарання більш
суворим. Застосування штрафних, каральних санкцій породжує стан покарання
(судимість, наявність дисциплінарного чи адміністративного стягнення).
Поняття права, правопорушення і санкції нерозривно пов'язані з тієї причини,
що одне з головних завдань права – захист суспільства (або його панівної або
найбільш впливової частини) від шкідливих чи небезпечних діянь. Право тому і
забезпечується (охороняється) державним примусом, що його існування
обумовлено наявністю в суспільстві суперечливих інтересів, конфліктів, зіткнень,
для попередження і припинення яких необхідне застосування примусових заходів.
Тому будь-яка правова система містить визначення правопорушень і санкцій за їх
вчинення.
Основні принципи законодавчого визначення заборон і санкцій за їх
порушення формувалися в процесі розвитку і обговорення кримінального права,
що визначає найбільш суворі заходи державного примусу. Ці принципи відносяться
не тільки до карного права, а й до всього законодавства, що визначає склади
правопорушень і санкції за їх вчинення.
Загальновизнаним принципом покарання за злочин є принцип законності чи
правової обґрунтованості, по якому правопорушенням визнається лише діяння, яке
до його вчинення було заборонено законом, який набрав чинності і доведений до
загального відома.
Важливим принципом визначення складів правопорушень і санкцій є
відповідність злочину (проступку) і покарання (стягнення). Цей принцип склався в
противагу практиці страхітливих жорстоких покарань за всі правопорушення,
властивій середньовіччю.
Міжнародними пактами заборонені покарань жорстокі, нелюдські, що
принижують гідність, властиву людської особистості. Покарання й інші заходи
кримінально-правового характеру, застосовувані до особи, яка вчинила злочин, не
можуть мати своєю метою заподіяння фізичних страждань або приниження
людської гідності. У країнах, які не скасували смертної кари, смертні вироки
можуть виноситися тільки за найтяжчі злочини. Для осіб, позбавлених волі,
повинен бути передбачений режим, істотною метою якого є їх виправлення і
перевиховання.
Покарання і стягнення не повинні суперечити системі соціальних цінностей,
прийнятих у даному суспільстві. Крім того, вони повинні бути погоджені з
покараннями (стягненнями) за інші правопорушення. Якщо, наприклад, грабіж або
351

розбій карають так само чи навіть суворіше, ніж вбивство, то людське життя
прирівнюється до майнової цінності, причому стимулюється убивство потерпілого з
метою позбутися від свідка. У цілому принцип співмірності означає необхідність
диференціації і погодженості покарань і стягнень за різні за ступенем небезпеки і
шкідливості правопорушення.
Кожна заборона повинна бути сприйнята суспільною правосвідомістю чи,
принаймні, не суперечити їй, якщо таке протиріччя існує, а заборона суспільно
необхідна, її встановленню повинна передувати широка роз'яснювальна робота або
її доведеться забезпечити дуже суворими санкціями.
Забороняти можна тільки діяння, які можуть бути доведені коштами
юридичного процесу і припинені за допомогою заходів державного примусу. В
іншому випадку заборони будуть безкарно порушуватися, що приведе до падіння
авторитету закону і держави. Заборон не повинно бути занадто багато, у суспільній
свідомості існує деякий поріг сприйняття правових норм, заборон і санкцій за їх
порушення. Надмірна кількість заборон приведе до того, що серед заборон, без
яких можна було б обійтися, загубляться дійсно необхідні заборони. Крім того,
коли заборон занадто багато – практично неможливо покарати кожне їхнє
порушення і тому складається уявлення, що їх можна безкарно порушувати.
З тієї ж причини не можна кожну заборону супроводжувати надмірно суворою
санкцією. Якщо однаково суворо карають різні за ступенем шкідливості і небезпеки
правопорушення, у злочинця немає стимулу утримуватися від діянь більш
небезпечних. До того ж непомірно суворі покарання можуть викликати співчуття
суспільства до покараного, породити широку недовіру до справедливості
законодавця, так само як і надмірно часте число пом'якшень покарань судами при
вирішенні конкретних справ, що негативно позначається на авторитеті закону. Але
і недостатньо суворі санкції неефективні: якщо за ухилення від сплати податків або
за заподіяння в результаті промислової діяльності шкоди природі встановлені
відносно невисокі штрафи, недостатній стимул для припинення протиправного
поводження.
В даний час серйозною проблемою ряду суспільств, у тому числі нашого, є
декриміналізація і депеналізація, під якими розуміються загальне скорочення числа
правових заборон, скасування караності деяких діянь, а також переклад менш
небезпечних злочинів у розряд проступків.
У ряді країн, у процесі розвитку карного права виявилося, що кримінальна
відповідальність встановлена за дуже велике число складів правопорушень.
Зростання злочинності, особливо найбільш небезпечної, організованої,
зв'язаної з насильницькими діями, з наркоманією, з тероризмом, з
корупцією державних службовців, призвело до того, що кримінальна юстиція і
зв'язані з нею правоохоронні органи практично не справляються з попередженням і
розкриттям усіх злочинів, призначенням і виконанням покарань.
Практика показала до того ж, що позбавлення волі як основна міра
кримінального покарання недостатньо ефективна для виправлення і перевиховання
засуджених, оскільки серед відбулих це покарання високий рецидив. У той же час
доведена часом велика, у порівнянні з покаранням, ефективність застосування
суворих адміністративних стягнень за менш небезпечні злочини, особливо ті, за які
суди і судді прагнуть застосовувати передбачені законом покарання, вважаючи їх
надмірно суворими. У таких випадках високий штраф, позбавлення спеціальних
прав і інші адміністративні стягнення виявляються більш дієвими заходами, ніж
судовий осуд або умовне засудження.
Потребує перегляду і скорочення загального числа заборон. З ускладненням
суспільного життя, розвитком науково–технічної революції виникає необхідність
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установлення нових заборон, визначення нових складів правопорушень і санкцій за
їх вчинення. Так в нові кримінальні кодекси введені статті, що передбачають
покарання за злочини у сфері комп'ютерної інформації. У той же час практика
показує застарілість чи неефективність чималого числа раніше встановлених
заборон, які або майже не порушуються, або, навпаки, порушуються майже
безкарно, тому що заходи державного контролю і примусу виявилися неефективні
для їхнього попередження, виявлення та припинення.
Серйозною практичною проблемою є співвідношення правовідновних та
штрафних каральних санкцій. У громадянському суспільстві у випадках, коли
правопорушення заподіяло шкоди правам громадянина або організації,
першочерговим завданням є відновлення порушених прав, відшкодування шкоди за
рахунок правопорушника. У тих суспільствах, де все одержавлене, навіть сфера
обслуговування, головне значення надається штрафним, каральним санкціям; тому
у випадках, коли права громадянина порушувалися протиправними діями
працівників державних організацій, він отримував не відшкодування шкоди і
збитків, а повідомлення про те, що на винних накладено дисциплінарні стягнення.
Формування громадянського суспільства підвищує значення правовідовних санкцій,
застосування яких безпосередньо служить підтримці і відновленню правопорядку.
Найбільш важливою задачею боротьби з правопорушеннями є їхнє
попередження, усунення причин і умов, що породжують шкідливі і небезпечні для
суспільства діяння або сприяють їх вчиненню. Правопорушення не можна
викорінити, борючись тільки безпосередньо з ними, але істотно зменшити їхнє
число можна і треба. Досить очевидно, що число шкідливих і небезпечних для
суспільства діянь помітно зросло б, якби вони не були заборонені, чи за них були б
встановлені неефективні санкції, або, нарешті, якби правові заборони можна було
порушувати безкарно. За своїм змістом заходи, передбачені санкціями, повинні
мати на меті виправлення і перевиховання правопорушників, попередження
вчинення нових правопорушень ними (так звана приватна превенція) і іншими
особами (загальна превенція).
Являючи
собою
антигромадське,
шкідливе
явище,
правопорушення
викликають відповідне негативне ставлення. Суспільство, в особі держави, має
право і зобов'язане вести боротьбу за викорінювання правопорушень, причин і
умов, що породжують їх, в ім'я забезпечення нормального розвитку, збереження
правопорядку, охорони суспільних і особистих інтересів, захисту справедливості.
Одним з методів такої боротьби є юридична відповідальність за вчинення
правопорушень. Заходи відповідальності встановлюються або конкретно за кожне
певне правопорушення або у формі переліку санкцій, одна з яких застосовується за
конкретне правопорушення з урахуванням обставини справи.
Юридична відповідальність – реакція на правопорушення. Правопорушення –
підстава відповідальності; де є правопорушення, там є (повинна бути)
відповідальність; без правопорушення немає відповідальності.
Відповідальності властиві такі функції:
• превентивна (попереджувально–виховна): покарання не тільки є карою за
вчинений злочин, але й має на меті виправлення та перевиховання засуджених, а
так само попередження нових злочинів як засудженими, так і іншими особами;
• репресивна (каральна);
• компенсаційна (відновлювальна): стягнення з правопорушника заподіяної
шкоди компенсує втрати потерпілої сторони, відновлюючи її майнову сферу;
• сигналізаційна.
Всі ці функції взаємопов'язані, проявляються так чи інакше у всіх видах
відповідальності, прояв однієї з них неможливий без прояву інших.
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Юридична відповідальність спрямована на попередження правопорушень,
виховання поваги до закону, суспільних і особистих інтересыв і вимагає певних
позбавлень для правопорушника.
Юридичною відповідальністю називається застосування до осіб, які вчинили
правопорушення, передбачених законом заходів примусу у встановленому для цього
процесуальному порядку.
Розрізняються два види юридичної відповідальності, кожен з яких відповідає
характеру правопорушення і змісту санкцій за його вчинення.
Штрафна, каральна відповідальність застосовується за злочини або
адміністративні
чи
дисциплінарні
проступки.
Виникнення
і
рух
цієї
відповідальності протікає тільки в процесуальній формі і визначається актами
державних органів і посадових осіб, наділених відповідними правочинностями. Цей
вид відповідальності включає наступні стадії:
обвинувачення певної особи у вчиненні конкретного злочину або проступку;
дослідження обставин справи про правопорушення;
прийняття рішення про застосування або незастосування санкції, вибір у її
межах конкретної міри покарання або стягнення;
виконання стягнення або покарання, призначеного правопорушику;
своєрідним наслідком застосування штрафної, каральної санкції є «стан
покарання» (судимість – у кримінальному праві, наявність стягнення – у трудовому
і адміністративному), що тягне деякі правообмеження і більш строгу
відповідальність при рецидиві. До штрафної, каральної відповідальності відносяться
кримінальна, адміністративна, дисциплінарна відповідальність.
Правовідновна відповідальність полягає у відновленні незаконно порушених
прав, в примусовому виконанні невиконаного обов'язку. Особливість цього виду
відповідальності в тому, що в ряді випадків правопорушник може сам, без
втручання державних органів, виконати свої обов'язки, відновити порушені права,
припинити протиправний стан. На цьому засновані додаткові санкції, застосовувані
до правопорушника в процесі здійснення цих відносин відповідальності (пені,
штрафи, інші заходи примусу). Правовідновна відповідальність виникає з моменту
правопорушення і завершується відновленням (в встановлених законом межах)
порушеного правопорядку. Процесуальні норми регулюють реалізацію цього виду
відповідальності у разі спору (у суді, арбітражі) чи відмовлення правопорушника
відновити порушений правопорядок (виконавче провадження).
У процесі здійснення відповідальності можуть застосовуватися передбачені
законодавством примусові заходи, що забезпечують провадження у справі про
правопорушення – заходи забезпечення доказів (обшуки, виїмки тощо) або
виконання рішення (опис майна чи його вилучення і ін.), а також запобіжні заходи
(відсторонення від роботи, затримання, утримання під вартою та ін.). Ці примусові
заходи носять допоміжний характер. Їх застосування залежить від тяжкості
правопорушення, але не містить його підсумкової правової оцінки (їх
застосуванням не вичерпується і не вирішується питання про відповідальність за
правопорушення), при застосуванні санкції вони поглинаються призначеними
покаранням, стягненням, примусовим виконанням.
Якщо суспільно небезпечне діяння вчинено в стані неосудності, або особа, яка
його вчинила, захворіла душевною хворобою, яка позбавляє можливості віддавати
звіт у своїх діях або керувати ними, суд може застосувати примусові заходи
медичного характеру, які не є відповідальністю (поміщення в психіатричну лікарню
загального або спеціального типу ).
У соціології та етиці іноді використовується поняття «позитивна
відповідальність» (відповідальність за доручену справу, за результат своїх дій,
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передбачливість і т.п.). Стосовно правової сфери це поняття зустрічається в різних
значеннях. У сфері публічного права воно може застосовуватися для позначення
компетенції державних органів або посадових осіб або їх співпідпорядкованості
(«відповідальність за підтримання громадського порядку», «за підготовку до
весняної сівби», «за організацію переддипломної практики студентів» і т.п.). До
поведінки громадян поняття «правової позитивної відповідальності» взагалі не
застосовується, оскільки позитивна відповідальність особистості має етичний або
соціальний, але не юридичний зміст. «Правовою позитивною відповідальностю»
громадян іноді називають правомірну поведінку дотримання юридичних обов'язків і
непорушення заборон.
Склади правопорушень і санкції за їх вчинення визначає законодавець.
Застосування санкцій за правопорушення – завдання правоохоронних органів.
Процес і порядок розслідування справ про правопорушення і застосування за
них санкцій включає в себе ряд складних проблем, що істотно зачіпають інтереси
особистості і суспільства.
По-перше, законодавство про санкції і правопорушення має суспільне
значення лише в тій мірі, в якій воно реалізується. Якщо державні органи та
посадові особи не звертають уваги на правопорушення або застосовують
встановлені законом санкції не на повну силу, у тих членів суспільства, яким, по
суті, адресовані заборони і санкції, складається враження, що ці (а може бути і
багато інших) заборони можна порушувати безкарно. В результаті правопорядку і
правам громадян, авторитету права і держави заподіюється велика шкода
зростанням числа безкарних правопорушень.
По-друге, існує реальна можливість застосування заходів примусу і санкцій,
призначених для боротьби з правопорушеннями, до осіб, які не порушували
правових заборон. Ні особистість, ні суспільство не можуть обійтися без захисту від
правопорушників, а тим самим – без діяльності спеціального апарату, який
охороняє право від порушень. Разом з тим у сфері, де застосовується державний
примус, суспільство і особистість стикаються з низкою тривожних явищ.
Державні органи і посадові особи, які розслідують справи про
правопорушення, наділені владними повноваженнями, необґрунтоване і незаконне
використання яких може завдати істотної шкоди правам і свободам особистості. Не
секрет, що специфіка діяльності правоохоронних органів, зобов'язаних оперативно
припиняти правопорушення, часом надає розслідуванню кримінальних та інших
справ обвинувальний ухил.
Необхідна для боротьби з правопорушеннями таємниця дізнання і слідства
може обернутися відсутністю гласності, потуранням сваволі в добуванні доказів та
залякуванням осіб, залучених до процесу розслідування. Прагнення як можна
швидше обґрунтувати обвинувачення і закінчити справу в строк може призвести до
штучного створення доказів, аж до примусу підозрюваного визнати себе винним у
правопорушенні, якого він, можливо, не здійснював. В результаті деколи
обвинувачується невинний і, навпаки, корумповані працівники правоохоронних
органів мають чимало можливостей звільнити від відповідальності винного.
У вирішенні багатьох з цих проблем істотне значення має процесуальне
регулювання юридичної відповідальності, яке підпорядковане двоєдиному
завданню: кожен правопорушник повинен бути підданий заходам державного
примусу на основі, в межах та в рамках закону і заходи, розраховані на боротьбу з
правопорушеннями, не повинні торкнутися того, хто не вчинив нічого
протиправного.
При визначенні процесуального порядку здійснення відповідальності існує
така закономірність: чим суворіші санкції підлягають застосуванню, тим складніші
й розвиненіші процедури дослідження обставин справи, підготовки та прийняття
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рішення про застосування або незастосування санкції. Тому найбільший розвиток
загальні принципи юридичної відповідальності отримали в кримінальному процесі;
за тими ж принципами здійснюються всі види відповідальності.
Основним принципом юридичної відповідальності є законність. Це означає,
що відповідальність застосовується тільки за правопорушення, тобто винне
протиправне діяння, здійснене деліктоздатною особою.
При здійсненні відповідальності, закону, що забороняє будь–яке діяння, не
повинна надаватися зворотна сила вже з тієї причини, що право, як правило,
належного, звернене в майбутнє, регулює вольове поводження людей, які
порівнюють свої вчинки з їх юридичною оцінкою (за що карати людину, якщо вона
не знала, що цей вчинок колись буде заборонений?). З тієї ж причини має бути
заздалегідь відомо, яке саме (у яких межах) покарання або стягнення буде
застосовано до тих, хто зробить саме таке правопорушення. Додання зворотної
сили закону,який посилює покарання або стягнення, неприпустиме тому, що
соціальне призначення і заборон і санкцій (погрози за їх порушення) полягає в
тому, щоб вплинути на вибір тієї чи іншої лінії поведінки (якби знав, що буде
каратися настільки суворо – то не вчинив би). Навпаки, закон, який скасовує
заборону або полегшує покарання, стягнення, обов'язково повинен мати зворотну
силу, тому що суворе покарання за діяння, яке раніше вважалося злочином, а тепер
не вважається або карається менш суворо, не тільки суперечить гуманізму і
справедливості, але й зрівнює в суспільній свідомості злочинні і незлочинні діяння,
діяння небезпечні і менш небезпечні.
Законність відповідальності і в тому, що дослідження обставин справи про
правопорушення, застосування і реалізація санкцій, особливо суворих,
здійснюється в процесуальній формі, що містить гарантії об'єктивного розгляду і
вирішення справи з забезпеченням прав і законних інтересів особи, залученої до
відповідальності. Законодавством визначені спеціальні гарантії законності, що
попереджають і припиняють вихід за рамки закону, зловживання і помилки при
застосуванні матеріально–правових норм (неправильна юридична кваліфікація
діяння, визначення покарання або стягнення поза межами санкції) і норм
процесуальних (порушення процедури розгляду справи, дослідження доказів,
прийняття рішення, порядку його оскарження і реалізації і т.п.).
Із законністю тісно пов'язана обґрунтованість відповідальності, під якою
розуміється:
• по–перше, об'єктивне дослідження обставин справи, збір і всебічна оцінка
всіх відповідних доказів, аргументованість висновку про те, чи було скоєно
правопорушення, чи винна в цьому особа, притягнута до відповідальності, чи
підлягає застосуванню передбачена законом санкція;
• по–друге, визначення конкретної міри покарання, стягнення, відшкодування
шкоди у точній відповідності до критеріїв, встановлених законом. Як зазначено,
штрафні, каральні санкції носять певний характер, що дає можливість при
застосуванні покарання або стягнення врахувати обставини конкретної справи
(особливості правопорушення, характеристику особистості правопорушника та ін.)
Вибір конкретної міри покарання або стягнення у межах відносно певної санкції
повинен бути заснований на ретельному вивченні матеріалів справи та обліку
пом'якшуючих та обтяжуючих обставин.
При застосуванні правовідновних санкцій також вирішується питання про те,
чи було скоєно правопорушення, але при конкретизації санкції розглядаються інші
проблеми: про обсяг і порядок відшкодування заподіяної шкоди (іноді – про
можливість зменшення або розстрочення виплат), про спосіб усунення
протиправного стану, про відшкодування збитків і втрат і т. д.
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До принципів відповідальності нерідко відносять її справедливість. Стосовно
відповідальності цей принцип повинен включати перш за все соціально–етичну
оцінку законодавства, що визначає заборону і санкцію за його порушення,
реалізовану у відносинах відповідальності. Суть справи в тому, що при найбільш
ретельному дотриманні всіх принципів відповідальності, вона виявиться
несправедливою, якщо правопорушник у точній відповідності з чинним законом
піддається надмірно суворому або, навпаки, занадто м'якому покаранню або
стягненню. Іншими словами, в основі справедливої відповідальності лежить
перш
за
все
дотримання
законодавцем
принципу
пропорційності
правопорушення та санкцій.
При реалізації відповідальності про її справедливість доречно говорити і тоді,
коли правопорушнику у відповідності з обставинами справи призначається
конкретна міра покарання або стягнення на основі відносно певної санкції (ця
конкретна міра повинна бути законною і обґрунтованою). Нарешті, самостійне
значення принципу справедливості відповідальності в тому, що за одне
правопорушення до винного може бути застосована тільки одна штрафна, каральна
санкція. Міжнародними пактами про права закріплений принцип, згідно з яким
ніхто не повинен двічі нести кримінальну чи іншу відповідальність за одне й те
саме правопорушення. Це означає, що ніхто не повинен бути вдруге засуджений чи
покараний за злочин, за який уже був остаточно засуджений або виправданий
відповідно до закону і кримінально–процесуального права.
Цей же принцип стосується застосування штрафних, каральних санкцій і не
суперечить тому, що до правопорушника, підданого штрафній, каральній
відповідальності, одночасно застосовуються правовідновні санкції, якщо його
діянням заподіяно майнову чи іншу шкоду (розкрадач не тільки піддається
покаранню, але і з нього стягується сума викраденого; хуліган, який розбив
вітрину, карається за хуліганство і крім того відшкодовує заподіяну шкоду). Крім
того, саме покарання, передбачене санкцією, може містити кілька правообмежень
(позбавлення волі + конфіскація майна + позбавлення права обіймати певні
посади).
Принципом відповідальності є змагальність процесу і права на захист особи,
залученої до відповідальності.
Цей принцип утвердився в боротьбі з феодальним режимом і властивим йому
інквізиційним, обвинувальним процесом. Змагальність – важливий засіб
досягнення істини в справі про правопорушення та забезпечення обґрунтованості
рішення, спосіб подолання обвинувачувального нахилу при розслідуванні справ про
правопорушення, гарантія прав особи, залученої до відповідальності.
Особа, яка притягається до відповідальності, тобто офіційно звинувачується в
скоєнні правопорушення, знаходиться в фактично нерівному положенні з
державним органом, який її звинувачує, уповноваженим застосовувати заходи
примусу. Ця нерівність у якійсь мірі компенсується змагальністю процесу,
покладенням на того, хто уповноважений залучати до штрафної, каральної
відповідальності, «тягаря доведення», тобто обов'язку або довести факт
правопорушення і здійснення його обвинуваченим або припинити справу і
принести вибачення. З цим пов'язана так звана «презумпція невинності»: кожна
людина, обвинувачена у вчиненні злочину має право вважатися невинною, поки її
винність не буде доведена у встановленому законом порядку і встановлена вироком
суду, що набрав законної сили. Обвинувачений у кримінальному процесі, а також
залучений до іншого виду штрафної, каральної відповідальності не зобов'язаний
доводити свою невинуватість. Він має право оспорювати факт правопорушення,
його юридичну оцінку, представляти свої докази, брати участь у дослідженні
обставин справи (в тому числі в допиті свідків обвинувачення). Державним органам
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та посадовим особам заборонено яким би то не було способом примушувати
обвинуваченого до дачі показань. Ніхто не зобов'язаний свідчити проти себе
самого, свого чоловіка і близьких родичів. Будь–які докази, отримані з
порушенням закону, визнаються такими, що не мають сили. Непереборні сумніви у
винуватості особи тлумачаться на користь обвинуваченого.
Комплекс прав особи, залученої до відповідальності, що дає їй можливість
брати участь у дослідженні обставин справи і відстоювати свої інтереси,
називається правом на захист. Право на захист закріплене законом у вигляді
процесуальних прав притягнутого до відповідальності, які забезпечують йому
можливість знати, в чому саме полягає обвинувачення, оскаржувати його, брати
участь у збиранні та дослідженні доказів, користуватися допомогою адвоката,
оскаржити застосування запобіжних заходів та інші акти, що передують прийняттю
рішення, оскаржити саме рішення і порядок його виконання та ін.
Здійснення правовідновлюваної відповідальності також засноване на принципі
змагальності, але розподіл тягаря доведення інший: потерпілому достатньо довести
заподіяння майнової чи іншої шкоди, невиконання зобов'язання, створення
протиправного стану. Той, хто підлягає відповідальності, може оспорювати факт
правопорушення, доводити правомірність своїх дій, які заподіяли шкоду,
обґрунтовувати свою думку про розмір шкоди або порядку її відшкодування.
До принципів відповідальності відноситься невідворотність. Як зазначено,
встановлення заборон і санкцій за їх порушення має сенс лише за умови, що
особи, які вчинили правопорушення, притягуються до відповідальності і піддаються
заходам примусу, певним санкціями порушених правових норм. Невідворотність
відповідальності залежить від підготовленості, компетентності та сумлінності
працівників, уповноважених притягувати до відповідальності і застосовувати санкції
правопорушення, на яке не відреагували правоохоронні органи, і яке заподіює
правопорядку серйозної шкоди: безкарність правопорушників не тільки заохочує їх
до здійснення нових, часто тяжчих правопорушень, а й подає поганий приклад
іншим особам, особливо морально нестійким.
Тому однією із серйозних проблем є обов'язкова і своєчасна реєстрація
відомостей про правопорушення, порушення кримінальних справ за фактом
кожного злочину. Досить відомо, що в гонитві за благополучними показниками
деякі працівники органів дізнання і слідства деколи уникають реєструвати відомості
про злочини, особливо про ті, розслідування і розкриття яких пов'язане з великими
труднощами. Чималої шкоди правопорядку здатна заподіяти і бездіяльність
посадових осіб, які потурають вчиненню адміністративних і дисциплінарних
проступків, а також опускають створення і збереження протиправних станів
видання незаконних актів, укладання і виконання протизаконних угод, самовільне
будівництво і т.п.
Своєчасність
відповідальності
означає
можливість
притягнення
правопорушника до відповідальності протягом строку давності, тобто періоду часу,
не занадто віддаленого від факту правопорушення. Для адміністративних і
дисциплінарних проступків такий термін визначено у кілька місяців; для
кримінальних злочинів термін давності значно більше, від двох до десяти–
п'ятнадцяти років залежно від тяжкості злочину і обставин справи. Давністю
обмежене також звернення до виконання вироку, який вступив в законну силу (від
двох до п'ятнадцяти років) або постанови про накладення адміністративного
стягнення (три місяці).
При здійсненні відповідальності враховуються такі принципи права і моралі,
як доцільність і гуманізм. Те й інше означає, що особа, яка вчинила
правопорушення і визнана винною, може бути повністю або частково звільнена від
застосування і реалізації санкції з тих причин, що правопорушник добровільно
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відшкодував завдані збитки чи усунув заподіяну шкоду, проявив щире розкаяння,
справами довів своє виправлення, в силу чого призначення йому стягнення чи
покарання або подальше відбування призначеного покарання недоцільно. За
мотивами гуманності відносини відповідальності можуть бути припинені у випадку
тяжкої хвороби правопорушника, нещастя в його родині і з аналогічних причин.
Принцип гуманізму враховується і при здійсненні правовідновлюваної
відповідальності, але складність в тому, що якщо держава та її органи вправі
вибачити (помилувати) правопорушника, пом'якшивши його штрафну, каральну
відповідальність або взагалі звільнивши від неї з підстав, зазначених у законі, то
там, де порушені права приватних або юридичних осіб і мова йде про їх
поновлення – право відмови від здійснення відповідальності належить тільки тим,
чиї права відновлюються з допомогою такої відповідальності. Однак і тут на
прохання особи, залученої до відповідальності, за наявності поважних причин
можливі за рішенням суду або інших правоохоронних органів зміна порядку
виконання, відстрочка і розстрочка платежів, зниження розмірів виплат.

4.2. СОЦІАЛЬНА ЗАХИЩЕНІСТЬ РІЗНИХ ШАРІВ НАСЕЛЕННЯ
НА ПРИКЛАДІ РОСІЇ І КРАЇН ЗАХОДУ
Загальні положення
У сучасному російському суспільстві соціальний захист населення є однією з
найактуальніших проблем. Глибокі соціальні зміни,які відбулися в пострадянській
Росії, нестабільність політичної та економічної ситуації призвели до збільшення
чисельності та розширення спектра соціально незахищених і вразливих
контингентів (малозабезпечені і безробітні, учнівська молодь, неповні та багатодітні
сім'ї, сім'ї з хронічними хворими та інвалідами, мігранти та біженці та ін.). Зміни,
які відбуваються в суспільстві, торкнулися економічної, політичної і соціальної
сфери, вплинули на діяльність багатьох виробничих та громадських організацій і
суспільну свідомість, що, в свою чергу, обумовлює і перспективи суспільного
розвитку. Демократичні перетворення і введення ринкових відносин в комплексі
справили величезний вплив на соціум – причому як в позитивному, так і
негативному плані. З одного боку, відбулося різке скорочення соціальної
захищеності досить великої частини населення, і в першу чергу працівників, що
може дуже негативно позначитися на подальшому розвитку суспільства. А з іншого
боку – відбулася істотна зміна суспільно-політичної свідомості, що дозволяє не
тільки зробити позитивні зміни, які відбуваються, незворотними, але й скорегувати
можливі негативні відхилення.
Проблеми соціальної захищеності російських громадян: сучасний стан
У світі існує два основних документи, які визначають міжнародні зобов'язання
держав у сфері соціальних та гуманітарних прав. Це Європейська соціальна хартія,
прийнята в 1961-му році і оновлена в 1996–му, а також Конвенція міжнародної
організації праці (МОП). Відмінність Конвенції МОП від Хартії полягає в тому, що
в Хартії визначаються основоположні принципи соціальних прав громадян, тоді як
Конвенція МОП їх деталізує.
Ще до вступу до Ради Європи Росія проголосила, що зобов'язується
забезпечувати своїм громадянам всі стандарти в галузі прав людини, встановлені
Європейською конвенцією про захист прав людини і основних свобод, в тому числі
і соціальних прав. А при вступі до Ради Європи Росія зобов'язалася ратифікувати
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Європейську соціальну хартію і з моменту вступу проводити політику відповідно до
закріплених в ній принципів.
Що ж ми маємо на сьогоднішній день? Якщо розглянути законодавство і
проаналізувати Конституцію РФ, то, в принципі, за винятком окремих дрібних
погрішностей, ми цілком відповідаємо високому правовому рівню Європи, бо
декларуємо повну соціальну захищеність своїх громадян за всіма параметрами.
Інша справа, що далеко не завжди ці високі зобов'язання виконуються.
«У Хартії проголошується, що повинні дотримуватися природні права людини.
Зокрема – природні права найманого працівника. До таких відноситься, зокрема,
виплата заробітної плати. Відповідно до Хартії, кожен найманий працівник має
право на отримання гідної винагороди за свою працю. Але, навіть опускаючи слово
«гідної», далеко не кожен найманий працівник отримує сьогодні просто винагороду
за свою працю. Це найголовніше право, яке на сьогоднішній день порушено в
Російській Федерації. Відомо, що держава заборгувала бюджетникам за кілька
місяців». Ще характерними порушеннями є недотримання термінів виплати
заробітної плати, введення примусових «відпусток» без збереження утримання,
спонукання працівників до звільнення «за власним бажанням» та інші порушення
Кодексу законів про працю.
А адже це одне з основних соціальних прав громадян, з якого слідують багато
інших «гарантій».
Друга позиція, яка не відповідає принципам Хартії – це отримання гідного
пенсійного забезпечення.
«Навіть дискутуючи з приводу того, що ж можна вважати гідним або негідним,
зрозуміло: пенсія та соціальна допомога з боку держави не можуть бути нижче
прожиткового мінімуму. Якщо люди отримують пенсію або соціальну допомогу
нижче прожиткового мінімуму, то вони просто не можуть на ці гроші прожити.
Таким чином визнати гідним таке соціальне забезпечення ніяк не можна.
Глобальне порушення цього принципу полягає в тому, що існує цілий ряд виплат,
у тому числі і пенсії, які мають бути гідними, а насправді не дотягують навіть до
прожиткового мінімуму.
Якщо ж говорити про той мінімум, яким має бути забезпечений кожен
громадянин країни за життєвими показаннями, тобто про так званий споживчий
кошик, то тут також є багато цікавого. Існують норми ВООЗ – Всесвітньої
Організації Охорони здоров'я – за споживанням білків, жирів, вуглеводів. Кожна
країна зобов'язана гарантувати своїм громадянам необхідний набір цих елементів.
Однак і в цьому питанні є великі недоліки. Не один рік проводилися дискусії, як
же цей самий кошик розраховувати, щоб, з одного боку включити туди все
необхідне для підтримки життєдіяльності людини в існуючих умовах, а з іншого –
не перевантажувати бюджет, оскільки від цієї основоположної цифри повинні
розраховуватися всі соціальні допомоги».
Один з основоположних принципів соціальної політики країн–членів Ради
Європи – забезпечення громадян медичною допомогою. Навіть у тих країнах, де
медична допомога є платною, люди, які не мають можливості оплатити медичні
послуги, які з тієї чи іншої причини не мають страховки, отримують медичне
обслуговування безкоштовно від держави, або отримують страховку, яка дається
державою. Багато хто на сьогоднішній день не отримує навіть примітивного
лікування в рамках того обов'язкового медичного страхування, яке існує.
Не по всіх позиціях справи йдуть так погано – за деякими Росія виглядає
цілком пристойно. Наприклад, Росія більш-менш вирішила проблему забезпечення
безробітних. У всякому разі захист права кожного громадянина на працю і система
зайнятості загалом–то реалізуються: згідно з офіційними даними, кількість
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вакантних місць у нас не менша, ніж кількість тих, що претендують на отримання
роботи.
У порівнянні з 1993 р. істотно знизилася соціальна захищеність населення,
доступність для нього соціальних благ і послуг. За офіційними даними за межею
бідності, тобто маючи доходи нижче прожиткового рівня, проживає понад 39 млн.
чол., а 53 млн., або 36% населення не можуть задовольнити свої основні життєві
потреби навіть на мінімальному рівні.
Соціальним феноменом Росії стали «нові бідні», до числа яких був віднесений
кожен четвертий працюючий, але який не заробляє при цьому на життя. Причому
до цієї категорії належать переважно працівники бюджетної сфери, наукові кадри».
Тому соціальні наслідки проведених реформ вимагають системи конкретних
державних заходів, спрямованих на забезпечення дотримання соціально–
економічних прав та соціального захисту громадян.
Соціальна захищеність різних категорій населення в Росії.
У зв'язку з соціальними і економічними потрясіннями в Росії чисельність і
спектр соціально незахищених груп людей значно розширилися, тому тут
розглянуті проблеми соціального захисту конкретних категорій населення: дітей,
літніх, працюючих, жінок та інвалідів.
Соціальна захищеність працюючого населення
На тлі зростаючої соціально–майнової диференціації населення, проблеми
соціального захисту працівників набувають вельми актуального звучання. Гостро
стоїть питання про соціальну справедливість у сфері праці, так як в ній
вирішуються не тільки економічні, але і соціальні проблеми суспільства, самі вони
досить тісно переплетені між собою, так що без вирішення соціальних, не вирішити
і виробничих. У цих умовах однією з нагальних вимог працівників стає вимога про
соціальну захищеність людини.
Причому, соціальний захист повинен включати в себе не стільки виплату
грошових сум і компенсацій, скільки створення правових та економічних умов, які
стимулювали б саме прагнення трудитися ефективно, забезпечуючи тим самим і
свій добробут, і добробут всього суспільства, забезпечення захисту трудових прав
громадян, основних соціальних гарантій в області доходів населення, а також
недопущення масового безробіття. Відповідно до Декларації прав і свобод людини,
прийнятої державою, а значить і обов'язковою для втілення в життя, кожна людина
має право на працю і її результати, на сприятливі умови праці та захист від
безробіття, на достатній і достойний рівень життя, поліпшення умов життя і
соціальну захищеність, на соціальне забезпечення в старості, в разі хвороби, втрати
працездатності та втрати годувальника, а також при народженні дитини, на охорону
здоров'я, включаючи безкоштовне користування широкою мережею охорони
здоров'я. У зв'язку з цим прийнято ряд законодавчих актів, спрямованих на захист
трудових прав і гарантій працівників найманої праці.
Соціальна захищеність жінок
На території Росії проживає 78,7 млн. жінок, що становить 53% населення, з
них 34 млн. зайнято в народному господарстві. У Росії правові норми, пов'язані з
регулюванням становища жінок, які поєднують професійні й сімейні обов'язки,
містяться в кодексі законів про працю Російської Федерації і стосуються як
охорони здоров'я жінок-матерів, так і надання їм певних переваг, пов'язаних з
вихованням дітей. До норм, що забезпечують відповідність сфери застосування
праці жінок фізичним і фізіологічним особливостям їх організму, які охороняють
здоров'я як майбутніх, так і справжніх матерів відносяться: заборона праці жінок на
важких роботах і на роботах із шкідливими умовами праці, на підземних роботах;
встановлення граничних норм перенесення і пересування тягарів; встановлення
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полегшених умов праці вагітним жінкам (заборона нічних, надурочних робіт,
направлення у відрядження і т.д.).
Ще в 1993 р. президент Російської Федерації підписав указ «Про першочергові
завдання державної політики щодо жінок», спрямований на забезпечення
однакових умов для фактичної рівноправності жінок і чоловіків у політичному,
соціальному, культурному та економічному житті країни. Відповідно до указу,
здійснення державної політики щодо поліпшення становища жінок визнане одним
із пріоритетних напрямів соціально-економічної політики держави.
З метою здійснення загальнодержавної політики щодо жінок, зміцнення сім'ї,
забезпечення виживання, захисту і розвитку дітей утворена громадська Комісія з
питань жінок, сім'ї та дітей при Президенті Російської Федерації.
Але при всьому цьому, в Росії широко поширені випадки насильства по
відношенню до жінки. Так, в результаті знущань і катувань з боку власних
чоловіків, наприклад, тільки в 1994 р. загинули 15,5 тис. жінок. Більше 56 тис.
жінок отримали тілесні ушкодження. Але насильство в сім'ї це не тільки побиття у
стані алкогольного сп'яніння, але й образи, психологічне придушення,
приниження, ізоляція, економічна залежність.
Усі ці випадки насильства ще раз підтверджують, що жінка все ж займає
підлегле місце і найчастіше є жертвою у суспільстві, що природно позначається на
її фізичному і психічному стані. Складно говорити про якісь кардинальні заходи,
здатні захистити жінку від насильства, зробити її соціально більш захищеною. Для
цього повинна змінитися на краще соціально-економічна ситуація в країні, стати
більш ефективним законодавчий захист, а також повинен бути посилений контроль
за дотриманням законів.
Соціальна захищеність дітей
Правова база системи захисту дитинства складається з міжнародного
законодавства, російських державних законів і місцевих положень, інструкцій,
методик. Міжнародне законодавство щодо захисту дитинства представлено Хартією
дитинства та Декларацією прав дитини.
Провідним аспектом соціального захисту дитинства є всебічний облік інтересів
дітей в умовах соціально–економічних труднощів, існуючих в Росії вже десять
років. Особливого значення набуває допомога соціально незахищеним дітям та
дітям групи ризику.
Система захисту дитинства починається з захисту сім'ї, матері та дитини.
Правове забезпечення цієї соціальної сфери Росії є одним з найбільш розроблених.
На соціальний захист немовлят і дітей дошкільного віку мобілізовані установи
охорони здоров'я, освіти та соціального забезпечення. Разом з тим установи захисту
сім'ї, матері і дитини фінансуються недостатньо, що змушує шукати кошти для
проведення соціального захисту дітей.
Сучасна матеріально–економічна база соціального захисту дитинства значно
ослаблена. Перш за все, треба відзначити, що благополуччя багатьох сімей
похитнулося. Витрати на виховання дітей у загальному сімейному бюджеті зросли,
але йдуть вони в основному на харчування, одяг, взуття, а на книги, театр,
екскурсії та інші виховні заходи коштів не залишається.
Зменшилася кількість дитячих установ, зменшується з кожним роком число
ввідних шкіл, дитячих садків, ясел, лікарень. Рік від року все менше випускається
дитячих та юнацьких художніх фільмів, скорочуються тиражі дитячих видань і
підручників. Все це аж ніяк не сприяє зміцненню соціальної захищеності дітей.
Соціальна захищеність літніх людей
Соціальний захист людей похилого віку включає виплату пенсій і різних
допомог; утримання і обслуговування престарілих та інвалідів у спеціальних
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установах органів соціального обслуговування населення; протезування; пільги
інвалідам; надання допомоги бездомним.
Соціальне забезпечення здійснюється державними органами, підприємствами,
приватними особами, за рахунок внесків працівників.
Останнім часом в системі соціального захисту Росії функціонує близько 1000
стаціонарних установ для осіб похилого віку та інвалідів, більше 700 центрів
соціального обслуговування, біля 900 відділень соціальної допомоги.
Удосконалення пенсійного забезпечення є одним з найважливіших напрямків
соціального забезпечення в сучасних державах. Але назвати літніх людей в Росії
соціально захищеною групою ніяк не можна. В останні роки ХХ – поч. ХХI
століття пенсійне забезпечення в Росії є вкрай недостатнім. Розмір пенсії менше
прожиткового мінімуму, до того ж вона виплачується не вчасно. Служби соціальної
допомоги старим людям фінансуються в незначному обсязі.
Соціальна захищеність інвалідів
Інвалід – особа, яка має порушення здоров'я зі стійким розладом функцій
організму, обумовлене захворюванням, наслідками травм або дефектами, що
призводить до обмеженої життєдіяльності та викликає необхідність його
соціального захисту.
У залежності від приналежності до тієї чи іншої групи інвалідності,
вирішуються питання працевлаштування та організації побуту інвалідів. Загальні
права інвалідів сформульовані в Декларації ООН «Про права інвалідів». За ним
інваліди мають право на повагу їх людської гідності, інваліди мають ті ж
громадянські і політичні права, що й інші особи, інваліди мають право на заходи,
призначені для того, щоб дати можливість придбати якомога більшу самостійність і
т.д. Але навіть цей пункт не виконується: міський транспорт не розрахований на
людей в інвалідних візках, інвалідних колясок не вистачає для всіх, пенсії по
інвалідності нижчі прожиткового мінімуму, робота для людей з обмеженими
можливостями надається тільки установами, де є спеціальні вакантні місця, які
квотуються державою.
Таким чином, можна говорити про те, що інваліди в сучасних умовах
Російської Федерації є соціально незахищеною групою населення, існують
мінімальні умови для їх самостійного життя та самореалізації.
Соціальна робота в системі соціального захисту населення
У 1991 р. Росія приєдналася до спільноти країн, в яких існує професійна
соціальна робота. Глибокі соціальні зміни, що відбулися в пострадянській Росії,
нестабільність політичної та економічної ситуації призвели до збільшення
чисельності та розширення спектра соціально незахищених і вразливих
контингентів. Професійна соціальна робота – один з головних способів реагування
суспільства на зміни у світі. Це діяльність з гармонізації людських відносин через
надання допомоги окремим людям, групам людей за допомогою їх захисту,
підтримки і реабілітації.
Найчастіше під соціальною роботою розуміється комплекс конкретних
практичних дій правової, економічної, психологічної допомоги немічним,
соціально-незахищеним, соціально дезадаптованим людям (інвалідам та їх сім'ям,
мігрантам, біженцям, людям з поведінкою, що відхиляється, жертвам насильства,
безробітним, бездомним, жінкам, дітям, молоді, літнім та ін.)
Соціальна робота в розвинених країнах займає важливе місце в системі
соціального захисту населення. Вона добре фінансується, в тому числі і з приватних
джерел. У Росії ж більше розвинена система грошової допомоги безпосередньо
одержувачам, які потребують її. Причому, як правило, цих грошових допомог не
вистачає на найнеобхідніше, пенсії по старості нижче прожиткового мінімуму.
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Система ж соціального обслуговування населення розвинена слабо, а виплата
грошових дотацій (наприклад, по безробіттю) призводить найчастіше до того, що
людина звикає до ролі утриманця і вже не бажає сама про себе піклуватися.
Розвиток соціальної роботи дозволив би цього уникнути, адже фахівець з
соціальної роботи здатний навчити людину піклуватися про себе самостійно.
Соціальна робота крім матеріальної допомоги надає і психологічну, і правову, і
моральну допомогу, чого не роблять гроші, одержувані людьми у вигляді пенсій і
різних допомог і дотацій. Адже соціальна захищеність має на увазі не тільки захист
в економічному плані.
Таким чином, соціальна робота повинна зайняти лідируюче місце в системі
соціального захисту населення.
Перспективи розвитку системи соціального захисту в Росії
Один з векторів соціального розвитку в даний час – значне скорочення будь–
яких форм гуманітарної допомоги, особливо ззовні, в силу практичної вичерпаності
її потенціалу, і перехід до нових видів соціальної політики та захисту.
Гуманітарна допомога у найважчі часи для країни зіграла свою позитивну роль.
Перш за все, вона сприяла здійсненню права гостро нужденних на задоволення
насущних потреб. Це було тим більш важливим, що державі стало не під силу
піклуватися про всіх нужденних.
Проте з часом гуманітарна допомога, не зникаючи зовсім, стала недостатньою,
і перш за все з причин, які відомі в розвинених країнах ще з середини XIX ст.
Вона, безумовно, допомагала і допомагає стражденним, але разом з тим повинна
сприяти тому, щоб число людей, які потребують сторонньої допомоги,
скорочувалося. Але для цього сама гуманітарна допомога не повинна бути
професійною, організованою, комерціалізованою, оскільки в такому вигляді вона
породжує цілі верстви населення, які приречені на утриманство, які не здатні, не
вміють і не бажають собі допомогти. Одночасно вона обумовлює появу груп людей,
які живуть за рахунок того, що організовують допомогу бідним; зацікавленість у
збереженні бідності і бідних виявляється частиною їхньої професії. Така допомога,
вирішуючи одні поточні проблеми, породжує інші, більш серйозні: ті, що живуть за
рахунок допомоги, в будь–якому випадку виявляються приниженими, почуття
залежності породжує роздратування, злість, стає джерелом додаткового соціального
напруження.
У другій половині 20 століття в першу чергу США, Канада, Німеччина,
Швеція, Нідерланди, Франція, інші розвинені країни, що розгорнули широкі
програми соціального забезпечення, зіткнулися з фактом появи масового і
самовідтворного шару утриманців, які живуть тільки на допомоги з бідності і ні на
що інше не здатні, окрім отримання соціальної допомоги. Подібні явища
позначилися й у пострадянських державах. У Росії неминуча зміна парадигм
соціальної політики та благодійності. Перш за все вони повинні бути спрямовані на
послаблення соціальних суперечностей, «амортизування» напружень і конфліктів,
виконання соціально компенсуючої ролі. Нова якість соціальної політики та
захисту повинна полягати в тому, щоб вирішувати проблему бідності по можливості
змінюючи конкретні життєві обставини конкретних людей, сприяти скороченню
числа людей, які потребують сторонньої допомоги. Інакше кажучи, подарувати
голодному сітку і навчити ловити рибу, ніж весь час годувати його рибою, рятуючи
від голоду.
З теоретичної точки зору активна соціальна політика та ефективна
благодійність виконують дві важливі соціальні функції. Перша – сприяння
збереженню та відтворенню суспільства за допомогою піклування про бездомних,
голодуючих, про немічних і самотніх старих, про тяжкохворих і тих, що потрапили
в біду з незалежних від них обставин. Друга функція – підтримка соціально
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значущих і перспективних починань та ініціатив, здійснення яких неможливе через
відсутність коштів; при цьому соціальна політика та благодійність повинні мати на
меті заохочення людей у їх починаннях, а не потурання їм в матеріальній
незабезпеченості. Ситуація і час вимагають перенесення акцентів з першої функції
на другу.
Сенс ефективної соціальної політики в її новій якості повинен полягати в
тому, щоб надання максимально необхідної допомоги в мінімальному обсязі
заохочувало людей до того, щоб вони на неї покладалися. Допомога, безумовно, не
завжди розбещує, вона буває необхідна в багатьох випадках, і може заохочувати
ініціативу, активність, винахідливість. Але при цьому вона повинна будуватися
таким чином, щоб саме стимулювати, а не розслабляти нужденного, здатного до
активної роботи, щоб зовнішня допомога не заміняла необхідності розраховувати
на свої сили – за винятком випадків, коли необхідно забезпечити задоволення
елементарних потреб людей.
У цьому, власне, і полягає головний критерій будь–яких соціальних та
благодійних програм, які, зрозуміло, повинні рятувати від голоду і злиднів, проте
які втрачають сенс, якщо підривають індивідуальну працьовитість і здатність
людини до самозабезпечення, соціальний захист і благодійність повинні все менше
розглядатися як спосіб роздачі благ і допомоги бідним. Допомога, таким чином,
повинна полягати в тому, щоб нужденні перестали бути залежними і змогли стати
відповідальними за самих себе. Але для цього сама соціальна політика та захист
повинні
стати
іншими
–
освіченими,
науковими,
технологічними,
контрольованими.
Зрозуміло, нереалістично було б вважати, що за допомогою різних благодійних
програм можна вирішити серйозні соціальні суперечності в будь–якому суспільстві.
Однак кожна з них – внесок, нехай невеликий, в таке рішення.

4.3. ДОСВІД СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ПЕНСІОНЕРІВ
У РОСІЇ ТА КРАЇНАХ ЗАХОДУ
Загальні положення
Соціальне обслуговування – це все те, що отримує літня і непрацездатна
людина за рахунок суспільних фондів споживання окрім пенсії. Суспільство в
даному випадку бере на себе повністю або частково витрати, пов'язані з оплатою
вартості послуг, що надаються літнім і непрацездатним громадянам, які потребують
певних видів соціальної допомоги.
Розвитку соціального обслуговування літніх і непрацездатних людей віддається
велике значення, він розглядається як вкрай необхідне доповнення до грошових
виплат, що значно підвищує ефективність всієї державної системи соціального
забезпечення.
Система соціального обслуговування охоплює, зокрема, геріатричну медичну
допомогу, як стаціонарну, так і поліклінічну; утримання і обслуговування в
будинках–інтернатах, допомога на дому потребують стороннього догляду; протезна
допомога, забезпечення транспортними засобами; працевлаштування бажаючих
продовжувати пасивну трудову діяльність і їх професійне перенавчання; організацію
праці на спеціально створених підприємствах, цехах; житлово-побутове та
комунальне обслуговування; організацію дозвілля та ін.
Можливість задоволення потреб літньої людини стає реальною і тоді, коли
вона наділена юридичним правом вимагати від відповідного компетентного органу
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надання того чи іншого блага (матеріального забезпечення, соціальної послуги,
житла і т.д.), а даний орган юридично зобов'язаний таке благо надати. Так, право
на матеріальне забезпечення в старості, у разі втрати працездатності, втрати
годувальника, є реальним, оскільки державна пенсійна система гарантує кожному
працівникові, який відповідає встановленим умовам, виплату пенсій незалежно від
стану фінансових джерел і будь-яких інших чинників.
В той же час в області соціального обслуговування можливість реалізації права
на його отримання часто залежить від переглянутого рішення компетентного
органу, оскільки ціла низка соціальних послуг, що надаються в даній сфері, все ще
відноситься до числа дефіцитних, не гарантованих абсолютно кожній старій і
непрацездатній людині. Про це, зокрема, свідчить перевищення числа тих, хто має
потребу в обслуговуванні з поміщенням в будинки–інтернати в порівнянні із
загальним числом місць у цих установах; в соціальній допомозі вдома і
можливостями даної служби і т.д.
Медико–соціальну допомогу населенню надають два великих відомства –
Міністерство охорони здоров'я та медичної промисловості, і Міністерство
соціального захисту населення Росії. Найбільш масовими медичними установами є
поліклініки та амбулаторії, стаціонари. У поліклініках організовані геріатричні
кабінети, в яких лікарі здійснюють спостереження за людьми старше 60 років.
У стаціонарах виділена частина ліжкового фонду для геріатричних пацієнтів.
Існують так звані побутові ліжка. Це передбачає не тільки лікування хворих, але й
профілактичну госпіталізацію. Якість всієї допомоги забезпечує Управління
стаціонарних установ Міністерства соціального захисту населення Росії. Крім цих
структур управління та контролю, життя тих, що проживають в будинкахінтернатах, можуть інспектувати виробничі організації на правах шефської
допомоги та органи виконавчої влади на місцях.
Необхідність соціальної підтримки осіб похилого віку
Старі люди – надзвичайно багатолика соціально–демографічна група.
Невипадково демографи виділяють два окремих періоди в житті людини на схилі
років: «третій вік» – від 60 до 75 років і «четвертий вік» – понад 75 років. Не
меншу диференційовану роль відіграє і сімейний стан літньої людини. Рівень її
соціально–побутових потреб, ступінь і форми їх задоволення в значній мірі
залежать від того, чи проживає літня людина спільно з дітьми, ділить старечі
радості і турботи з супутником життя чи її доля на старості років – самотність.
З виходом на пенсію у літньої людини неминуче виникає цілий ряд проблем,
пов'язаних не тільки із зміною величини доходів, але і зі звиканням до нового
соціального статусу, пристосуванням матеріально–речовою середовища до
фізичних можливостей,які знижуються з виникненням деяких побутових
труднощів.
В системі соціально-побутових потреб старих людей відбуваються принципові
структурні зміни: зменшується споживання деяких продуктів харчування,
знижується потреба в предметах гардеробу та інших товарах. Однак у споживчому
бюджеті старої людини відносній економії за вказаними статтями витрат
протистоїть зростання потреб і відповідно витрат, пов'язаних з необхідністю
забезпечення догляду в разі втрати їх здатності до самообслуговування.
Наприклад, потреби в спеціальному зручному взутті, одязі, в різних приладах і
пристроях, покликаних полегшити пересування по вулиці, ведення домашнього
господарства, виконання ряду гігієнічних процедур.
Таким чином, підводячи підсумок споживчого бюджету старої людини, можна
зробити висновок про те, що зменшення її доходної частини істотно обмежує
можливості задоволення деяких насущних потреб, причому важливою обставиною є
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часто не тільки брак коштів, але і труднощів, а часом і неможливість придбати
багато видів товарів і послуг.
Сукупність перерахованих факторів і причин обумовлює актуальність постійної
турботи з боку суспільства та його окремих інститутів про поліпшення
матеріального добробуту людей літнього віку.
Програма Міністерства охорони здоров'я РФ щодо соціальної підтримки осіб
похилого віку
В кінці 1990 року були розглянуті основи законодавства РФ про соціальний
захист інвалідів. Міністерство охорони здоров'я затверджує методичні рекомендації
про принципи та концепції розвитку медико-соціальної реабілітації хворих та
інвалідів та осіб похилого віку. Організовано Відділ відновлювальної та
реабілітаційної допомоги МОЗ РФ, Всесоюзний науковий центр медичної
реабілітації та фізичної терапії, Фонд милосердя та здоров'я, Всеросійське
товариство інвалідів. Координацією займається Комітет у справах інвалідів при Раді
міністрів.
Сьогодні проблемою є відсутність єдиної служби медико–соціальної
реабілітації, відсутність системи підготовки та удосконалення фахівців, не
використання можливостей домашньої реабілітації, відсутність реабілітації
сільського населення, спадковості, слабке впровадження у практику реабілітації
досягнень геріатрії , недостатнє використання санаторіїв для реабілітації,
недостатня оснащеність обладнанням кабінетів ЛФК, трудотерапії, механотерапії,
відсутність проектно–кошторисної документації.
Відповідно до Указу Президента Росії від 13 липня 1996 року № 888 з'явилася
Федеральна цільова програма «старше покоління», яка реалізована в 1997–1999
роках. В результаті 30000000 росіян поліпшили своє становище. Програма
вирішувала наступні проблеми: вдосконалення охорони здоров'я, продовження
життєдіяльності, підвищення активності, поліпшення матеріальної забезпеченості
та оптимального середовища життєдіяльності, надання допомоги і послуг з
урахуванням вікових особливостей і стану здоров'я, створення сприятливих умов
для реалізації інтелектуального, культурного та особистісного потенціалу в літньому
віці. Програма передбачала сформувати сприятливі і взаємопов'язані організаційні,
правові, соціально–економічні умови.
Програма складається з п'яти розділів, передбачає створення широкої мережі
геріатричних лікарень, лікарень сестринського догляду, геронтологічних і
геронтопсихіатричних центрів, хоспісів , будинків–інтернатів малої місткості,

Геріатрія – приватний розділ геронтології, вивчає проблеми надання медичної допомоги літнім
людям. Геронтологія – наука про старість. Геронтологія підрозділяється на фундаментальну
геронтологію, соціальну геронтологію та геріатрію. Найважливіші стратегічні напрямки розвитку
геронтології: розробка підходів до лікування хвороб, що зустрічаються переважно в літньому віці;
забезпечення максимально можливої тривалості життя індивіда; організація медичної допомоги
літнім; соціальний захист літніх; проблеми пенсійного забезпечення.
Слово «хоспіс» має давньолатинське походження (від лат. Hospes – надає гостинність), хоспісом в
стародавні часи називалися притулки, де зупинялися паломники по дорозі у Святу землю.
Зародившись спочатку в Східному Середземномор'ї, ідея хоспісів досягла Латинського світу в другій
половині IV століття нашої ери, коли римська матрона Фабіола відкрила хоспіс для паломників і
хворих. Турботу про невиліковно хворих і вмираючих принесло в Європу християнство. Античні
медики, слідуючи вченню Гіппократа, вважали, що медицина не повинна «протягувати свої руки» до
тих, хто вже переможений хворобою. Допомога безнадійно хворим вважалася образою богів: людині,
навіть наділеній даром зцілення, не слід сумніватися в тому, що боги винесли хворому смертельний
вирок. Безнадійно хворі могли погубити авторитет лікаря.
Перший хоспіс в сучасному понятті цього слова організувала Сессілія Сандерс у
Великобританії в 1967 р. Була розроблена філософія хоспісу, в основу якої були покладені,
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відділень милосердя, будинків нічного перебування та інших установ для осіб без
певного місця проживання, непрацездатних біженців, вимушених переселенців,
організацію та розвиток медико–соціальної допомоги в амбулаторно–поліклінічних
закладах, спеціалізованих геріатричних відділень багатопрофільних лікарень,
вирішення питань раціоналізації харчування осіб старших вікових груп і багато
інших.
Вона складалася з двох етапів: перший включав виконання першочергових
заходів в інтересах громадян старшого покоління, другий передбачав реалізацію
заходів Програми, в тому числі і підготовку до проведення в РФ міжнародного року
людей похилого віку.
Перший розділ програми називався «Основи діяльності по зміцненню
соціальної захищеності громадян старшого покоління». Проведено порівняльний
аналіз законодавства РФ, міжнародних правових актів і основ законодавства
зарубіжних країн. Він стосувався питань удосконалення правових механізмів
пенсійного забезпечення осіб пенсійного віку по старості, бомжів, переселенців.
Передбачалася розробка державних стандартів соціального обслуговування
населення, в яких відображені основні вимоги до обсягу і якості соціальних послуг,
порядку, умов їх надання.
У другому розділі «Заходи щодо зміцнення здоров'я старшого покоління»
підкреслювалася необхідність проведення спеціальної профілактичної роботи,
підвищення обсягу та якості медичної допомоги, передбачався ряд конкретних
заходів: придбати санітарний автотранспорт, медичну техніку для лікарень,
оснастити медичним устаткуванням Інститут геронтології, організувати масове
виробництво ортопедичного взуття ; раціоналізація харчування (передбачається
розробка нових видів спеціальних полівітамінно-мінеральних комплексів та інших
біологічно активних добавок до їжі для літніх людей і рекомендації до їх
застосування.
Третій розділ «Заходи щодо оптимізації середовища життєдіяльності громадян
старшого покоління» містить розробку нових і корекцію старих нормативів,
методик і рекомендацій на будівництво, реконструкцію і оновлення житлового
середовища, будівель, приміщень за основними технологічними напрямками –
проживання, побут, охорона здоров'я, відпочинок, культура. Намічено
експериментальне проектування будинків і комплексів житлового цивільного
призначення з урахуванням потреб людей похилого віку. Пропонувалося
забезпечити
будівництво та реконструкцію закладів соціального обслуговування різних типів для
людей старшого покоління, здійснити матеріально–технічне забезпечення діючих і
новостворюваних соціальних установ, забезпечити створення на базі вітчизняних
серійних моделей автомобільної техніки спеціалізованих транспортних засобів для
сільської місцевості.
насамперед, турбота про особистість, відкритість різноманітному досвіду, наукова ретельність
медичних, психологічних і соціальних розробок.
Нині хоспіс Св. Крістофера, організований Сессілією Сандерс – провідний світовий науково–
методичний центр хоспісного руху.
Розвиток хоспісного руху і відкриття величезного числа цих установ в різних країнах поступово
призвів до того, що поняття «хоспіс» стало включати в себе не тільки тип закладу для невиліковно
хворих, але і концепцію догляду за вмираючими хворими. Таке двоєдине тлумачення слова «хоспіс»
органічно пов'язує тип медико–соціальної установи з системою догляду за вмираючими хворими,
що дає можливість розширити рамки цього поняття.
Досвід цивілізованих країн і ті соціально–правові передумови, які з'явилися в інших країнах
останнім часом, призвели до зміни медичної та громадської думки щодо тяжкохворих і необхідності
організації їм активної медико–соціальної допомоги.
У Росії хоспіси стали з'являтися на початку 90–х років.
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У четвертому розділі «Заходи щодо створення сприятливих умов для реалізації
інтелектуальних і культурних потреб громадян старшого покоління» намічалося
поліпшити організаційно-матеріальну базу, яка дозволяє задовольнити прагнення
літніх людей до активної участі в культурному житті. Передбачалося створення
спеціалізованих центрів-клубів, багатопрофільних культурно-інформаційних центрів
на базі місцевого телебачення і т.д.
П'ятий розділ «Забезпечення діяльності по зміцненню соціальної захищеності
громадян старшого покоління» включав наукові дослідження з актуальних питань –
проблема охорони здоров'я осіб старшого покоління, науково-методичне
забезпечення психологічної реабілітації літніх людей, фізкультурно-оздоровчої
роботи з ними та ін.
Реалізація Програми здійснювалася на основі державних контрактів.
Координує її діяльність Рада з забезпечення науково-методичного керівництва за
участю представників федеральних органів виконавчої влади, зацікавлених установ
та організацій.
Фінансування Програми відбувається за рахунок коштів з Федерального
бюджету і федеральними органами виконавчої влади з поточного фінансування. Ця
програма не виконана в повному обсязі.
Допомога літнім людям
Так як допомога людям похилого віку вимагає розпізнання навіть
важковловимих змін у стані старої людини на тлі вже існуючих хронічних явищ,
важливого значення набуває систематичне ведення історії хвороби. Одна з
найбільш ефективних форм профілактики захворювань у людей похилого полягає в
ранньому виявленні хвороби та порушень; для цього необхідні точні дані про
основні показники функціонування організму. Прості карти, в графах яких можна
записувати дати і показники основних змінних величин (кров'яного тиску, рухових
функцій, зору, слуху, повсякденної діяльності, пізнавальної спроможності), можуть
у підсумку дати корисну комплексну інформацію і дозволять негайно виявити
будь–яку зміну у функціональному статусі людини.
При наданні допомоги людям похилого віку слід постійно оцінювати ті зміни,
які відбуваються в стані підопічних, щоб точно встановити, коли дійсно необхідне
втручання. Воно може здійснюватися в двох формах: терапевтичне втручання,
спрямоване на патологічний процес з метою зміни його природної течії, або ж
протезування, направлене не те, щоб справитись з наслідками патологічних змін і
зменшити викликані ними функціональні порушення. І оскільки у хворого
геріатричного профілю нові проблеми з'являються вже на тлі інших численних
проблем та курсів лікування, то кожне нове відхилення від норми створює новий
набір труднощів.
Поява нових ускладнень може бути замаскована проявами вже існуючих. План
лікування нового захворювання повинен враховувати можливість взаємодії
призначених лікарських засобів з лікарськими препаратами, які пацієнт вже
приймає. Нове захворювання може послужити поштовхом до зміни дуже крихкої
функціональної рівноваги у літніх людей і призвести до порушення функції в такій
мірі, коли для корекції цих порушень буде потрібно мобілізувати систему
зовнішньої допомоги на тимчасовій або постійній основі. Кожне таке втручання
слід планувати таким чином, щоб не збільшити залежність хворого від оточуючих.
Необхідно постійно робити зусилля, щоб підтримати у свідомості людей похилого
віку перспективу реабілітації, в цих цілях пацієнтів спонукають використовувати
для одужання резерви власного організму, а не ставати пасивними учасниками
процесу.
Актуальність посилення громадської опіки над старими одинокими людьми
визначається тим, що в міру старіння збільшується частота захворюваності і
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комплексність патології, загальна фізична немічність, що переходить в старечу
дряхлість.
У Києві лабораторія демографії та санітарної статистики Інституту геронтології
на основі популяційної вибірки провела медико–соціальне обстеження літніх
людей по програмі ВООЗ, що дало можливість відповісти на ряд питань, пов'язаних
з розмірами потреб населення старших вікових груп у різних видах побутової
допомоги, з'ясувати повноту її задоволення, а також ступінь звертання за
матеріально–побутовими послугами.
Методика: обстежено 1364 людини пенсійного віку, в тому числі 753 літніх (до
75 років), та 611 осіб похилого віку (понад 75 років). Оцінювалося здоров'я з точки
зору хронічних захворювань, ускладнень на фізичному стані; як критерії
використовувалися показники, що стосуються збереження фізичних можливостей і
здатності до самообслуговування (одягання, дотримання особистої гігієни,
приготування та приймання їжі, пересування по квартирі, сходах, вулиці, покупки,
відвідування установ). Результати: в старечому віці в порівнянні з літніми людьми
частка немічних осіб з вираженою втратою фізичних можливостей збільшується в
3–10 разів. Від 1/5–1/3 і більше серед одиноких осіб і серед подружніх пар того ж
віку, що відділилися від своїх дітей або не мають їх.
Від 15 до 30% важко хворих людей похилого віку не можуть без сторонньої
допомоги гуляти, ходити по сходах і т.д.
Група осіб, які найбільше потребують сторонньої допомоги у зв'язку із станом
здоров'я, і не забезпечені нею, і знаходяться в менш сприятливих комунально–
побутових умовах, становить 25–60%.
Сформоване положення вимагає невідкладної необхідності в проведенні низки
великих поглиблених соціальних досліджень з виявлення розміру і характеру
побутових потреб літніх людей в різних районах України, розробки найбільш
оптимальних, організаційних форм і засобів для вирішення проблеми.
Демографічна ситуація в більшості країн характеризується збільшенням
абсолютного і відносного числа осіб похилого та старечого віку в загальній
структурі населення. До початку XXI століття, згідно з прогнозами демографічного
департаменту ООН, число людей у віці 60 років і більше досягне 56000000
або 17,8% всього населення.
Можна виділити три типи допомоги літнім людям:
Первинна медико–санітарна допомога, включаючи широкий набір методів і
прийомів, які доступні як для кожної людини окремо, так і для всього населення і
застосовуються при їх повній та безпосередній участі. Сюди входить первинний
контакт зі службами охорони здоров'я і такі елементи, як освіта та участь на рівні
громади та міжсекторальна діяльність, а також традиційне надання допомоги
службами охорони здоров'я.
Первинна медична допомога звичайно забезпечується на рівні, асоціюється з
лікарем загальної практики, але не обов'язково обмежується тільки лікарською
допомогою.
Геріатрична допомога в основному забезпечується під керівництвом медичного
фахівця, який зазвичай входить до складу комплексної бригади.
Первинна медико–санітарна геріатрична допомога
Всупереч широко поширеній думці, більшість літніх людей не відчувають
обмежень у звичній діяльності і не є залежними, вони живуть у власних будинках
або в будинках своїх родичів. Старість сама по собі не означає, що необхідна
допомога фахівця-геріатрії. Тому основна допомога літнім люям повинна
надаватися в рамках первинної медико-санітарної допомоги; це зумовлено ще й
тим, що в багатьох країнах світу відчувається брак лікарів-геріатрів.
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Організація і структура первинної медико-санітарної допомоги різна в різних
місцях. Часто в її наданні беруть участь як фахівці, так і неспеціалісти. У Таїланді,
наприклад, священики і прикордонна поліція входять до складу служби по
наданню первинної медико-санітарної допомоги.
Розвиток системи медико-соціальної реабілітації знаходиться в тісному
взаємозв'язку зі станом економіки країни. Основні заходи при медико-соціальній
реабілітації людей похилого віку спрямовані на максимально можливе збереження
життєдіяльності людей похилого віку в умовах сім'ї. Форми: спеціалізовані центри
зі стаціонарними відділеннями, спеціалізовані відділення по догляду, реабілітаційні
установи. Найважливіший принцип – профілактична спрямованість.
Заходи:
інтенсивний
догляд,
проведений
спеціально
підготовленим
персоналом; лікувальна гімнастика – відновлення рухливості суглобів.
Ерготерапія – функціональне тренування, спрямоване на відновлення
самостійності в побуті.
Фізіотерапевтичні
процедури
–
бальнеотерапія,
теплолікування
в
електротерапії, масаж, психотерапія, музикотерапія, соціальна допомога. У підсумку
реабілітуються до 73% хворих.
У Болгарії з 1961 року реалізуються завдання: підвищення ефективності
реабілітації на базі широкого використання досягнень науково–технічного
прогресу, підготовка та удосконалення кадрів за медико–соціальної реабілітації,
активне використання в процесі реабілітації природних фізичних факторів,
вдосконалення медико-соціальної реабілітації на всіх рівнях: національному,
регіональному, окружному та сільському.
Конституція Польщі заклала міцні основи польської концепції медико–
соціальної реабілітації хворих, інвалідів і літніх людей. Принципи:
• загальність – охоплення всіх медичних дисциплін і всіх нужденних;
• комплексність – вирішення всіх аспектів даної проблеми;
• раннє застосування – початок реабілітації разом з класичними методами
лікування;
• безперервність – цикл тісно зв'язаних між собою медичних, профілактичних
та соціальних заходів.
У Фінляндії, відповідно до закону про соціальне забезпечення, у разі
інвалідизації або втрати працездатності здійснюється соціальна допомога на дому.
Велика увага в країні приділяється організації та заохоченню взаємодії між різними
віковими групами населення, органами охорони здоров'я та соціального
забезпечення при проведенні допомоги хворим, літнім людям та інвалідам,
компенсуються витрати на придбання протезів, пристосувань і так далі.
У Німеччині спеціальний розділ – реабілітація геріатричних хворих шляхом
розвитку денних стаціонарів. Потреба – два ліжка на тисячу осіб старше 65 років –
це ефективно і дешевше.
Управління реабілітаційного обстеження США підкреслює, що на кожну 1000
$, затрачену на реабілітацію інваліда, можуть повернутися 35000 $ в процесі праці
реабілітованого індивідуума. Медико-соціальна реабілітація спрямована на
реабілітаційну технологію – удосконалення пристроїв і пристосувань та
забезпечення їх кращого використання. У реабілітаційній технології виділяють
наступні напрямки: регульовані системи для підсадки і розташування хворого,
системи комунікації, сенсорні пристрої, індивідуальні засоби пересування,
функціональна електростимуляція.
У Швеції є три етапи організації геріатричної допомоги: 1) життя в звичайному
будинку для самотніх подружніх пар, 2) на цій же території інтернат для людей, чиї
можливості нижче, а залежність більше, 3) геріатрична клініка для людей з ще
більшою залежністю.
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Медико–соціальна реабілітація спрямована на реабілітаційну технологію –
удосконалення пристроїв і пристосувань та забезпечення їх кращого використання.
У реабілітаційної технології виділяють наступні напрямки: регульовані системи для
підсадки і розташування хворого, системи комунікації; сенсорного пристрою,
індивідуальні засоби пересування, функціональну електростимуляцію.
Першочерговими завданнями медико–соціальної допомоги є:
• заходи щодо інформування суспільства про проблеми реабілітації інвалідів;
• медичні заходи;
• працевлаштування та профілактична реабілітація;
• соціальне страхування та забезпечення;
• забезпечення засобами пересування та транспортування;
• постачання інформацією;
• спортивні, розважальні та культурні заходи;
• співробітництво з міжнародними органами.
Геріатрія є розділом медицини, який зайнятий клінічними, профілактичними,
терапевтичними і соціальними аспектами захворювань у літніх людей. Система
комплексної геріатричної допомоги включає відвідування хворих вдома,
амбулаторне лікування, перебування в денних профілакторіях та стаціонарах,
реабілітацію та служби термінової діагностики. Різні види геріатричних служб в
даний час існують в більшості економічно розвинених країн.
У центрі уваги спеціалізованої геріатричної допомоги перебуває підтримка
незалежності та автономії непрацездатних людей похилого віку, і потребу в ній
постійно відчуває лише невелика частина від загального числа престарілих. У
багатьох частинах земної кулі лікарів-геріаторів недостатньо або взагалі немає. Там,
де можливо, варто було б створювати консультативні геріатричні служби для
надання допомоги у важких випадках і консультування працівників первинної
медико–санітарної допомоги. Найчастіше первинна медико–санітарна допомога
надається відповідно до висновку лікаря–геріатора, де дається всеосяжна оцінка
фізичних і функціональних параметрів хворого, на підставі якої ставиться діагноз і
визначається прогноз.
У деяких випадках пацієнтів слід направляти для спеціалізованого обстеження,
щоб вибрати відповідні методи лікування. Геріатричні центри також є основою для
проведення досліджень, що стосуються клінічної допомоги, а також служб охорони
здоров'я і соціального забезпечення.
Утримання людей похилого віку в будинках-інтернатах
Одним із проявів турботи держави про громадян похилого віку є створення в
країні спеціальних установ, призначених для життя в них літніх і непрацездатних
людей.
Будинок-інтернат – медико-соціальна установа, призначена для постійного
перебування в ній людей похилого віку та інвалідів, які потребують догляду,
побутового та медичного обслуговування. Порівняно недавно стало практикуватися
створення в будинках-інтернатах відділення для тимчасового проживання старих і
непрацездатних людей. Вони можуть проживати в цій установі від 2 до 6 місяців у
зв'язку, наприклад, з виїздом їх родичів у тривалі відрядження або тривалою
хворобою. Сюди ж поміщаються за направленням лікаря самотні старі люди, які
пройшли курс лікування в лікарні, але ще недостатньо зміцніли і для повного
одужання потребують догляду і медичного спостереження.
Всі будинки-інтернати в залежності від контингенту громадян, які проживають
в них, підрозділяються на три види: будинки-інтернати для престарілих та інвалідів,
будинки–інтернати для інвалідів та пансіонати для ветеранів праці. Особливий вид
– психоневрологічний пансіонат.
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У будинку–інтернаті першого виду проживають як старі, так і інваліди, які не
досягли похилого віку, а в будинку–інтернаті другого виду – тільки інваліди віком
від 18 до 40 років. Пансіонат для ветеранів праці призначений для проживання в
ньому
громадян,
які
тривалий
час
працювали
на
виробництві.
У
психоневрологічному інтернаті живуть люди похилого віку та інваліди, які
страждають певними хронічними психічними захворюваннями.
У будинок–інтернат для престарілих та інвалідів приймаються літні громадяни,
які досягли пенсійного віку, не мають працездатних дітей або батьків, зобов'язаних
за законом їх утримувати. Окремі особи похилого віку та інваліди, які мають
працездатних родичів, можуть бути прийняті в будинки–інтернати як виняток за
рішенням керівних органів соціального захисту населення. Прийому підлягають
особи похилого віку та інваліди, які потребують за станом здоров'я побутового
обслуговування, догляду та медичної допомоги при відсутності у них показань до
стаціонарного лікування в закладах охорони здоров'я.
Протипоказанням в направленні до установ даного типу є психічні
захворювання, за виключенням неврозів, неврозоподібних станів при соматичних
захворюваннях, легкого ступеня дебільності, судомних синдромів різної етіології з
рідкісними не більше одного разу на 2–3 місяці нападами, без слабоумства і
виражених змін особистості. До загальних протипоказань відносяться також
інфекції, онкологічні захворювання, алкоголізм і наркоманія.
Прийом до будинку–інтернату здійснюється за путівкою органів соціального
захисту населення. Її видають на підставі заяви про прийом до будинку–інтернату
та медичної карти, оформленої районним відділом соцзабезпечення і лікувально–
профілактичним закладом, довідки МСЕК. При наявності вільних місць люди
похилого віку та інваліди можуть бути прийняті на тимчасове проживання терміном
від 2 до 6 місяців на загальних підставах. Путівку видають на підставі тих самих
документів, які передбачені для направлення в будинки–інтернати для постійного
проживання. В залежності від конкретних умов осіб, прийнятих на тимчасове
проживання, їх розміщують як у загальних, так і в спеціально створених для цього
відділеннях. У тих випадках, коли в інтернат беруть подружжя, їм надають окрему
кімнату.
В даний час в ряді міст організовані платні пансіонати для престарілих
громадян, в яких стаціонарну спеціалізовану медичну допомогу надають лікувальні
установи органів охорони здоров'я. Витрати за утримання пристарілих громадян в
пансіонаті покривають за рахунок внесення у встановленому розмірі щомісячної
плати. Зазвичай фінансування здійснюють родичі або особи, зобов'язані за законом
їх утримувати.
У платні пансіонати не підлягають зарахуванню особи, що страждають
психічними, інфекційними та онкологічними захворюваннями, алкоголізмом,
наркоманією, а також хворі з інфекційними формами шкірних, венеричних
захворювань та туберкульозу.
Старі громадяни, які виявили бажання проживати в платному стаціонарі,
особисто або через відділ соціального захисту населення надають на розгляд комісії
такі документи: особисту заяву про зарахування в пансіонат; особисте зобов'язання,
або зобов'язання одного з дітей або інших осіб, зобов'язаних за законом утримувати
їх, про внесення плати у встановлені терміни за поміщенням в пансіонаті із
зазначенням суми щомісячної плати та підписом, засвідченим нотаріусом; довідку
про прописку; довідку лікувальної установи про стан здоров'я; довідку відділу
соціального захисту населення про розмір одержуваної пенсії або довідку про
заробіток особи, яка представила зобов'язання про внесення плати у встановлені
терміни за утримання похилого громадянина в пансіонаті.
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У психоневрологічний пансіонат приймаються особи похилого віку та інваліди
I–II груп, які страждають певними психічними захворюваннями та потребують за
станом здоров'я разом з цим догляду, побутового обслуговування та медичної
допомоги. Вони поміщаються в такий інтернат незалежно від того, чи є у них
родичі, зобов'язані за законом їх утримувати, чи ні.
Обов'язки будинку–інтернату визначаються його завданнями та функціями, які
встановлені положенням. Перелічимо основні завдання будинку-інтернату:
матеріально-побутове забезпечення проживаючих, створення для них сприятливих
умов життя, наближених до домашніх умов; організація догляду за проживаючими,
надання їм медичної допомоги, проведення культурно-масової роботи; здійснення
заходів, пов'язаних із соціально-трудовою реабілітацією інвалідів.
Виходячи з цих завдань, ті, що проживають у будинку-інтернаті, отримують
упорядковане житло з меблями та інвентарем, постільні речі, одяг, взуття; їм
надається харчування, в тому числі дієтичне; здійснюється диспансеризація та
лікування; організовується консультативна медична допомога фахівців, а також
госпіталізація потребуючих в лікувально-профілактичних установах; вони
забезпечуються при необхідності слуховими апаратами, окулярами, протезноортопедичними виробами, а також «малими» засобами пересування; для
проживаючих проводяться різні культурно-масові заходи; проводиться терапія, яка
активізує сили, і т.д.
Організація медичної допомоги в будинку-інтернаті має особливості, оскільки
можливості цих установ обмежені.
Найбільш складними для осіб похилого віку є перші місяці перебування у
будинку–інтернаті. У перші дні це пов'язано з надходженням до будинку–інтернату
зі зміною місця проживання, зміною життєвого стереотипу, усвідомленням
необхідності сторонньої допомоги, опіки. Протягом одного місяця перебування в
будинку–інтернаті вирішується питання розселення в житлових кімнатах.
При цьому виникають питання міжособистісних відносин, психологічної
сумісності. Через 6 місяців перебування літньої людини в будинку–інтернаті
остаточно вирішується питання про її прописку. Все це негативно позначається на
стані здоров'я людей похилого віку, створює перешкоди для адаптації в нових
умовах.
При вивченні потреби в медичній допомозі встановлено, що для літніх людей
на початковому періоді адаптації найбільш актуально підтримувати медикаментозне
лікування 89,5%; диспансерне спостереження 76,8%; лікувальну фізкультуру 57,9%;
25% потребують психіатричної допомоги. У розрахунку на 100 осіб: терапевтів 0,51;
невропатологів 0,4; психіатрів 0,3. Інші фахівці можуть бути притягнуті з
територіальних ЛПУ. Всіх нужденних ставлять на диспансерний облік згідно з
групою захворювання і організовують спостереження за ними в перші 2 тижні
щодня, в наступні 2 місяці не рідше 1 разу на тиждень, а далі протягом 6 місяців не
менше одного разу на 2 тижні.
Усунення негативних факторів, які впливають на проживання людей похилого
в будинку–інтернаті, таких як: стреси, мала інформованість про зовнішній світ,
гіподинамія, скупченість (при нормі 7 кв.м. на людину часто в наявності 4–5 кв.м.),
можна виконати наступним чином: ЗМІ, бесіди, читання, стенди; створення
комфортного середовища, збереження одягу, взятого з дому. Потрібно дати тому,
хто знову надійшов, психологічну установку на новий спосіб життя, особливо
важливо якомога більше активізувати старих людей, виявляти серед них лідерів, які
можуть допомогти у справі.
Угрупування старшого віку представлене наступним чином: від 60 до 74 років
– літні, 75–89 – старечі, 90 років і старше – довгожителі. У будинках-інтернатах
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для престарілих та інвалідів особи похилого віку складають 36,8%, старечого –
56,9% і довгожителі – 6,3% від усього контингенту, що проживає 60 років і старше.
Число жінок більш, ніж у два рази перевищує кількість чоловіків (73,1% і 26,9%
відповідно). Серед усіх цих людей немає практично здорових. Так особи похилого
віку, в середньому, 6,8 захворювань, старечого – 7,7, а довгожителі – 8,5 на
кожного. Переважають хвороби системи кровообігу, на другому місці знаходяться
хвороби кістково–м'язової системи, далі – нервової та органів чуття, і менш часто
хвороби органів дихання і травлення.
Стан здоров'я включає ще дві якісні характеристики: рухову активність і
здатність до самообслуговування. Встановлено, що повністю знерухомлені (14,8%) і
пересуваються в межах кімнати (29,8%) складають близько половини всіх
проживаючих. Серед новоприбулих за останні два роки ця категорія осіб становить
70,9%, що свідчить про значне погіршання стану людей, яких направляють у
заклади соціального захисту.
По відношенню до проживаючих в будинках-інтернатах рекомендується
введення диференційованих режимів адаптації в кожному клінічному відділенні.
Режим суспільно–трудової зайнятості. Він спрямований на підтримання
особистої активності, сприяє реалізації інтересів, знань, установок, потреби в
спілкуванні. Це соціально активні люди, які зайняті у всіх аспектах життя установи.
Лікувально-охоронний режим. Його призначають для підтримки корисних
навичок і вмінь, пожвавлення спілкування та побутової адаптації. У реалізації цього
режиму велику роль відіграють культпрацівники, бібліотекарі, інструктори
лікувальної фізкультури і трудової терапії.
Лікувально–охоронний режим. Здійснює його медичний персонал для
підтримки функціональних здатностей і здійснення фізіологічних функцій
індивідуально по відношенню до кожного проживаючого.
Зазначені режими призводять відповідно до рівня активності людей похилого
віку, що дозволяє адекватно спрямувати зусилля персоналу на організацію
соціально-психологічної адаптації.
Соціальне обслуговування вдома
Будинки-інтернати не можуть задовольнити всіх потребуючих допомоги людей
похилого віку та інвалідів. Літні люди, які зберегли часткову здатність до
самообслуговування та проживання в сприятливих житлових умовах, неохоче
переселяються в державні установи, де вони поступово втрачають зв'язки зі
звичним оточенням. Проживаючи в домашніх умовах, вони потребують допомоги і
періодичних послуг.
Територіальний центр призначений для постійного, тимчасового проживання
або денного перебування в умовах стаціонару престарілих та інвалідів, та
обслуговування вдома одиноких громадян пенсійного віку. У стаціонар
територіального центру приймають престарілих громадян та інвалідів першої і
другої груп, які потребують сторонньої допомоги і не мають родичів, зобов'язаних
за законом їх утримувати. На денне перебування не приймають людей, за якими
потрібен постійний сторонній побутовий догляд. Надомне обслуговування
призначене одиноким престарілим громадянам та подружнім парам, а також
інвалідам першої та другої груп.
Співробітники установи здійснюють культурно–побутове та медичне
обслуговування, в денний час організують посильну трудову діяльність, спілкування
один з одним. Особи, зараховані на обслуговування у відділення денного
перебування,
можуть
користуватися
клубними
приміщеннями,
лазнями,
бібліотеками нарівні з проживаючими в стаціонарних центрах. Їм повинна бути
надана медична допомога в обсязі установи. Харчування зазвичай платне, оскільки
пенсію вони отримують в повному обсязі.
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Завданнями відділень соціальної допомоги є:
• виявлення та облік спільно з органами охорони здоров'я та іншими
організаціями одиноких престарілих і непрацездатних громадян;
• встановлення і підтримання зв'язку з трудовими колективами, де раніше
працювали підлягають обслуговуванню особи, Комітетами Товариства Червоного
Хреста, Радами ветеранів війни та праці та іншими громадськими організаціями з
метою надання шефської допомоги одиноким громадянам;
• сприяння в оформленні необхідних документів для встановлення опіки або
піклування, а так само приміщення в будинки – інтернати або територіальні
центри соціального обслуговування;
• доставка додому обідів, напівфабрикатів, продовольчих, необхідних
промислових товарів і медикаментів;
• здача і доставка предметів домашнього вжитку та речей в прання, хімчистку,
пральню, майстерні з ремонту;
• сприяння в наданні необхідної медичної допомоги, прибиранні житлового
приміщення, ремонті житла та внутрішньоквартирному сантехустаткуванні;
• виконання прохань, пов'язаних з веденням листування, оплата комунальних
послуг;
• організація поховання померлих одиноких пенсіонерів та інвалідів.
Нормативним актом визначені штати відділення соціальної допомоги. Його
очолює завідувач, який організовує і контролює всю діяльність соціальних
працівників з розрахунку одна посада для обслуговування на дому від 8 до 12 осіб.
Соціальні працівники виходять до підопічних за графіком, складеним з
урахуванням побажань престарілих та інвалідів і затвердженим завідувачем. Їх
постачають спеціальними господарськими сумками, халатами та інвентарем для
прибирання приміщень. Крім того, обов'язкові посвідчення, які дають право на
позачергове обслуговування підприємствами торгівлі, громадського харчування,
безкоштовне користування міським транспортом.

4.4 КООПЕРАЦІЯ, ГЛОБАЛІЗАЦІЯ І БЕЗРОБІТТЯ – ПРОБЛЕМИ МОП
Міжнародна організація праці стурбована впливом глобалізації на зайнятість.
Зустріч у верхах в Копенгагені в 1995 р., присвячена проблемам соціального
розвитку, закликала голів урядів і держав всіляко сприяти досягненню повної
зайнятості, як головного пріоритету економічної і соціальної політики, а також
дати можливість як жінкам, так і чоловікам домогтися стійкого благополуччя за
допомогою вільно обраної професії і продуктивної праці. МОП отримала мандат
надати державам–членам допомогу у вирішенні цих завдань. Тому метою МОП є
сприяння створенню умов для чоловіків і жінок в отриманні гідної та продуктивної
роботи в умовах вільного вибору, а також рівності, безпеки та людської гідності. Це
«порядок денний гідної роботи» МОП.
Термін «глобалізація» – це узагальнення, яке основну увагу приділяє таким
потужно виявляючим себе факторам, як зростаюча світова торгівля та інвестиції,
зростаючі міжнародні фінансові потоки і створення єдиної політичної системи
після завершення холодної війни. Глобалізація не обмежується економічною
сферою, вона включає також такі політичні та соціальні зміни, як загальне
прийняття демократії і плюралізму в якості бажаної політичної системи, а також
рух до більшої індивідуальної свободи і децентралізації процесу прийняття рішень.
Глобалізація була прискорена інформаційними та комунікаційними технологіями, і
376

призвела до того, що «західна» культура була прийнята молодими людьми всього
світу.
Однак, саме в економічній сфері глобалізація надає найбільш явний і
важливий ефект. Ринкова економіка в даний час є єдиною системою, яка вижила.
Ми є свідками глобального переходу від виробництва до послуг. Національні
економіки інтегруються в регіональні блоки майже повсюдно на планеті, а терміни
«дерегулювання», «лібералізація», «приватизація» стали основними в економічній
політиці будь–якої країни.
Але глобалізація зовсім не означає, що будь–яка економічна діяльність є
глобальною. Більшість людей як і раніше працюють на фіксованих робочих місцях і
залишаються прив'язаними до певного міста і народу все своє життя. Тому термін
глобалізація насамперед відображає зриме розширення міжнародної економічної
активності, а не зміни, пов'язані з втратою чи придбанням нового робочого місця
для окремої людини. Глобальні проблеми зайнятості: 160 мільйонів безробітних,
300 мільйонів частково зайнятих, 1200 мільйонів живуть менше, ніж на 1 долар в
день, зростаючий розрив між багатими і бідними.
Глобалізація відкриває нові перспективи для сталого економічного зростання
та розвитку світової економіки. Однак, в той же самий час швидкі процеси змін і
пристосування, асоційовані з глобалізацією, супроводжувалися зростанням бідності,
безробіття та соціальної дезінтеграції. В деякій мірі, сьогоднішня глобальна
економіка нагадує капіталістичні економіки, що існували в кінці XIX століття з
можливостями і впливом на одному полюсі і безробіттям, бідністю, відсутністю
безпеки і можливостей – на іншому.
Політики всього світу сьогодні стурбовані проблемами безробіття. Проблема
створення робочих місць – це не тільки питання отримання доходу, оскільки
зайнятість є основним інструментом для самореалізації та соціальної інтеграції.
Справедливе ставлення і гідність, на які люди сподіваються при зверненні за
одержанням роботи, мають бути, безумовно, забезпечені, коли ми говоримо про
гідну роботу.
Світ праці, що змінюється
Різні грані глобалізації, зокрема, дерегулювання ринків праці, приватизація
державних підприємств і лібералізація міжнародної торгівлі і фінансів, справили
значний вплив на світ праці.
У багатьох країнах спостерігається процес інформатизації економіки і, отже,
дезінтеграції трудових відносин та погіршення умов праці. Частка неформального
сектора в національній економіці зростає навіть у тих країнах, де ця частка і так
вже була висока. Крім цього, частка жінок, зайнятих у неформальній економіці,
теж росте, таким чином приводячи до фемінізації цього сектора.
Вражаючий прогрес, досягнутий інформатизаційними і комунікаційними
технологіями, дає можливість все більшому числу людей виконувати роботу вдома.
Це створює нові можливості в отриманні робочого місця, але й також сприяє
ізоляції працівника по відношенню до своїх колег і роботодавця.
Стратегія передачі частини своїх функцій іншим підрядчикам, здійснювана
багатьма компаніями з метою зниження виробничих витрат підсилює феномен
«завуальованих трудових відносин», що означає повторне прийняття на роботу або
звільнення працівників як «незалежних» субпідрядників, які не мають прав ні на
які соціальні виплати і допомоги.
Дефіцит гідної роботи
Дефіцит роботи – це недостатня кількість робочих місць, щоб усі люди мали
можливість стати зайнятими.
Дефіцит якості – не всі наявні види робіт пропонують задовільні умови праці.
377

Гідна робота знаходить своє відображення в тому, як робітники відчувають такі
поняття, як «цінність» і «задоволення», а відсутність гідної роботи помічається
відразу. Гідна робота – це робоче місце людини і перспективи на майбутнє, це
умови праці, баланс між роботою і сімейним життям, рівність статей, а також рівне
визнання результатів праці. Це також і індивідуальні здібності конкурувати на
ринку, це отримання справедливої частки багатства, у створенні якого людина
брала участь, і при цьому її не обійшли стороною, це і право голосу, як на
робочому місці, так і в громаді, де вона живе.
Гідна робота відсутня, коли присутні:
• вимушене безробіття та бідність;
• порушення прав на роботі;
• дитяча праця та праця з примусу;
• явно недостатній дохід, депресія, напруженість на роботі;
недостатня організація серед працівників, щоб їх голос почули, або ж
перешкоди до ефективного діалогу;
недостатній баланс між вимогами, що пред'являються сім'єю і відносинами
на роботі.
Гідна робота через наділення працівників повноваженнями та владою
організація людей, що займаються індивідуальною працею, включаючи і
дрібних підприємців;
створення умов для підвищення ролі дрібних виробників і роздрібних
споживачів у вирішенні трудових спорів.
Робітники і підприємці, зайняті у неформальній економіці, не мають свого
голосу і не володіють особливим потенціалом у вирішенні трудових спорів.
Найпростіша організація цих людей в підприємства, побудовані за типом
кооперативу, значно збільшить їх можливості участі в процесі прийняття рішень, а
також дасть їм можливість домагатися більш вигідних умов і цін при переговорах з
клієнтами, споживачами, постачальниками і банками. Існує багато яскравих
прикладів того, як кооперативи успішно створювали міст між неформальною
економікою та формальним сектором, при цьому значно покращуючи якість праці
своїх членів.
Те ж саме стосується і організації дрібних виробників і роздрібних споживачів.
Насправді, в силу своєї демократичної природи кооперативи можуть наділити
людей більшою владою, що вони і доводили з часів Рочдейльских піонерів.
Організовуючи людей, кооперативи можуть заповнити структурний розрив, який
утворився після того, як держава відмовилася від своїх економічних і соціальних
функцій.
Гідна робота через надання можливостей
Використання сучасних технологій для створення нових взаємних зв'язків;
підприємництво, засноване на цінностях, що піклується про свою громаду та
сталий розвиток.
Глобалізація створює нові можливості, які можуть бути використані
кооперативами для створення гідної роботи через самодопомогу. Один приклад
здійснення таких можливостей, це кооперативи, які існують в Інтернеті, або
використовують його як інструмент освіти «загальних зв'язків». Є приклади, коли
невеликі кооперативи в країнах, що розвиваються успішно використовують
Інтернет для маркетингу своєї продукції. В інших випадках, люди, що займаються
індивідуальною працею, наприклад, перекладачі створили «віртуальний кооператив»
в Інтернеті, щоб розширити види надаваних послуг і стандартизувати умови
контрактів, що укладаються. Нарешті, багато провайдерів послуг Інтернету
насправді є кооперативами, створеними користувачами Інтернету.
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Сама природа кооперативів, як організацій, заснованих на цінностях, наділяє
їх кооперативними перевагами. І справді, кооперативи мають явний потенціал зі
створення робочих місць. Вони можуть створювати робочі місця в економічних
підсекторах або географічних регіонах, які не є «прибутковими» для компаній, що
орієнтуються на отримання прибутку, просто тому, що прибуток не є єдиною
керівною цінністю для кооперативів. Є багато прикладів того, як кооперативи
зберегли тисячі робочих місць за допомогою спільних дій працівників та
підприємств, що опинилися у важких умовах.
Гідна робота через захист
створення альтернативного механізму надання соціальних послуг;
створення робочих місць для людей з обмеженими фізичними можливостями
через самодопомогу.
Кооперативи вже продемонстрували свої можливості в організації таких видів
соціальних та комунальних послуг, які держава вже не може або не хоче надавати.
Сюди входять кооперативи, створені людьми, які надають і які користуються
медичними послугами, приклади цього є у всіх країнах, а також кооперативи по
догляду за дітьми та підготовці до школи, так само як і кооперативи по догляду за
престарілими та організації комунальних послуг. У багатьох випадках ці
кооперативи є єдиним каналом, за допомогою якого не настільки багаті громадяни
можуть отримати доступ до основних соціальних послуг, що є невід'ємним для
гідної роботи.
Кооперативи по наданню соціальних послуг для ризикованих груп населення є
відносно новими. Вони стали результатом кризи суспільної системи соціального
захисту в багатьох індустріальних країнах. Найбільш яскравим прикладом таких
кооперативів, звичайно ж, є італійські соціальні кооперативи. Вони надають
основні види соціальних послуг для таких груп населення, як інваліди, особи
похилого віку, бездомні і наркомани. В даний час в Італії налічується більше 2000
соціальних кооперативів, внесок яких становить 13% державних витрат на
соціальний сектор. Крім цього, кооперативи створили більше 60000 робочих місць
для маргінальних груп населення.
Є й багато інших цікавих прикладів роботи соціально орієнтованих
кооперативів, або кооперативів, що надають соціальні послуги. І справді,
кооперативи можуть створити ідеальний альтернативний механізм надання
соціальних послуг, який при цьому буде контролюватися самими користувачами
цих послуг.
Гідна робота через кооперацію
Кооперативи можуть наділяти людей владними повноваженнями за допомогою
спільних дій, створювати нові можливості за допомогою спільних ініціатив та
підвищувати рівень соціальної захищеності через самодопомогу. Дані три елементи:
наділення владними повноваженнями, можливості і захист є основними
елементами будь–якої програми, спрямованої на усунення бідності, що і
зазначалося в недавньому документі про стратегію боротьби за усунення бідності,
опублікованому Світовим банком. Щирі, автономні, добре керовані, економічно
заможні кооперативи можуть багато чого зробити для боротьби з бідністю,
соціальною незахищеністю, а також для підвищення соціальної справедливості,
таким чином, вносячи свій вклад не тільки в створення гідної роботи, але і у
збереження миру.
Кооперативи можуть відігравати велику роль в умовах, що характеризуються
глобалізацією і змінами в світі праці. Треба досягти того, щоб кооперативи
розглядалися як варіанти розвитку економіки на повістках дня урядів всіх країн
світу.
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Подальші кроки МОП
глобальний форум з питань зайнятості, Женева, 1–3 листопада 2001р.
міжнародна конференція з питань праці 2002р., друге обговорення проблеми
«Розвиток кооперативів»;
міжнародна конференція з питань праці 2002р. обговорення проблем
неформального сектора.
Глобальна програма по зайнятості розглядає кооперативи в якості
«підприємств, які поєднують продуктивність і конкурентоспроможність з
соціальними цілями, роблячи їх таким чином унікальними інструментами
створення гідних умов праці».

4.5. ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ БІЛОРУСІ
Принцип соціальної справедливості знаходить своє вираження в адресній
соціальній політиці, що проводиться керівництвом Республіки Білорусь, соціальних
гарантіях, особливо по відношенню до молоді, людей похилого віку, жителів
територій, постраждалих від наслідків Чорнобильської катастрофи.
Принцип наступності в проведенні соціальної політики в цілому та освітньої
зокрема дозволив не тільки зберегти високорозвинену освітню систему,
успадковану після розвалу СРСР, але й вибудувати на її основі нову, що відповідає
високим світовим стандартам.
Планомірність державного курсу полягає і у всілякій підтримці талановитої
учнівської молоді, студентів. Створений Спеціальний Фонд Президента Республіки
Білорусь щодо соціальної підтримки обдарованих учнів та студентів, який не має
аналогів на території СНД.
Білорусь завжди славилася своїми спортсменами. Заняття фізкультурою,
спортом, дотримання принципів здорового способу життя є пріоритетами
державної політики.
Важливу роль в реалізації планомірного курсу на забезпечення благополуччя
людей грає виконання в соціальній сфері мінімальних державних стандартів, що
передбачають постачання громадян продовольством, теплом, комунікаціями,
транспортом, побутовими послугами, нормальну роботу установ освіти, охорони
здоров'я, культури.
У Білорусі склалася ефективно діюча система справедливого розподілу
винагороди за працю, соціальної захищеності незаможних громадян і підвищення
соціального захисту населення в цілому. Завдання зараз ставиться так: закони
Республіки Білорусь про людину, її потреби повинні бути еталонами соціальної
справедливості.
Провідною соціальною установкою білоруської державності і її ідеологічної
платформи, гуманістичної за своєю спрямованістю, є оптимальне поєднання
централізованих гарантій та індивідуального трудового вкладу в процвітання
держави. Тільки ефективна праця може бути джерелом економічного та соціального
успіху особистості і держави.
Соціальні гарантії в рамках білоруської моделі розвитку виражаються в
гарантіях:
рівності чоловіків і жінок в освіті та трудовій діяльності;
права молоді на духовний, моральний та фізичний розвиток;
права на працю, як найбільш гідний спосіб самострвердження економічного,
морального і соціального змісту життєдіяльності людини;
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справедливої частки винагороди в економічних результатах праці, але не
нижче рівня, що забезпечує громадянам та їх сім'ям вільне і достатнє існування;
права на охорону здоров'я, включаючи безкоштовне лікування в державних
закладах охорони здоров'я;
права на соціальне забезпечення в старості, по хворобі та з інших причин.
Метою соціальної політики в республіці є надання кожній працездатній
людині можливості своєю працею і підприємництвом створити свій сімейний
добробут, а для непрацездатних і нужденних громадян – забезпечити надійний
соціальний захист. При цьому соціальний захист має бути виключно адресний і
спрямований на конкретні, найбільш незахищені групи і верстви населення.
Міжнародний досвід країн з перехідною економікою показує, що ефективні
системи адресної соціальної допомоги в змозі забезпечити підтримку лише 10–15%
населення.
Сенс ефективного адресного соціального захисту полягає в тому, щоб
сконцентрувати обмежені ресурси на задоволення потреб соціально незахищених
верств населення. Характерним явищем в еволюції соціальної політики буде її
подальша муніципалізація, тобто перенесення центру ваги адресного соціального
захисту на місцевий рівень: допомога повинна бути наближена до споживача.
Передбачається перехід від загальних соціальних програм до програм адресних, що
враховує потреби конкретних верств і груп населення, а також певних регіонів. При
цьому потрібні строго диференційовані програми, зокрема:
інвалідам, одиноким пенсіонерам – різні соціальні послуги, обслуговування
на дому;
багатодітним, неповним сім'ям – пріоритет у всіх видах адресної матеріальної
допомоги сім'ям з низькими доходами.
Розроблено стратегію «пілотного» проекту по реалізації Концепції формування
єдиної програми адресної соціальної допомоги в Республіці Білорусь. Основне її
завдання полягає у захисті найуразливіших громадян суспільства від несприятливих
наслідків ринкових перетворень.
Особлива увага приділяється в республіці жителям сільської місцевості, які
гостріше за інших відчувають життєві труднощі: нерозвиненість соціальної
інфраструктури, транспортних послуг, побутового обслуговування. Поставлено
завдання здійснювати роботу по введенню державних соціальних стандартів по всій
країні з обов'язковим урахуванням регіональних особливостей. Введення соціальних
стандартів спрямоване на те, щоб рівень соціального захисту гарантовано
поліпшувався.
Пріоритетним завданням держави у галузі соціального захисту є турбота про
сім'ю, дітей, зокрема, забезпечення необхідних умов для реалізації сім'єю її
економічної, відтворювальної, виховної і культурно–психологічної функцій,
забезпечення прав дітей на їх повноцінний фізичний, інтелектуальний, моральний і
соціальний розвиток.
В системі матеріальної допомоги сім'ям з дітьми держава використовує пільги з
оподаткування, оплати за харчування дітей в дитячих дошкільних установах, оплату
за підручники і навчальні посібники. Малозабезпеченим сім'ям надаються
безготівкові житлові субсидії, якщо оплата за житло та комунальні послуги
перевищує 25% середньомісячного сукупного доходу сім'ї.
Значну допомогу багатодітним і неповним сім'ям надають місцеві виконавчі і
розпорядчі органи за рахунок коштів місцевих бюджетів.
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4.6. СОЦІАЛЬНА ПОЛІТИКА І ВСЕБІЧНИЙ РОЗВИТОК ЛЮДИНИ У БІЛОРУСІ
Мета соціальної політики в майбутньому п'ятиріччі – подальше підвищення
рівня і якості життя населення. Найважливішими шляхами її досягнення повинні
стати посилення ролі заробітної плати як головного чинника, стимулюючого
економічний розвиток і підвищення ефективності економіки, забезпечення
зростання реальних грошових доходів як основи поліпшення життя населення,
зменшення кількості малозабезпечених громадян, недопущення надмірної
диференціації за рівнем доходів різних груп населення в регіонах і по галузях
економіки.
В якості орієнтирів державної політики, спрямованої на збільшення доходів
населення, передбачаються:
зростання реальних грошових доходів – 149–156 відсотків;
підвищення реальної заробітної плати як основного джерела формування
доходів та важливого стимулу трудової активності працівників – 152–158 відсотків;
зниження рівня малозабезпеченості в два рази;
вдосконалення державної адресної соціальної допомоги, підтримки сімей у
зв'язку з народженням та вихованням дітей;
подальший розвиток системи пенсійного забезпечення, підвищення реальної
пенсії за віком не менш ніж в 1,5 рази.
Державна політика в сфері оплати праці передбачає перетворення заробітної
плати в надійне джерело доходів, підвищення її ролі в стимулюванні трудової
активності працівників і буде ґрунтуватися на поєднанні державних, ринкових та
колективно–договірних
механізмів
її
регулювання.
Поступово
будуть
розширюватися права суб'єктів господарювання в частині формування та
нарахування заробітної плати.
Найважливішою функцією держави залишиться забезпечення державних
мінімальних соціальних гарантій у сфері оплати праці. У бюджетному секторі буде
збережено державне регулювання оплати праці на основі зміни тарифної ставки
першого розряду і вдосконалення Єдиної тарифної сітки працівників Республіки
Білорусь.
Основні завдання державної політики в галузі трудових відносин і зайнятості
населення – підвищення ефективності використання ресурсів праці, формування
кадрового потенціалу з урахуванням реальних потреб виробництва, забезпечення
соціальної підтримки тимчасово не зайнятого населення.
На ринку праці передбачається реалізувати систему заходів щодо створення
сприятливих умов для забезпечення зайнятості населення, подолання дефіциту
робочих місць шляхом підвищення інвестиційної активності за рахунок усіх джерел,
зниження напруженості та підтримання стабільності в сфері соціально–трудових
відносин, своєчасного усунення дисбалансу між професійно–кваліфікаційним
складом кадрів і структурою робочих місць, що оновлюється, утримання безробіття,
яке реєструється в межах соціально припустимого рівня.
В сфері соціального захисту населення передбачається підвищення його
ефективності, надійності, стійкості і доступності, що базуються на державних
соціальних гарантіях та стандартах, диференційованому та адресному підходах до
соціальної підтримки різних верств населення.
Це досягатиметься шляхом:
надання соціальної допомоги сім'ям, окремим громадянам, які мають доходи
нижче встановленого гарантованого мінімуму;
соціальної реабілітації громадян з обмеженими можливостями;
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підвищення
ефективності
соціальної
допомоги
малозабезпеченим
громадянам та особам, які перебувають у важкій життєвій ситуації, на основі
принципів адресності та індивідуального підходу;
вдосконалення державної підтримки сімей при народженні і вихованні дітей;
вирішення соціальних проблем самотніх літніх громадян, які проживають у
віддалених сільських населених пунктах.
Удосконалення пенсійної системи спрямоване на підвищення рівня життя
громадян пенсійного віку і непрацездатних на підставі поєднання обов'язкового і
додаткового
добровільного
пенсійного
страхування,
розподільних
і
накопичувальних механізмів фінансування.
Для поліпшення демографічної ситуації передбачені заходи щодо забезпечення
охорони материнства і дитинства, підвищення народжуваності та зниження
смертності, зміцнення родини та її престижу в суспільстві.
Це потребує розробки механізму стимулювання народжуваності на основі
вдосконалення системи виплати допомоги громадянам, які мають дітей, державної
підтримки молодих сімей у вирішенні житлових та інших соціальних проблем і т.д.
Буде посилено відповідальність тих батьків, які залишили своїх дітей.
Розвиток системи освіти передбачає приведення її у відповідність із сучасними
потребами особи, суспільства і держави, підвищення якості підготовки
висококваліфікованих фахівців для переходу до інформаційного суспільства, що
випереджає розвиток нових наукомістких технологій.
Її основними напрямками стануть:
розвиток нових форм дошкільної освіти, підвищення якості освіти, і перш за
все на селі;
розширення використання технологій навчання, що зберігають здоров'я
учнів;
створення ефективних механізмів взаємодії систем професійної освіти з
організаціями–замовниками
кадрів,
зміцнення
зв'язку
вищої
освіти
з
фундаментальною і прикладною наукою.
Буде проводитися цілеспрямована робота по оновленню структури і змісту
освіти, навчальних програм, систем науково–методичного забезпечення у всіх його
ланках, матеріально–технічної та навчальної бази, впровадженню нових
інформаційних освітніх технологій і комп’ютеризації. Передбачається забезпечення
широкого вибору освітніх програм і послуг, підвищення їх якості та
конкурентоспроможності.
Удосконалюючи систему дошкільної освіти, мається на увазі забезпечити
різноманітність багатофункціональної мережі дошкільних закладів, збереження її в
сільській місцевості і використання нових форм охоплення дітей дошкільним
вихованням.
У
системі
загальної
середньої
освіти
передбачаються
завершення
реформування загальноосвітньої школи та перехід на 12–річне навчання, створення
умов для переходу до профільного навчання, подальша оптимізація та проведення
реструктуризації мережі закладів, що забезпечують здобуття загальної середньої
освіти, з урахуванням демографічної ситуації, що складається, створення гнучких
форм трудової (професійної) освіти.
У системі професійно–технічної освіти мається на увазі забезпечити в
необхідній кількості підготовку висококваліфікованих робітничих кадрів, перш за
все для наукомістких виробництв і сільської місцевості, подальше вдосконалення
мережі навчальних закладів профтехосвіти та підготовки кадрів у них.
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У країні проводитися подальша робота по приведенню обсягів і
кваліфікаційної структури підготовки фахівців з середньою спеціальною та вищою
освітою відповідно до вимог національної економіки.
У галузі охорони здоров'я передбачається підвищення доступності та якості
медичної допомоги для широких верств населення на основі:
впровадження передових медичних технологій і створення науково–
практичних центрів;
реструктуризації системи надання медичної допомоги, включаючи
перерозподіл ресурсів зі стаціонарної форми на амбулаторно–поліклінічну,
розвитку медико–соціальної допомоги і загальної лікарської практики;
вдосконалення системи соціальних стандартів, а також територіальних
програм державних гарантій надання громадянам медичної допомоги;
розширення доступу громадян до ефективних, безпечних і якісних
лікарських засобів, формування комплексної програми лікарського забезпечення
окремих категорій громадян;
вдосконалення
системи
управління
якістю
медичної
допомоги,
стандартизації медичних технологій, розвитку профілактичних і реабілітаційних
технологій.
Планується розробити та впровадити систему стандартів для медичних
інформаційних систем, передові медичні технології, в тому числі телемедицину, з
широкою комп’ютеризацією медичних організацій, створенням в них локальних
обчислювальних систем, введенням в дію електронних версій медичних карт
пацієнтів.
Метою державної політики розвитку національної культури буде збереження
історико–культурної спадщини, створення умов для всебічного розвитку
особистості, зростання її творчої ініціативи, духовних та естетичних потреб, що
значно підвищить роль особистості як головної рушійної сили нового
постіндустріального суспільства.
Для досягнення цієї мети передбачається:
забезпечення доступності культурних цінностей і послуг, що надаються у цій
сфері всім верствам населення, підвищення рівня і якості таких послуг, збільшення
їх обсягів для жителів села з метою наближення до рівня обслуговування міського
населення, поліпшення культурного обслуговування віддалених сіл;
реалізація програми реставрації, реконструкції та збереження пріоритетних
історико–культурних цінностей білоруського народу, включення їх в культурний і
туристичний оборот. Визначення і відновлення в регіонах країни найбільш
значущих сільських історичних садиб для використання в якості об'єктів
культурно–дозвіллєвої діяльності;
розробка і впровадження раціональної схеми розміщення сільських закладів
культури з урахуванням конкретної соціально–демографічної та економічної
ситуації в сільських населених пунктах і районах;
підвищення конкурентоспроможності професійних творчих колективів та
виконавців на внутрішньому і зовнішньому ринках;
забезпечення реалізації кадрової політики з підготовки та перепідготовки
фахівців культури і мистецтва на основі впровадження нових освітніх технологій;
створення при середніх спеціальних навчальних закладах культури і
мистецтва в обласних містах консультаційних центрів для надання методичної
допомоги і виявлення на селі обдарованих дітей та талановитої молоді.
Напрямами розвитку професійного мистецтва мають стати підвищення його
ролі в естетичному і моральному вихованні населення, перехід до інтенсивного
розвитку, підвищення престижу працівників творчих професій.
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У сфері фізичної культури, спорту і туризму передбачається:
вдосконалення системи масового фізкультурно–оздоровчого руху в країні і
залучення найбільшої кількості населення до регулярних занять фізичною
культурою і спортом;
підвищення рівня фізичного виховання населення;
поліпшення умов для заняття фізичною культурою і спортом різних
категорій та верств населення, підвищення якості фізкультурно–оздоровчих послуг
та їх доступності;
формування ефективної системи підготовки спортивного резерву та
спортсменів високого класу, забезпечення гідного виступу збірних команд
Республіки Білорусь на міжнародних змаганнях.
Особливу увагу буде приділено фізичному вихованню дітей та учнівської
молоді. Для цього передбачається розвиток підліткових спортивних клубів, центрів
фізкультурно–оздоровчої роботи за місцем проживання, створення груп, секцій,
гуртків за спортивним інтересам в установах освіти.
Для
розвитку
туризму
в
Білорусі
передбачаються
створення
конкурентноспроможного туристичного комплексу, що забезпечує задоволення
потреб вітчизняних і зарубіжних туристів в різноманітних і якісних послугах,
розвиток суміжних галузей економіки. В якості першочергових заходів намічаються:
підвищення ефективності використання наявних туристських територій,
об'єктів культурно–історичної та природної спадщини;
створення сучасної туристичної індустрії, що забезпечує зростаючий попит
на туристсько–екскурсійні послуги, їх якість і доступність;
активізація регіональної туристичної політики, формування центрів і зон
туризму, освоєння нових туристських районів, розвиток інтеграційних систем, що
враховують інтереси всіх учасників туристичного ринку;
створення сприятливих умов для просування туристського продукту на
міжнародні ринки.
Пріоритетним стане в'їзний туризм. Отримають подальший розвиток
пізнавальний, транзитний, транскордонний, діловий, агроекотуризм, рекреаційний,
оздоровчий та інші види туризму.

4.7. СИСТЕМА СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ У ФРАНЦІЇ
Французька система соціального захисту населення – це один з варіантів
моделі соціального страхування Бісмарка, що домінує на європейському
континенті, яка передбачає перерозподіл поточних доходів бюджету соціального
захисту, формується за рахунок внесків працівників і підприємців, на користь
пенсіонерів та нужденних. На початку 90–х років ХХ століття в більшості країн ця
система була піддана серйозному коректуванню з метою виправити виниклі
дисбаланси бюджету соціального забезпечення і вирішити проблеми, пов'язані з
демографічнюї обстановкою, що радикально змінилася. Найбільш вдалий досвід,
особливо у вирішенні фінансових проблем, ретельно аналізується у всіх країнах.
Відбувається відоме зближення моделей соціального захисту, введення єдиних
принципів її організації. Проте в даний час мова йде не про створення
Лукьянова Галина Іванівна,
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європейської моделі соціального забезпечення, а лише про уніфікацію основних
базових показників, які в першу чергу були б адекватні певному історичному та
інституційному процесу, що відбувається в цій країні, а також знаходилися б в
руслі політики, яку проводять країни Європейського Союзу, які підписали
Соціальну хартію.
У Франції система соціального захисту її громадян сформувалася в перші три
післявоєнні десятиліття при безпосередній участі держави. Управління цією
системою та її фінансування повинні були здійснюватися на паритетних засадах
представниками профоб'єднань та асоціаціями підприємців за участю адміністрації.
Успішний розвиток економіки аж до середини 70-х років створював матеріальну
базу для функціонування системи соціального страхування і сприяв збереженню
стабільності в суспільстві. Енергетична криза 70-х років і структурна перебудова
економіки, що проходила в 80-х роках, виявили слабкі сторони сформованої
системи соціального забезпечення, насамперед її дорогий характер.
З початку 90-х років темпи розвитку економіки Франції сповільнилися і стали
просто непорівнянні з 60–70-ми роками. Так, якщо в кінці 60-х років
середньорічний приріст ВВП становив 5,7%, то в 90-і роки він знизився до 1,3%.
Протягом 90-х років зберігався стійко високий рівень безробіття (11–12%); воно
носило застійний характер, збільшувалася і його середня тривалість. Державний
борг в 1996 р. склав 100% ВВП.
Прискорилося зростання дефіциту бюджету соціального забезпечення,
стимульованого збільшенням числа осіб, охоплених різними соціальними
допомогами, а також впливом демографічних чинників: скороченням сумарної
народжуваності, збільшенням середньої тривалості життя населення. При цьому
процес старіння населення супроводжується не тільки збільшенням частки літніх
людей, але і скороченням частки молоді. За даними Національного інституту
статистики та економічних досліджень, у 90–х роках уже три чверті французьких
сімей користувалися допомогою держави. При цьому постійно зростали суми
практично всіх соціальних допомог. За період з 1970 по 1997 рік вони зросли на
16,1%. Серед соціальних видатків у 1996 році левова частка припадала на пенсії по
старості (43,5%), допомоги по хвороби (24,8%), сімейні допомоги (5,9%),
компенсації на житло (4%), допомоги по безробіттю і оплату профнавчання (6,6%).
Виявилася нагальна необхідність реформування системи соціального захисту,
яка стала непосильним тягарем для державного бюджету. З 1993 р. французький
уряд приступив до здійснення реформ. У 1997 році він був змушений скоротити
витрати на соціальне забезпечення, які все ж склали більше чверті ВВП. Слідом
пішли й інші заходи.
Слід особливо відзначити, що у Франції реформування соціальних структур
захисту населення супроводжувалося посиленням впливу державної влади в
управлінні всією системою соціального захисту, що різко виділяло її серед
провідних країн Європи, оскільки в цей період в європейській суспільній думці
зміцнювалася ідея скорочення надмірної регулюючої ролі держави і все більше
число французьких учених і громадських діячів підтримували її. Однак ідея
обмеження ролі держави, її відходу від «все проникного» впливу, на думку багатьох
з них, не означає повної відмови від контролюючих функцій держави, що
базуються на законі. Так, професор Університету Париж–ІХ, ультраліберал,
колишній радник міністра економіки і фінансів А. Лепаж відзначає, що роль
держави є результатом історичного розвитку. На його думку, безперечно потрібно
зміцнювати ринкові механізми в організації охорони здоров'я, пенсійного
забезпечення і т. д., але робити це поступово.
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В лабіринтах пенсійної системи
У Франції державна пенсійна система по старості, що охоплює основну масу
пенсіонерів, являє собою складну, багатоярусну освіту. У 90-х роках в країні діяло
більше 100 базових та понад 300 додаткових режимів пенсійного забезпечення. А в
цілому пенсійна система складається з п'яти підсистем: 1) базові режими для
найманих працівників; 2) додаткові режими; 3) спеціальні режими для окремих
категорій зайнятих; 4) базові режими для найманих працівників; 5) додаткові
(факультативні) режими. Кожна з них має свою специфіку, що проявляється у
фінансуванні, віці виходу на пенсію, тривалості страхового стажу для отримання
повної пенсії, а також методикою обчислення розміру пенсії.
Базові режими є основними в національній системі соціального страхування.
Вони діють за єдиною методикою пенсійного забезпечення осіб, зайнятих у
промисловості і торгівлі. За однією схемою функціонують як Національна каса
страхування по старості, так і Центральна каса взаємного страхування в сільському
господарстві – для сільських найманих працівників.
Саме пенсійна система по старості виявилася до початку 90-х рр.. в найбільш
скрутному становищі. Її фінансове оздоровлення уряд спробував здійснити (у
відповідності з програмою реформ 1993 р.) за рахунок цілого комплексу заходів, у
тому числі:
• підвищення віку виходу на пенсію – з 1995 р. 65 років і для чоловіків і для
жінок;
• збільшення розмірів страхового стажу для виплати мінімальної пенсії.
Страховий стаж став поступово збільшуватися і повинен досягти у 2003 р. 40
років. При відсутності необхідного стажу розмір пенсії знижується на 1,25% за
кожний відсутній квартал. Причому при підрахунку стажу тепер враховуються
тільки періоди, протягом яких страхові внески виплачувалися з зарплати,
відповідно до певної статті закону про пенсії.
Спочатку пенсії повного розміру розраховувалися по заробітній платі за 10
років з найбільш високою зарплатою. З 1 січня 1994 р. цей період почав щорічно
збільшуватися на 1 рік, і в 2008 р. він буде дорівнювати 25 рокам. При цьому
враховується не вся сума заробітку, а його величина в межах встановленої «стелі
зарплати», яка постійно переглядається.
Фінансування базового режиму здійснюється в основному за рахунок
соціальних внесків підприємців (8,2% від фонду заробітної плати) та найманих
працівників (7,6% від зарплати). Крім цих внесків кошти на забезпечення базового
режиму включають спеціальні соціальні внески, встановлені для деяких категорій –
лікарів, журналістів, артистів та ін., а також трансферти, що надходять зі
спеціального фонду страхування по старості. Частину коштів складають відсотки від
розміщення вільних фінансових ресурсів, яке здійснюється Центральним
агентством установ соціального страхування.
У базовому режимі діє система надбавок, успадкування пенсійних прав,
можливість працевлаштування після виходу на пенсію. Так, надбавки, що
призначені подружжю, що виховало трьох і більше дітей; одному з подружжя, на
утриманні якого перебуває інший, який не має власної пенсії; пенсіонерам, які не
можуть обходитися без сторонньої допомоги та ін. За прийнятими у Франції
правилами один з подружжя може успадковувати частину пенсії померлого
чоловіка/дружини. З 1982 р. оформлення пенсії по старості означає кінець трудової
діяльності. На практиці різні режими передбачають різні правила: одні повне
припинення трудової діяльності, інші – тільки найманої роботи.
Крім основних базових режимів у Франції діють обов'язкові додаткові режими
страхування, що поєднують різні професійні категорії працівників. Значна частина
додаткових режимів пенсійного забезпечення зосереджена в рамках Асоціації
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режимів додаткових пенсій (АРРКО) і Загальної асоціації пенсійних установ
(АЖІРК). Перша фінансується за рахунок обов'язкових внесків підприємців – 4%
від обсягу заробітної плати (з 1996 р. вони підвищуються на 0,3% за рік) і найманих
працівників – 2%. У АЖІРК загальний розмір внесків становить 12%, з яких 8%
платять роботодавці і 4% працівники. Виплата з додаткових пенсійних режимів (в
середньому 20% заробітку) істотно підвищує загальний дохід пенсіонерів (в базових
режимах в середньому 50% зарплати).
У 1996 р. обидві ці асоціації об'єдналися і створили єдиний фонд солідарності.
Надалі, до 31 грудня 2005 р., передбачається трансформувати пенсійні системи
АРРКО в єдину, забезпечити функціонування єдиної схеми фінансування за
рахунок підвищення рівня внесків і подовження терміну їх виплат, знизити темпи
зростання розміру пенсій, спростити управління.
Різниця в матеріальному забезпеченні пенсіонерів посилюється завдяки
виплатам із спеціальних режимів пенсійного забезпечення, встановлених для
працівників деяких галузей: для цивільних і військових державних службовців,
залізничників, моряків, гірників, артистів балету, вокалістів, працівників енергетичної та газової промисловості. У деяких випадках особи, які отримують пенсії за
спеціальними режимами, йдуть на пенсію раніше встановленого законом віку,
наприклад, артисти балету – в 40 років, вокалісти, моряки, шахтарі, деякі категорії
залізничників – у 50 років, працівники (крім управлінського персоналу) таких
компаній, як «Електрісіте де Франс», Французький банк і деякі інші – в 55 років.
За спеціальними режимами пенсія підраховується від рівня зарплати в кінці
трудової діяльності, найчастіше вона дорівнює 80% середньої заробітної плати за 10
останніх років, але при цьому не існує ніяких додаткових режимів. Більшість
спеціальних режимів пенсійного забезпечення, особливо в державному секторі,
надають більшу за розмірами пенсію. Частково це пояснюється більш високими
відрахуваннями роботодавців. В останні роки багато спеціальних режимів
починають відчувати серйозні фінансові труднощі. У результаті державі доводиться
дотувати частину виплат.
Базові обов'язкові режими для найманих працівників функціонують під егідою
галузевих кас: Національної автономної каси з виплати допомоги по старості
ремісникам; Національної каси страхування по старості осіб вільних професій;
Національної каси французьких адвокатів. Внески і способи розрахунку пенсій
визначаються в кожному випадку спеціальними угодами між відповідними касами
та асоціаціями найманих працівників.
В результаті такої багатоярусної системи один працівник отримує в середньому
2,8 різних пенсій. Особливістю пенсійної системи Франції залишається висока
норма заміщення, тобто великий розмір пенсії в порівнянні з колишньою
зарплатою. В середньому норма заміщення усіх видів пенсій становить 78% для
чоловіків і 72% для жінок. При розмірі зарплати нижче певного рівня розмір пенсії
встановлюється за пільговим коефіцієнтом. Ця риса пенсійної системи одержала
назву «соціал–демократичного шедевру». Існуючий метод розрахунку пенсій (за
наявності встановленого страхового стажу та віку виходу на пенсію) дозволяє
пенсіонерам зберегти колишній рівень життя. У 1999 р. мінімальна пенсія по
старості склала 3301 фр. на місяць, а максимальна 7350 фр. на місяць.
Інші види пенсійної допомоги
У зв'язку з постарінням населення в Західній Європі в найближчій перспективі
прогнозується істотне збільшення навантаження на працюючу його частину.
Вживаються заходи, щоб зменшити число людей, які рано покидають ринок праці і
які мають право на отримання відповідної пенсії. У Франції так звані
«передпенсійні допомоги» вперше були введені за міжпрофесійним договором у
1972 р. Це право надавалося літнім робочим від 60 до 64 років, які отримували
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допомогу в розмірі 70% свого останнього заробітку до настання пенсійного віку. У
80–х роках умови отримання передпенсійної допомоги мінялися майже щорічно
відповідно до змісту ордонансів (контрактів солідарності) або міжпрофесійних угод.
Характерно, що їх велика вартість для підприємців постійно змушувала посилювати
умови раннього виходу на пенсію. В даний час право на отримання ранньої пенсії
(крім особливих пільгових професійних категорій) отримали особи у віці 59 років і
старше, які мають не менше 40 років страхового стажу, або особи більш раннього
віку, але виплачують страхові внески не менше 43 років. У вересні 1995 р. був
підписаний міжпрофесійний договір, який дозволяє працівникам ряду галузей
приватного сектора отримувати пенсію з 55 років, якщо вони мають 40–річний
страховий стаж і пропрацювали не менше року на останньому місці роботи.
Підприємець зі свого боку зобов'язаний найняти на звільнене місце іншого
працівника, як правило безробітного або без трудового досвіду, або виплачувати
підвищені страхові внески (150% від нормального рівня).
У Франції особи похилого віку (57–64 роки), які звільнені з економічних
причин з дозволу Міністерства праці, також мають право на спеціальну допомогу
для ранніх пенсіонерів. Передчасний вихід на пенсію може бути пов'язаний з
інвалідністю. У країні налічується близько 30 різних режимів пенсійного
страхування по інвалідності, які розподіляються за трьома основними групами:
працездатні інваліди (величина пенсій становить 30% заробітку за кращі 10 років,
але не більше 4 тис. фр. на місяць); непрацездатні інваліди – 50% заробітку, але не
більше 6 тис. фр. на місяць; непрацездатні, які потребують сторонньої допомоги по
догляду, – 50% заробітку і додатково 5,5 тис. фр. на місяць.
Особливу групу ранніх пенсій складають часткові пенсії для осіб, що працюють
за скороченим графіком. Умовами отримання цих пенсій є: необхідний страховий
стаж, відповідний вік і скорочення до певних меж робочого часу. Пенсіонер цієї
групи зазвичай має вік від 55 до 57 років, а його робочий час скорочено на 50%. У
цьому випадку пенсія становить 30% від колишньої заробітної плати. В результаті
постійне розширення кола осіб, які отримують право на дострокову або часткову
пенсію, вимагало збільшення фінансових коштів, що призводило до збільшення
дефіциту бюджету.
Крім трудових пенсій у Франції існує система соціальних пенсій. Виплата
останніх гарантується державою всім літнім людям незалежно від характеру та
тривалості професійної діяльності. В останнє десятиліття динаміка зростання
соціальних пенсій випереджала темпи підвищення решти доходів працівників. У
2000 р. гарантований мінімум доходу для самотніх осіб старше 65 років становив
3600 фр. на місяць, а для сімейної пари – 4945 фр. Ця категорія пенсіонерів має
ряд соціальних пільг: безплатне телефонне обслуговування, безкоштовну юридичну
допомогу, звільнення від податку на житло, поземельного податку і деякі інші
пільги.
Фінансове забезпечення системи соціальних пенсій для людей старше 65 років
здійснюється через фонд солідарності по старості. Його діяльність спрямовується
декретами Державної ради, а пряме управління здійснюється адміністративною
радою і наглядовим комітетом, до складу якого входять депутати парламенту.
Доходи фонду формуються з коштів, отриманих від стягнення загального
соціального внеску (з 1 січня 1994 р. він складає 2,4% будь–яких доходів) та
частини акцизів і мит на алкогольні і безалкогольні напої. Дефіцит фонду може
усуватися за відповідним рішенням парламенту із коштів держбюджету.
В останні роки у Франції почали з'являтися додаткові факультативні режими,
засновані на принципах «капіталізації». Але широкого розповсюдження вони не
отримали, ними охоплено лише 3% пенсіонерів. Подібні фонди можуть діяти в
рамках окремих підприємств, галузевих пенсійних кас, страхових компаній. У
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трудових угодах, які укладаються найманими працівниками і підприємцями,
містяться спеціальні положення про пенсійне забезпечення, про способи і розміри
внесення відповідних соціальних внесків. З метою заохочення розвитку подібних
режимів держава звільняє від податку частину соціальних внесків. Пільгове
оподаткування поширюється також на спеціальні приватні фонди, які залучають
індивідуальні внески населення.
Дискусія про вибір між системою внесків на основі утримання із заробітної
плати, коли виплати визначаються, виходячи з фіксованих коефіцієнтів заміщення
доходів, і приватною системою капіталізації з визначеними внесками почалася на
сесії Європейської ради в Масгрейві в 1981 р. Тоді більшість присутніх висловилася
за створення повністю приватної пенсійної системи. На їхню думку, тільки вона
враховує інтереси всіх вікових груп. Її поступове впровадження дозволить окремим
особам скорегувати свої життєві плани і уникнути негативних наслідків
реорганізації існуючої системи.
У наступні роки було висловлено багато аргументів за і проти створення
приватної пенсійної системи. Однак зараз ця доктрина набуває більш еклектичного
характеру. Важко не погодитися з думкою професора Мадридського університету
Альваро Еспіно, що «реформа державних, чітко визначених пенсій, заснованих на
відрахуваннях із зарплати, представляє цілком можливий шлях контролю за
дисбалансами, виявленими сучасними розрахунками». Дійсно, існуюча система з її
подальшим реформуванням може стати найбільш оптимальною з точки зору
збереження сукупних національних заощаджень. Саме цей шлях обрало більшість
європейських країн. Більш того, в останніх дослідженнях, проведених на
замовлення МВФ, визнано непотрібним для країн зі сформованими системами
пенсійного забезпечення переходити від однієї моделі до іншої.
З 1996 року реформи системи соціального захисту у Франції охопили і сферу
медичного забезпечення, дефіцит бюджету якого в 90-х роках став швидко
збільшуватися. Подібна тенденція проявилася практично у всіх розвинених країнах.
В її основі лежить низка об'єктивних причин: по-перше, демографічний фактор
(зростання частки літнього населення, яке більшою мірою потребує медичних
послуг); по–друге, розширення асортименту та подорожчання медикаментів, а
також підвищення технічної оснащеності медичних установ; по–третє, розвиток
системи профілактичного обслуговування населення (наприклад, вакцинація).
Дефіцит системи медичного обслуговування, в значній мірі викликаний
неефективністю використання коштів, зробив необхідним проведення реформи в
цій галузі. У Франції функціонує система охорони здоров'я змішаного типу:
великий державний сектор і приватний. Джерелом її фінансування служать
податкові надходження, державні страхові платежі, приватне медичне страхування,
прямі виплати пацієнтів. Закон від 27 липня 1999 р. збільшив число громадян, які
отримують безкоштовну медичну допомогу. З 1 січня 2000 р. фінансування
медичного обслуговування престарілих, інвалідів, осіб з низькими доходами
здійснюється за рахунок коштів держбюджету, якщо дохід на одну людину
становить не більше 3 500 фр., подружжя без дітей – 5 250 фр., сім'ю з однією
дитиною – 6300 фр., сім'ю з двома дітьми – 7350 фр. і т. д. Цей закон передбачає
нові правила безкоштовних медичних послуг молодим людям у віці від 18 до 25
років, які живуть без підтримки сім'ї та опинилися у скрутному становищі.
Державні видатки на охорону здоров'я контролюються парламентом, який
стверджує загальний ліміт медичних витрат, контрольний пакет по кожному
сектору і регіону, а також визначає санкції при порушенні фінансової дисципліни.
У країні діють спеціальні регіональні агентства, у функції яких входить контроль за
якістю та обсягом обслуговування пацієнтів, ефективністю використання
обладнання та приміщень, розподілом фінансових коштів між державними і
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приватними медичними установами. Розміри тарифів на послуги медиків
встановлюються в результаті переговорів між національними страховими фондами
та асоціаціями лікарів і медичних працівників, виходячи з лімітів, затверджених
парламентом. Якщо величина ліміту перевищується, лікарі повинні відшкодувати її
страховим фондам.
З 1997 р. у Франції приступили до створення системи комп'ютерного контролю
лікування всіх пацієнтів. Крім того, йде процес кодування методів лікування різних
захворювань з метою виключення нераціональних і шкідливих видів послуг і
медичних препаратів. У перспективі планується створення єдиної системи
медичного страхування для населення, яка забезпечувала б можливість надання
медичного обслуговування всім, хто звернувся за допомогою. В даний час в країні,
за даними Центру з вивчення економічних проблем охорони здоров'я, розрив у
витратах на медичні цілі сімей з різним рівнем достатку досить великий. Так, сім'я,
в якій дохід на одну людину нижче 3 000 фр. в місяць, витрачає на відвідування
дантиста 82 фр., в той час як в середньому по країні цей показник дорівнює 115
фр., а в осіб з доходами більше 10 000 фр. – 214 фр.; відповідно на оплату послуг
фахівця – 88 фр., а в середньому – 101 фр. для жінок і 161 фр. – для чоловіків.
Дослідження показують, що подальше вирівнювання рівня витрат на оплату
медичних послуг тільки за рахунок соціального забезпечення неможливо. Перш за
все треба посилити допомогу найбільш знедоленим шляхом скорочення державних
дотацій заможної частини населення.
Певні підсумки
Французький досвід знову переконливо підтвердив, що реформа сфери
соціального захисту, зокрема пенсійної системи, яка зачіпає життєві інтереси
основної маси населення, вимагає ретельно продуманих і зважених рішень,
врахування різних факторів, у тому числі психологічного. В іншому випадку її
проведення може викликати загострення соціальних хвилювань в суспільстві. Так,
наприклад, реформа пенсійної системи, яка радикально зачіпала інтереси
працівників державного сектора, а також зміни в організації та фінансуванні
медичних послуг, стала одним з головних напрямів у соціальній політиці уряду А.
Жюппе. Він почав підготовку реформи в найсуворішій таємниці. Навіть невелика
інформація про хід роботи коштувала відставки двох міністрів. Подібна таємність,
не характерна для політичного життя Франції, посилила стурбованість
громадськості. В кінці 1995 р. розгорнувся масовий рух протесту у всіх великих
містах країни.
В результаті уряд був змушений відмовитися від подальшої програми
реформування пенсійної системи і піти лише на окремі зміни в організації і
фінансуванні медичного обслуговування. На зустрічі з представниками підприємців
і п'яти провідних профоб'єднань А. Жюппе запевнив їх, що надалі всі укази уряду з
проблем соціального забезпечення будуть з ними попередньо обговорюватися.
Але є й інший приклад. Реформа пенсійного забезпечення, розпочата в 1993 р.
Е. Балладюром, проходила виключно за ініціативою уряду; однак перший її етап не
викликав гострих соціальних конфліктів. Це стало можливим завдяки поступовому,
плавному характеру змін розрахунку пенсії.
Безсумнівно, що в результаті реформування системи соціального забезпечення
французький уряд домігся певного успіху в стабілізації його бюджету. У 1999 р.
загальний бюджет соціального забезпечення був зведений без дефіциту, а в 2000 р.
виріс на 3,3 млрд. фр. Цьому сприяв сприятливий економічний розвиток країни: в
1999 р. темпи зростання склали 2,9%, в 2000 р. – 3%, і очікується їх збільшення до
3,5%. У 2000 р. істотно збільшився приплив молоді в різні сектори економіки (на
5,6%), прогнозується його збільшення на 5,9%, що позитивно позначиться на
надходженні коштів до бюджету соціального забезпечення.
391

Бюджет системи соціального забезпечення у Франції стає бездефіцитним.
Однак подібного результату вдалося досягти головним чином шляхом підвищення
оподаткування і тільки частково за рахунок оптимізації роботи різних підрозділів
соціального забезпечення.
У 1996 р. у Франції був прийнятий закон про поправку до Конституції країни,
яка зобов'язує парламент щорічно оголошувати про стан бюджету соціального
забезпечення. Уряд створив «амортизаційний фонд по заборгованості в соціальній
сфері» на суму 250 млрд. фр. за рахунок внеску «соціального відшкодування» у
розмірі 0,5% на всі доходи (крім мінімальної соціальної допомоги), які будуть
збиратися з 1 лютого 1996 по 31 січня 2009 р. Крім того, запроваджується
оподаткування родинної допомоги, підвищуються страхові внески з пенсій та
допомоги по безробіттю і збільшуються податки зі страхових премій компаній.
Посилення контролю з боку адміністрації за витрачанням коштів підвищило
фінансову ефективність функціонування всієї системи надання медичної допомоги
населенню. Однак, на думку економістів, у цьому напрямку були зроблені лише
перші кроки. Якщо реформи не будуть продовжені, то витрати сімей на медичні
потреби складуть в 2025 р. 30% ВВП.
Реформи пенсійної системи змінили тільки методи розрахунку пенсій в
базовому і додатковому режимах. Вони не торкнулися понад 170 спеціальних
систем, що поєднують державних службовців, тобто тих пенсійних систем, які в
останні роки отримують значні дотації з бюджету. Тому, на думку експертів ОЕСР,
результати пенсійної реформи 1993 р. в справі збалансування видатків з
обов'язкової частини додаткових і спеціальних пенсій зможуть протриматися тільки
до 2010 р., коли очікується загострення демографічного чинника. А в 2030 р.
дефіцит пенсійної системи складе не менше 4% ВВП, якщо реформи в цій сфері не
будуть продовжені.
Подібні проблеми стоять практично перед всіма країнами ЄС. Протягом
перших
десятиліть
очікується
підвищення
«рівня
залежності
літніх
людей»(відношення чисельності літніх осіб старше 64 років до чисельності осіб у
віці до 64 років). Відповідно до прогнозів Євростату, цей рівень складе в 2020 р. у
Франції 33,0, у Німеччині – 32,6. Найбільш сприятливе становище в Данії та
Люксембурзі – 27,0.
В цілому у Франції, незважаючи на певні труднощі, державне регулювання
соціальної сфери здійснюється досить конструктивно і в значній мірі успішно.
Згідно з даними статистики ЄС, в 1997 р. купівельна спроможність допомог
соціального забезпечення на 1 мешканця у Франції перевищувала середню цифру
по країнах ЄС на 14,2%, відстаючи від Німеччини і Австрії лише на 2,4%, від Данії
на 11%, але значно поступаючись Люксембургу – на 45,3%. Люксембург посідає
перше місце по купівельній спроможності соціальної допомоги на 1 жителя,
випереджаючи найближчу до нього Данію на 30%.
В даний час до задачі підвищення рівня соціального захисту в кожній країні
додається нова – не допустити одностороннього зниження рівня доходів
працівників в одній з країн і використання цього в конкурентній боротьбі.
Політику, спрямовану на рішучі реформи і різке скорочення соціального захисту як
засіб підвищення конкурентоспроможності фірм, а також на створення приватного
ринку страхування, фактично підтримують лише у Великобританії. У більшості ж
європейських країн мету реформування соціального забезпечення бачать у
відновленні фінансового контролю над системою та забезпеченні її довготривалої
стабільності.
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4.8. ОПЛАТА ПРАЦІ В КРАЇНАХ СНД
Заробітна плата – фундаментальна категорія державної політики доходів, рівня
життя населення. У «Доповіді про становище в галузі оплати праці в державах
співдружності, солідарної позиції і діях профспілок щодо захисту інтересів
працівників» Загальної конфедерації профспілок (ЗКП) за 2007 р. проведено аналіз
ситуації, що склалася в цій сфері в країнах – учасницях Співдружності Незалежних
Держав, включаючи рівень заробітної плати, ступінь її достатності та
справедливості з точки зору розподілу результатів праці, структуру зарплати, її
форми і системи, державне і децентралізоване регулювання оплати праці (через
систему угод і колективних договорів).
Враховуючи, що в останні роки в країнах Співдружності спостерігається стійке
економічне зростання, склалася сприятлива ситуація для поліпшення стану із
заробітною платою, зазначений аналіз і визначення на його основі солідарної
позиції і дій профспілок країн СНД в сфері оплати праці найманих працівників
допоможуть членським організаціям ЗКП глибше розібратися в цій проблемі,
виявити позитивні і негативні тенденції, оцінити справедливість вимог профспілок
у цій сфері. За даними Статкомітету СНД середньомісячна зарплата в 2007 році в
державах Співдружності складала від 48 дол. США в Таджикистані до 529 дол. в
Росії. У порівнянні з минулим роком вона зросла як у номінальному, так і в
реальному вираженні (табл. 1).
При цьому в грудні 2007 року (місяці найбільших виплат) середньомісячна
зарплата склала в Азербайджані – 272 долара США, Вірменії – 345, Білорусі – 370,
Казахстані – 557, Киргизії – 159, Молдові – 232, Росії – 752, Таджикистані – 66,
Україні – 332 долара.
1. Середньомісячна номінальна заробітна плата в країнах СНД в 2007 році
Назва держави

Азербайджан,
манатів
Вірменія, драмів
Білорусія, біл.рублів
Казахстан, тенге
Киргизія, сомів
Молдова, лей
Росія, рублів
Таджикистан,
сомони
Україна, гривень

Середньомісячна нарахована номінальна
заробітна плата
в нац.
в
I п/р 2010 р.
Реальна
валюті доларах к I п/р 2011 зарплата до
США
р.
2010 г., %
351

443

112

102

110387
1564501
81633
8152
3013
22353

298
449
559
174
254
781

106
142
112
123
106
111

96
116
107
102
105
102

427

95

123

108

2494

313

118

108

Мінімальна
зарплата
в доларах
США

108
88
115
110
15
51
164
17
120

п.п. 3.18–3.11 за матеріалами Департаменту ВКП з питань захисту соціально–економічних
інтересів працівників.
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Рівень середньомісячної зарплати свідчить, що вона може бути витрачена
тільки на харчування (при цьому далеко не розкішну їжу), господарські товари
(мило, пральний порошок, електролампи, зубна паста і т.д.), оплату житла та
комунальних послуг, транспорт, покупку дешевого одягу і взуття. За даними
статистичного обстеження в даний час в Азербайджані та Киргизії на продукти
харчування сім'ї витрачають 54% від споживчих витрат, у Вірменії, Таджикистані,
Україні – 57, в Білорусії, Молдові – 42, в Казахстані – 39, в Росії – 34 відсотки.
Вже сама структура витрат свідчить про низький рівень оплати праці. Крім того,
навіть у Росії, де заробітна плата перевищила п’ятсотдоларовий бар'єр, за даними
соціологічного опитування, 12% населення відчуває брак грошей на купівлю їжі.
Довідково: У розвинених країнах частка витрат на харчування становить 10–
15%, при цьому у Франції – 12%, в Австрії, Німеччині, Данії, Люксембурзі,
Нідерландах – 9, у Великобританії, Канаді, Швеції – 8, в Ірландії і США – 6
відсотків.
Практично у багатьох працівників не залишається коштів на утримання дітей,
освіту, платні послуги охорони здоров'я, організацію відпочинку, підтримання
загальнокультурного рівня через спілкування і засоби комунікації та інші цілі. При
цьому не слід забувати, що тепер у більшості держав на плечі працівників лягає і
покупка житла.
Про низький рівень оплати праці свідчить і такий показник, як частка
заробітної плати у ВВП. Частка зарплати у ВВП в жодній з країн СНД не досягла
40 відсотків, тоді як у багатьох західних країнах вона перевищує 50–60 відсотків.
Розмір середньомісячної зарплати в державах Співдружності значно відстає від
оплати праці в країнах з ринковою економікою. Навіть у тих країнах СНД, де
середня зарплата в 2007 році була найбільш високою (Білорусія, Казахстан, Росія),
її розмір практично відповідає рівню мінімальної заробітної плати в таких країнах,
як Польща, Угорщина, Чехія і в 2–4 рази нижче, ніж в США, Франції,
Великобританії, Бельгії.
Заробітна плата працівників обробної галузі в країнах Співдружності складає
15 – 52% від зарплати найбільш низько оплачуваних працівників ПАР. Якщо ж
порівняти з найбільш високо оплачуваними працівниками Канади, то в Росії
працівники цієї галузі одержують в 6 разів менше, ніж їх канадські колеги, в
Казахстані – у 7, в Україні – 11, у Вірменії – 14, в Молдові – 17, в Киргизії – в 23
рази менше.
Ціна робочої сили в державах СНД ще дуже далека від світового рівня, а от
ціни на основні видів продовольства та промислові товари вже наблизилися до
світових, а в ряді випадків і випереджають.
Якщо зіставити ціни тільки на чотири види продуктів харчування, то,
наприклад, в Лондоні (де ціни на продовольчі товари на 13% вище
середньоєвропейського рівня) соняшникова олія, яйця дешевше, ніж в столицях
більшості країн СНД, в столицях трьох держав і хліб дорожче, ніж у Лондоні, а в
Москві і молоко (табл. 2).
2. Ціни на основні продукти харчування в Лондоні і столицях СНД
(В російських рублях)
Вид продукту Лондон Баку Єреван Мінськ Астана Бішкек Кишинів Москва Душанбе Київ
Хліб(1 кг)
28
16
32
22
39
22
14
30
17
19
Молоко(1 л)
30
21
27
14
17
25
18
31
23
23
Соняшников
а олія(1 л)
60
61
73
59
79
65
51
64
60
46
Яйця(10шт.)
40
40
46
25
41
53
44
40
35
38
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Однією з основних причин такого становища є неконтрольована інфляція в
країнах СНД. Так, у більшості держав за останні роки продовольство дорожчало
швидше, ніж у світі.
Низький рівень заробітної плати багато в чому пов'язаний з низьким рівнем
державної гарантії щодо мінімального розміру оплати праці (МРОП або МЗП). На
1 січня 2008 МЗП становила в Азербайджані –71 дол.США, Вірменії – 82, Білорусі
– 97, Казахстані – 87, Киргизії – 10, Молдові – 35, Росії – 94, Таджикистані – 6,
Україні – 102 долари.
Тільки в Білорусії та Казахстані МЗП відповідає прожитковому мінімуму
(ПМ). В інших країнах це співвідношення знаходиться в межах від 10 до 85
відсотків.
На мінімальну заробітну плату можна придбати в Таджикистані тільки 50 грам
м'яса в день, в Киргизії – 70 грам, в Азербайджані та Вірменії – 400 грам, в
Казахстані та Росії – 500 грам, в Україні – 700 грам, в Білорусії – 800 грам м'яса. І
це за умови, що більше ніяких витрат не робиться. При такому державному
мінімумі не можливо забезпечити не тільки відтворення, але навіть просте
фізіологічне виживання людини. А в країнах СНД є такі працівники, зарплата яких
в порушення трудового законодавства, встановлена на рівні нижче мінімального. У
Вірменії чисельність таких працівників складає 2,3% від числа працюючих, в
Білорусії – 3,5, в Росії – 1,0, у Таджикистані – 4,5, в Україні – 7,6 відсотків.
Довідково: Мінімальна заробітна плата в Люксембурзі, Ірландії – 2020–2260 дол.
США; Бельгії, Великобританії, Нідерландах, США та Франції – 1717–1870; Австрії –
1440; Іспанії, Греції та Мальті – 840 – 960; Словенії – 750; Португалії – 690; Чехії –
415; Польщі – 336; Румунії – 164; Болгарії – 130 доларів.
У державах СНД влада і бізнес намагаються покласти відповідальність за
низьку продуктивність праці на працівників, аргументуючи тим самим
неможливість підвищення заробітної плати. Хоча давно відомо, що продуктивність
головним чином залежить від стану засобів виробництва і обладнання. Багато
підприємців не зацікавлені в зростанні продуктивності праці і воліють підтримувати
конкурентоспроможність своїх виробництв тільки за рахунок дешевизни робочої
сили, а не модернізації виробництва. Так, за даними опитування Інституту
економіки перехідного періоду кількість російських компаній, зацікавлених у
зростанні продуктивності праці в 2007 році знизилася у порівнянні з 1998 роком
більш ніж в 2 рази.
В умовах значної інфляції, коли істотно дорожчають продукти і товари першої
необхідності, вважається, що ставити питання про відповідність зростання
заробітної плати зростанню продуктивності праці не коректно. Тим більше, що
багато працівників не мають коштів навіть в межах прожиткового мінімуму.
Наприклад, в 2007 році практично у всіх країнах Співдружності відбулося різке
підвищення цін на соціально значущі продукти харчування, яке становило: по хлібу
– від 11 до 49%, по м'ясу – від 3 до 25%, по рибі – від 6 до 98%, по маслу
тваринному – від 10 до 56%, по маслу рослинному – від 42 до 100%, по молочних
продуктах – від 4 до 30%, по яйцях – від 7 до 54 відсотків. І якою б не була
продуктивність праці, покрити підвищені витрати працівників на харчування
повинна збільшена зарплата, інакше перед працюючими просто встає завдання
фізичного виживання.
При іншому підході рівень споживання продуктів харчування малозабезпечені
верстви населення змушені будуть в значній мірі підтримувати за рахунок
альтернативних джерел: підсобне господарство (сільське і ремісниче), торгівля,
надання послуг, а також за рахунок економії на якості харчування, на культурно–
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освітніх потребах, покупці промтоварів, споживанні послуг охорони здоров'я і т.д.
Це призведе до значного збільшення тривалості робочого дня, буде позначатися на
здоров'ї людини. І навряд чи від такого працівника можна чекати високої
продуктивності праці та інноваційних рішень.
У багатьох же країнах СНД при порівнянні одиниці заробітної плати на
одиницю виробленого продукту виходить, що продуктивність праці на одного
працюючого в 3 і більше разів вище, ніж у західноєвропейського або
американського.
Про це свідчать і дані дослідження компанії Pricewaterhouse–Coopers (PwC),
проведеного в Росії в 2007році. Згідно з ними на кожен долар, інвестований в
персонал у вигляді винагороди, підприємствами було отримано 2,3 дол.США, що в
2 рази перевищує аналогічний показник, отриманий у ході дослідження в Західній
Європі (1,16 дол.США).
Завдання досягнення збалансованого співвідношення продуктивності праці і
зарплати не повинне вирішуватися за рахунок зниження реальної заробітної плати
працівників і втрати нею відтворювальної функції. І якщо держави Співдружності
націлені на інноваційний розвиток, що вимагає підвищення продуктивності праці,
то потрібен більш високий рівень заробітної плати. Важливо не боротися із
зростанням заробітних плат, а сконцентруватися на заходах щодо підвищення
продуктивності праці.
Що стосується побоювання зростання інфляції через збільшення заробітної
плати, то цей вплив набагато більш слабкий, ніж розраховують фінансові органи
держав. Навіть, на думку представників підприємців, монетарний чинник впливу в
даний час не перевищує 20–30%, і в основному інфляція залежить від цін на базові
сировинні товари. У її загальному рівні основу складає інфляція витрат, що
відбувається через недорозвиненість ринків і конкуренції. Монополізація ринків
призводить до зростання цін на бензин, метал та інші базові продукти. Тому
основний спосіб знижувати інфляцію – розвивати вільний повноцінний ринок з
необхідним рівнем конкуренції. Слід також зазначити, що останнім часом помітний
вплив на інфляцію стали надавати ціни на світовому ринку. Досить згадати
подорожчання основних продуктів харчування в кінці 2007р. практично у всіх
країнах СНД.
Наведені досі дані про рівень заробітної плати є середніми показниками, які
нічого не говорять про те, що відбувається з оплатою праці різних груп
працівників. Сьогодні в ряді країн СНД, незважаючи на позитивну динаміку
зростання середніх показників заробітної плати, соціальна поляризація за видами
економічної діяльності залишається значною.
У 2007 році найнижча заробітна плата спостерігалася в аграрному секторі. В
освіті та охороні здоров'я рівень зарплати поступово збільшується, але як і раніше
поступається рівню оплати праці, що склався в цілому по економіці. Найвища
заробітна плата протягом останніх років зберігається в сировинних галузях і галузі
«Фінансова діяльність». Є значна диференціація і всередині галузей.
Одним з індикаторів диференціації заробітної плати є доцільний коефіцієнт,
який розраховується як відношення найнижчої заробітної плати серед 10%
найбільш оплачуваних працівників до найвищої заробітної плати серед 10%
найменш оплачуваних працівників. Сьогодні цей коефіцієнт за даними
Статкомітету СНД складає в Азербайджані – 5,6 рази; в Білорусії – 4,8; у Молдові
– 6,1; у Росії – 8,4; у Таджикистані – 17,8 рази.
Хоча всі усвідомлюють, що глибина нерівності в багатьох державах
Співдружності набагато більше. І якщо взяти інший показник розшарування –
коефіцієнт фондів, то в Азербайджані, наприклад, він склав у 2006 році 17 разів, у
Вірменії, Казахстані, Киргизії, Молдові – 13 разів, в Україні – 24 рази, в
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Таджикистані – 28 разів, в Росії в 2007 році – 22,1 рази (в м.Москві перевищив 50–
кратний рівень).
Такий значний розрив у рівнях оплати праці вважається головною ознакою
відсутності стабільності і соціальної справедливості в суспільстві. Хоча в деяких
найбагатших і соціально благополучних країнах світу різниця між доходами бідних і
багатих теж немаленька, але там рівень зарплат низькооплачуваних працівників на
відміну від країн СНД забезпечує їм нормальне життя і відтворення трудових
ресурсів. І при цьому все ж у більшості країн з розвиненою ринковою економікою
державна політика в сфері доходів стримує надмірну диференціацію та рівень
розшарування там в 2–4 рази менший, ніж в країнах СНД. Наприклад, зарплата
шведського міністра всього в шість разів більша, ніж у некваліфікованого
робітника. У країнах же СНД значна частина знов створеного продукту,
заробленого зусиллями всіх працівників, присвоюється обмеженим командним
складом національного бізнесу. Так, приватні компанії нафтового сектора
економіки Росії спрямовують на виплату дивідендів від власності і капіталу до 80%
чистого прибутку. Наприклад, на типових металургійних заводах при
середньомісячній зарплаті по підприємству 3–4 тис. рублів їх генеральний директор
в рік отримував більше 700 тис. рублів, доходи його заступників трохи менші.
Крім того, що прибуток на капітал значною мірою збільшує стан меншини,
зарплата топ–менеджерів зростає значно вищими темпами, ніж в основної частини
працівників. За даними однієї з найбільших у світі консалтингової компанії Hay
Group щомісячний дохід менеджерів середньої ланки в Росії в 2006 році виріс на
60% і склав 13 тис. доларів, у той час як середньомісячна номінальна зарплата в
цілому по країні виросла за той же період тільки на 25% і дорівнювала 395 доларам
США. Дохід менеджерів навіть у найрозвиненіших країнах Заходу значно
скромніший. Наприклад, в США – 9 тис. дол., у Великобританії – 7 тис. дол. на
місяць.
Слід також зазначити, що отримання інформації про зарплату вищого складу
керівників підприємств та розподілі прибутку ускладнено. Через закони про
комерційну таємницю бізнес намагається зробити цю інформацію недоступною,
що, безумовно, ускладнює боротьбу профспілок за справедливий розподіл
створеного продукту.
Обстеження Інституту соціально–економічних проблем народонаселення РАН,
проведене в 2007 році в Росії показує, що приблизно 60% сукупного приросту
оплати праці припадає на частку 20% працівників з найвищими заробітками і
менше 3% – на частку 20% працівників з найнижчими заробітками. В цілому в
2000-ні роки середньорічний темп зростання реальних доходів 10% найбільш
забезпечених на 24% перевищив темпи зростання ВВП.
Все це свідчить про те, що економічне зростання в більшості країн СНД
супроводжується поглибленням соціальної нерівності, що поряд з низьким рівнем
оплати праці створює умови для збереження бідності та злиднів в суспільстві. За
наявними останніми даними в країнах СНД чисельність населення з доходами
нижче прожиткового мінімуму становить від 11 до 57%. А за рівнем бідності,
розрахованому за кількістю населення, що має дохід менше 2 доларів на день (за
міжнародними стандартами – поріг бідності), наші країни більшою мірою
відповідають країнам Латинської Америки (табл. 3).
При цьому зберігається досить високий рівень бідності серед працюючого
населення. В даний час в Казахстані число таких працівників складає 2% від
чисельності працюючих, в Білорусії – 4, в Україні – 15, в Росії – 16, у Грузії – 22,
у Киргизії – 62 відсотки.
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3. Рівень бідності в країнах СНД і в деяких країнах світу
(у % до загальної чисельності населення)
Країни

Частина
населення, що
знаходиться за
межею бідності

Частина
населення, що
живуть менше,
ніж
на 1$ на день

Частина
населення, що
живуть менше,
ніж на 2$ на
день

Країни СНД

Азербайджан
Вірменія
Грузія
Білорусія
Казахстан
Киргизія
Молдова
Росія
Таджикистан
Україна

16
27
35
11
13
40
29
16
57
28

менше
менше
менше
менше
22
6
3%

Немає даних
2%
31
Немає даних
2%
менше 2%
2%
16
2%
21
64
24
Немає даних
46

Європа

Албанія
Болгарія
Угорщина
Латвія
Литва
Естонія
Італія
Нідерланди
Фінляндія

25
13
17
Немає даних
Немає даних
9
13
6
5

менше 2%
12
менше 2%
6
менше 2%
менше 2%
менше 2%
5
менше 2%
8
менше 2%
8
Немає такого населення
Немає такого населення
Немає такого населення

Америка

Аргентина
Болівія
Бразилія
Мексика
Чилі
США

30
63
22
20
17
12

7
23
23
42
8
21
5
20
менше 2%
10
Немає такого населення

Певна частина працівників отримує зарплату менше 50 доларів США на
місяць, тобто менше, ніж 2 долари на день. В Азербайджані заробітну плату до 50
доларів отримують 21% працівників, Вірменії – 8, в Киргизії –50, Таджикистані –
62 відсотки.
Довідково: Введення плоскої шкали оподаткування громадян в Грузії, Україні,
Росії, Казахстані, Киргизії (ставка прибуткового податку становить відповідно 25,
15, 13, 10, 10 відсотків) призвело до скорочення можливості перерозподілу доходів на
користь малозабезпечених громадян. На відміну від більшості країн світу зазначені
держави зрівняли в податковому навантаженні мільярдера і рядового трудівника. А в
США, наприклад, мінімальна ставка складає 15%, максимальна 40%, а в Японії
відповідно 10 і 50; у Франції 5 і 53; у Великобританії 10 і 40, в Німеччині – 15 і 45; в
Іспанії – 12 та 32 відсотки.
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При цьому в окремих державах не тільки всіх зрівняли по мірі оподаткування, але
й беруть податки з доходів, які не тільки нижче прожиткового мінімуму, але й нижче
мінімальної заробітної плати. Так, при мінімальній місячній зарплаті в Росії 2300
рублів, прожитковий мінімум працездатної людини 4197 рублів, податок не береться
лише з 400 рублів.
Одним з факторів низького рівня зарплати і значного розшарування є
недостатня активність і наполегливість профспілок в їх боротьбі за гідну заробітну
плату.
Виходить, що більшості працівників зростання економіки не приносить
якихось значних дивідендів. Вони дістаються багатим. І стає все більш актуальним
питання про справедливий розподіл отриманого доходу всередині підприємств,
організацій, а також його перерозподілі в державному масштабі через систему
прогресивного оподаткування доходів громадян.
На ситуацію, що склалася, накладаються також затримки виплати зарплати.
Нараховані працівникам, але не виплачені грошові суми склали, за оцінкою, в
середньому по Співдружності близько 8% річного фонду заробітної плати.
При цьому більше половини загальної суми заборгованості в більшості країн
Співдружності припадає на промисловість та аграрний сектор.

4.9. ЗАХИСТ ІНТЕРЕСІВ ПРАЦІВНИКІВ У КРАЇНАХ СНД
За результатами аналізу ситуації, що склалася в сфері оплати праці в країнах
СНД, Департамент ЗКП з питань захисту соціально–економічних інтересів
працівників зробив відповідні висновки і пропозиції.
Економічна ситуація в країнах СНД за останні роки, як наголошується в
доповіді Департаменту за 2007 р., нормалізується і сприяє зростанню як
номінальної, так і реальної заробітної плати, послідовному підвищенню її
мінімального рівня. Однак суттєва диференціація свідчить про відсутність
ефективної політики доходів, і перш за все заробітної плати, в більшості держав
Співдружності.
Намічені й реалізовані плани на середньострокову перспективу в сфері
заробітної плати і доходів населення не припускають поки належної зміни цієї
політики, комплексного підходу до вирішення проблеми збереження людського
капіталу, підвищення його якості та більш ефективного використання. Рішення
проблеми низького рівня заробітної плати залишається основною економічною та
соціальною необхідністю.
Виходячи з проведеного аналізу, профспілкам слід зосередити свої зусилля на
таких положеннях.
1. Наполягати на докорінній зміні політики доходів населення, і перш за все,
заробітної плати; домагатися значного (у рази) підвищення середньомісячної
заробітної плати, справедливого розподілу створеного національного продукту.
На сьогоднішньому етапі розвитку доцільно, щоб в кожному об'єднанні
профспілок незалежних держав, в кожній галузевій профспілці був намічений план
досягнення певного (конкретного) рівня зарплати.
Добиватися і підтримувати активні дії держав СНД щодо забезпечення
необхідних заходів (правових, адміністративних та інституційних), що сприяють
ефективному розвитку переговорного процесу.
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2. Сприяти вдосконаленню законодавства в сфері оплати праці та його
неухильного дотримання.
Особливу увагу приділити державній гарантії щодо підвищення рівня
реального змісту заробітної плати. Провести необхідні консультації щодо прийняття
в державах закону про індексацію доходів громадян, що створить конкретний
механізм виконання встановлених державних гарантій і в умовах ще значної
інфляції в країнах Співдружності не дозволить знецінюватися трудовим доходам
громадян.
Домагатися законодавчого закріплення права профспілок при веденні
переговорів мати доступ до інформації про розмір заробітної плати вищого
керівного складу підприємств (організацій) і розподілу прибутку.
3. Мінімальна заробітна плата (МЗП) має бути виведена на рівень не нижче
прожиткового мінімуму, та профспілкам слід перейти до висунення вимог щодо її
розрахунку (МРОП) виходячи з мінімального споживчого бюджету. Мінімальний
розмір оплати праці повинен розраховуватися без включення до нього
компенсаційних, стимулюючих і соціальних виплат. При введенні годинної
мінімальної заробітної плати важливе збереження в якості гарантії місячної МЗП
(МРОП).
4. Наполягати на ратифікації Конвенції МОП № 95 «Про охорону заробітної
плати», Конвенції МОП № 131 «Про встановлення мінімальної заробітної плати» в
тих країнах СНД, де вони не ратифіковані.
5. Слід відновити роль тарифної частини заробітної плати і підвищити її до
65–75%. Сприяти оптимальному співвідношенню між гарантованою частиною
заробітку і надтарифною її частиною, покликаною зацікавити працівника в
кінцевих результатах виробництва і справедливому розподілі створеного продукту.
Методично проводити політику зростання тарифів для того, щоб вона
компенсувала працівникові витрачену робочу силу. При веденні переговорів по
зростанню заробітної плати наполягати на виключенні штучних систем
преміювання, надбавок за рахунок зниження частки тарифу. Сприяти
встановленню тарифів і їх співвідношень відповідно професійно–кваліфікаційних
характеристик; обґрунтованого нормування робіт і праці.
Домагатися, щоб норми праці були не тільки технічно, але й соціально
обґрунтовані, щоб робітники при впровадженні нових норм були сповіщені в
строки, встановлені трудовим законодавством. Важливо забезпечити контроль за
тим, щоб досягнення високого рівня виробітку продукції окремими працівниками
за рахунок застосування з їхньої ініціативи більш ефективних прийомів праці і
вдосконалення організації робочих місць не супроводжувалося посиленням раніше
розроблених норм праці.
Особливу увагу приділити гнучким системам оплати праці, включаючи
грейдингову модель . При їх використанні профспілкам слід поставити під
ГРЕЙДИНГ (чи система грейдів) – це процедура чи система процедур з проведення оцінки и
ранжування обов’язків, в результаті яких обов’язки розподіляють за групами, чи, власне, грейдами, у
відношенні з їх цінністю для компанії. Таким чином, ГРЕЙД (grade (англ.) – ступінь, клас) – це
група обов’язків, що мають приблизно однакову цінність для компанії. Кількість грейдів може
варіюватися від 5–7 до 20. Кожному грейду відповідає певний розмір окладу, чи «виделка окладів»,
яка може періодично переглядатися, але сама система грейдів залишається незмінною.
Система грейдів вперше з’явилася півстоліття тому а США на замовлення держструктур, які хотіли
розібратися, скільки потрібно платити чиновникам одного професійного рівня, але які виконують
різну роботу. В результаті було розроблено універсальну систему, яка враховувала ряд факторів, які
можна назвати компенсаційними факторами, оскільки від них залежала матеріальна компенсація
для певної посади. Це такі фактори, як рівень відповідальності, досвід, знання та навички,
результативність діяльності.
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контроль об'єктивність і справедливість оцінки результатів праці та адекватність
цих результатів встановлюваної тарифної ставки (окладу). Не допускати, щоб вилка
тарифної ставки (окладу) «розсовувалася» надмірно за рахунок зниження її
мінімального значення. Не допускати застосування зазначеної моделі заробітної
плати для працівників, чия тарифна ставка (оклад) нижчий від прожиткового
мінімуму.
5. Перешкоджати застосуванню безтарифної системи оплати праці. Найманий
працівник повинен мати гарантовану тарифну ставку (оклад) за виконання норм
праці (виробничих завдань), диференційовану за категоріями персоналу і, що
забезпечує відтворення робочої сили.
6. Домагатися впровадження галузевих систем регулювання заробітної плати,
виходячи з поставленого завдання по досягненню певного рівня заробітної плати.
Підвищити в цьому роль галузевих (тарифних) угод. При розробці галузевих систем
оплати праці враховувати специфіку підгалузей, їх рентабельність.
7. Боротися за збільшення виділення коштів з бюджетів на освіту, охорону
здоров'я, культуру та модернізацію на цій основі систем оплати праці працівників
організацій, що фінансуються з бюджетів різних рівнів, що забезпечують
конституційні мінімальні гарантії, обґрунтоване співвідношення розмірів оплати
праці в бюджетному і позабюджетному секторах економіки, привабливість праці в
цій сфері для кваліфікованих кадрів та якісного надання послуг населенню.
8. Наполягати на зміні податкової системи з метою забезпечення
справедливості в розподілі доходів, згладжування соціальної нерівності та
викорінювання бідності, в першу чергу серед працюючих.

4.10. ПИТАННЯ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ В ГЕНЕРАЛЬНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ І ГАЛУЗЕВИХ
УГОДАХ У КРАЇНАХ СНД
Генеральні угоди
Розмір мінімальної заробітної плати з 2004 р. за даними Загальної конфедерації
профспілок (ЗКП) збільшився в Молдові – в 4 рази, в Росії – 3,8, Киргизії – 3,4,
Азербайджані – 3, Таджикистані – 2,9, Україні – 2,2, Вірменії – 1,9, Білорусії та
Казахстані – в 1,6 рази. Практично у всіх країнах СНД скоротився розрив між
мінімальною заробітною платою і прожитковим мінімумом. У Білорусі і Казахстані
мінімальна заробітна плата відповідає прожитковому мінімуму.
В даний час в деяких країнах СНД тривають переговори об'єднань профспілок
на національному рівні щодо встановлення розміру мінімальної заробітної плати на
рівні прожиткового мінімуму. Але поки ці питання не відображаються в
генеральних угодах. У ряді держав взяті зобов'язання щодо встановлення
мінімальної заробітної плати на рівні прожиткового мінімуму. Наприклад, в Росії
соціальні партнери домовилися про підвищення з 1 грудня 2008 року мінімального
розміру оплати праці до величини прожиткового мінімуму. Однак для введення цієї
гарантії необхідно буде здійснити аналіз соціально-економічних наслідків
попереднього підвищення мінімальної зарплати і практики її встановлення в
суб'єктах Російської Федерації. У Білорусії заплановано доведення мінімальної
заробітної плати до більш високого рівня – мінімального споживчого бюджету.
Крім питання про мінімальну заробітну плату в ряді держав СНД взяті інші
зобов'язання, що стосуються питань оплати праці. В Україні Генугодою
передбачено встановлення тарифної ставки першого розряду для робітників у
розмірі 120% від мінімальної зарплати. У Казахстані соціальним партнерам
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рекомендовано при укладенні галузевих угод розглядати і включати в них
положення про розмір мінімальної оплати праці працівників. У Білорусії Генугодою
на 2006–2008 роки передбачено забезпечити розмір середньомісячної заробітної
плати до кінця 2008 року в цілому по республіці в еквіваленті 400 дол. США, в
організаціях бюджетної сфери – 350 дол. США. Окремими угодами (наприклад, в
Росії) встановлено, що при визначенні мінімальної тарифної ставки (окладу)
працівників сторони будуть орієнтуватися на відповідну частку тарифу в заробітній
платі.
У ряді угод намічено заходи щодо стримування темпів інфляції (Казахстан,
Таджикистан, Росія), збільшення частки фонду оплати праці у ВВП (Киргизія,
Таджикистан), зростання реальної заробітної плати не нижче темпів зростання ВВП
(Білорусія, Таджикистан), вдосконалення системи оплати праці бюджетників
(Білорусія, Киргизія, Росія, Таджикистан).
Територіальні (регіональні) угоди
Певні гарантії з оплати праці встановлюються в територіальних (регіональних)
угодах. Це має особливе значення для держав з великими територіями і природно–
кліматичними відмінностями по регіонах. У даних угодах профспілки домагаються
включення зобов'язань, що забезпечують мінімальний рівень зарплати не нижче
прожиткового мінімуму в конкретному регіоні, проведення своєчасної індексації
зарплати та ряду інших, пов'язаних з підвищенням рівня оплати праці.
Так, під тиском Федерації незалежних профспілок Росії (ФНПР) законодавчо
були розширені права регіонів Росії при укладенні тристоронніх угод. Їм було
надано право встановлювати розмір регіональної мінімальної заробітної плати на
рівні не нижче федерального. Одними з перших цим правом скористалися
профспілки м. Москви, м. Санкт-Петербурга, Московської, Свердловської,
Іркутської, Тульської, Рязанської і ряду інших регіонів. Причому в більшості
прийнятих угод регіональна мінімальна заробітна плата вище федерального рівня і
практично відповідає прожитковому мінімуму регіону, або погоджені етапи
наближення її розміру до цього нормативу. В даний час в 30-ти суб'єктах Російської
Федерації підписані регіональні угоди «Про мінімальну заробітну плату» (в 12-ти з
них МЗП встановлена на рівні і вище прожиткового мінімуму), а в 22-х регіонах
підготовлені і обговорюються в ході переговорів проекти відповідних угод.
Наприклад, в даний час в м. Москві мінімальний розмір оплати праці
дорівнює 6100 рублів, з 1 травня 2008 року відповідно до угоди він складе 6800
рублів, а з 1 вересня – 7500 рублів; в Читинській області з 1 січня 2008 року
регіональна мінімальна зарплата встановлена на рівні 2900 рублів, з 1 липня її
підвищать до 3500 рублів, з 1 грудня – до 4100 рублів, що буде відповідати
прожитковому мінімуму в регіоні.
У Московській області угодою передбачено встановити на її території
мінімальну заробітну плату з 01.05.08 р. у розмірі 6000 рублів. При цьому
обумовлено, що угода поширюється на всіх роботодавців і індивідуальних
підприємців, що здійснюють діяльність на території області. У ряді територіальних
(регіональних) угод Росії обумовлені питання встановлення тарифних ставок для
працівників бюджетної сфери.
Мінською міською тристоронньою угодою на 2006–2008 роки передбачено
досягнення темпів росту заробітної плати не нижче темпів зростання ВВП по
республіці. Наймачі зобов'язалися створювати на підприємствах резервний фонд
оплати праці в розмірі до 25% річного фонду заробітної плати для забезпечення
своєчасної виплати зарплати, гарантованих і компенсаційних виплат.
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Галузеві (тарифні) угоди
В сфері регулювання оплати праці за основу повинні прийматися галузеві
(тарифні) угоди, що визначають нижню межу в соціально-трудових відносинах між
роботодавцем та найманими працівниками шляхом встановлення, перш за все,
норм заробітної плати. Невипадково в назві багатьох галузевих угод присутнє слово
– «тарифне».
Вибірковий аналіз показує, що в більшості галузевих угод містяться розділи з
оплати праці. Вони стосуються встановлення розміру мінімальних тарифних ставок
і окладів, їх співвідношення з величиною прожиткового мінімуму, тарифних ставок
і окладів, виходячи з співвідношень в розмірах оплати праці різних професійно–
кваліфікаційних груп працівників, збільшення розмірів надбавок і доплат
компенсаційного і стимулюючого характеру, індексації зарплати.
Беручи участь в оголошеній ЗКП солідарній кампанії, багато галузевих
профспілок домагаються включення в угоди зобов'язань за відповідним рівнем
мінімальної заробітної плати. Наприклад, в галузевій угоді між Мінпаливенерго
України та профспілками на 2008–2010рр. зафіксовано, що мінімальна тарифна
ставка працівника, який виконує некваліфіковану роботу, встановлюється на рівні
125% прожиткового мінімуму працездатної людини.
У галузевій (тарифній) угоді між Білоруською профспілкою працівників
автомобільного і сільськогосподарського машинобудування, Республіканським
союзом наймачів і Мінпромом Республіки Білорусь на 2006–2008 роки наймачі
зобов'язалися: забезпечити мінімальний рівень оплати праці, який визначається
колективним договором, але не нижче рівня МЗП, встановленого в Республіці; не
допускати зниження частки зарплати в собівартості продукції, що випускається в
порівнянні з досягнутим; проводити індексацію заробітної плати відповідно до
законодавства.
Значна увага приділяється прийняттю зобов'язань в області оплати праці
галузевими профспілками залізничників країн СНД. Так, угодою між Українською
державною корпорацією «Укртрансбуд» і Радою профспілки залізничників і
транспортних будівельників України передбачено: встановити мінімальну тарифну
ставку робітника першого розряду в розмірі не менше 120% мінімальної зарплати;
при введенні тарифних ставок і окладів зберігати міжрозрядні і міжкваліфікаційні
розряди; забезпечити реальну зарплату працівників не нижче прожиткового
мінімуму та ін. За оцінками Міжнародної конфедерації профспілок залізничників і
транспортних будівельників, частка соціальних гарантій, передбачених галузевими
угодами, становить від 15-ти до 30% в доходах працівників галузей.
Ряд профспілок країн Співдружності шукають шляхи посилення ролі
галузевих угод в регулюванні оплати праці. Для ведення переговорів, в Росії,
наприклад, з ініціативи галузевих профспілок в 2000 році Всеросійським центром
рівня життя був розроблений Галузевий соціальний стандарт оплати праці, як
критерій її мінімального рівня. Він орієнтований не на мінімум, необхідний для
виживання, а на соціально прийнятні норми споживання.
Сьогодні такі стандарти прийняті в енергетичній, машинобудівній галузях
Росії, в металургії на Україні. Галузевою угодою металургів Росії на 2006–2008 роки
сторони визнали Методику визначення Галузевого соціального стандарту оплати
праці і в період дії угоди зобов'язалися спільно провести аналіз її застосування і на
його основі здійснити роботу щодо актуалізації та вдосконалення її розділів.
Що стосується тарифного регулювання, то воно має місце у ряді угод. Однак
лише в окремих з них тарифна сітка є обов'язковою для застосування в галузі. У
більшості випадків вона носить рекомендаційний характер, що є слабким ступенем
захисту працівників на підприємстві. В окремих галузевих угодах немає розгорнутих
розділів з оплати праці, а подекуди цей розділ взагалі відсутній.
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Саме галузеве тарифне регулювання дозволяє системно вирішувати питання
оплати праці з урахуванням складності, кваліфікації та інших характеристик праці.
І саме на галузевому рівні профспілки могли б переломити ситуацію, коли ставки і
весь розмір зарплати працівника залежить від виділеного роботодавцем фонду
заробітної плати, до положення, коли фонд оплати праці формується з досягнутих
домовленостей на галузевому рівні за тарифними ставками (окладами), як це діє у
багатьох країнах з ринковою економікою. У країнах же СНД у кращому випадку в
галузевих угодах визначається, що системи оплати праці, розміри тарифних ставок і
окладів встановлюються роботодавцем з урахуванням думки профспілкової
організації та відображаються в колективних договорах.
У відношенні положень щодо збільшення надбавок і доплат слід зазначити,
що в більшій частині галузевих угод їх формулювання або близькі до законодавчих
норм, або рішення цих питань відноситься до сфери колективних договорів.
У частині індексації заробітної плати в галузевих угодах, як правило,
обмовляється періодичність її проведення, інші питання віднесені до компетенції
колективних договорів.
Вельми важливим в ході ведення колективних переговорів є розгляд питання
та прийняття зобов'язань, що стосуються частки тарифу в структурі заробітної
плати. Чим вище ця частка, тим більш об'єктивним і контрольованим є розмір
оплати праці, тим меншим буде вплив суб'єктивних факторів при його визначенні.
Однак дане питання в більшості випадків профспілками упускається з виду.
Як показав, наприклад, аналіз галузевих угод, проведений генрадою ФНПР, в
більшості з них тарифне регулювання закінчується встановленням мінімального
тарифу (мінімальної заробітної плати). Більше 2/3 галузевих угод не містить
фіксованої частки тарифу в заробітній платі. За даними статистики, фактична
величина тарифу в зарплаті складає 43,4 відсотка. Ця тенденція характерна і для
інших держав Співдружності.
Слід зазначити, що раніше в ході укладання галузевих угод в ряді випадків
була спроба передбачити зобов'язання з регулювання диференціації заробітної
плати між категоріями працівників. Наприклад, в галузевій угоді з лісового
комплексу в Республіці Марій-Ел Російської Федерації на 2004 рік було
рекомендовано власнику, виходячи з чисельності колективу, встановлювати
посадовий оклад керівникові в межах від 3-х до 5-ти кратної величини середньої
заробітної плати працівників; в галузевій тарифній угоді з організації житловокомунального господарства, газифікації та експлуатації газового господарства РФ
було зафіксовано, що розмір посадового окладу керівника підприємства повинен
встановлюватися в залежності від величини тарифної ставки I розряду робочої
основної професії, а його підвищення повинно проводитися одночасно зі
збільшенням тарифних ставок на підприємстві.
Як показало вивчення, в даний час діючих в державах СНД галузевих угодах
практично такі положення не передбачаються.
Труднощі в області галузевого переговорного процесу, цілком ймовірно,
пов'язані з недостатньо розвиненою структурою галузевих спілок роботодавців
(наймачів), відсутністю інтересів у цих суб'єктів у соціальному діалозі, що
відбуваються реорганізаціями органів управління.
Велику роль відіграє і небажання роботодавців вести переговори на
галузевому рівні. Вони воліють укладати договори на підприємстві, де їх позиції, як
правило, набагато сильніші, ніж у профспілок. Тому не випадково висловлюється
думка, що держави повинні діяти активніше для того, щоб забезпечити необхідні
заходи (правові, адміністративні та інституційні), що підтримують і сприяють
ефективному розвитку галузевих переговорів. Поряд з цим справедливо відзначити,
що і профспілки не завжди відрізняються достатньою активністю. Все це свідчить
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про те, що галузевий переговорний процес з оплати праці потребує подальшого
розвитку й удосконалення.

4.11. ГАРАНТІЇ І КОМПЕНСАЦІЇ ІЗ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
В ЗАКОНОДАВСТВІ КРАЇН СНД
Стан із заробітною платою прямо пов'язаний з підходами до її визначення та
способами її встановлення. Перехід країн СНД до ринкових методів
господарювання призвів до значного зниження державної регламентації оплати
праці.
Як показує аналіз відповідного, держави Співдружності встановлюють певні
гарантії і компенсації, а основне регулювання оплати праці здійснюється шляхом
договірних відносин.
В якості основної державної гарантії повсюдно встановлена місячна
мінімальна заробітна плата (МЗП) або мінімальний розмір оплати праці, що є
нижньою планкою винагороди за працю. У Вірменії, Білорусії, Казахстані поряд з
цим гарантією є і годинна мінімальна зарплата. У Казахстані також введений
мінімальний
стандарт
оплати
праці
(за
підвищувальними
галузевими
коефіцієнтами). Примітно, що годинна мінімальна зарплата введена одночасно з
місячною, що не дає можливість зменшити гарантії працівників в цій області.
У Білорусії, Казахстані, Киргизії, Росії, Україні законодавчо визначено, що
місячна мінімальна зарплата не може бути нижчою за прожитковий мінімум (ПМ).
При цьому введення такої норми в Росії потребує додаткового рішення. У Киргизії,
Росії та Україні є уточнення, що ПМ розраховується на працездатну людину.
Держави Співдружності, де відповідно до законодавства не встановлено визначення
МЗП виходячи з ПМ, повинні дотримуватися норм Конвенції МОП № 131 «Про
встановлення мінімальної заробітної плати». Цю Конвенцію ратифікували 5 країн
СНД: Азербайджан, Вірменія, Киргизія, Молдавія, Україна. Однак, незважаючи на
встановлені гарантії, в більшості країн СНД це співвідношення не витримується.
Важливим моментом у визначенні МЗП (МРОП) є не включення до неї
компенсаційних, стимулюючих (заохочувальних) і соціальних виплат. Практично
всі держави відзначають це у своєму законодавстві. Ця норма дуже важлива,
оскільки під натиском профспілкових вимог про збільшення мінімальної зарплати
державні органи, побоюючись інфляції, шукають лазівки, щоб її номінальне
зростання було значним, а грошових знаків в народному господарстві не стало б
більше.
У Росії з 1 вересня 2007 року з Трудового кодексу було виключено
визначення МРОТ, а разом з ним і запис про те, що в МРОТ не включаються
компенсаційні, стимулюючі і соціальні виплати. Це викликало різні тлумачення
складу МРОТ. Для того, щоб виправити цей правовий казус, ФНПР направила на
адресу Російської тристоронньої комісії листа з проханням організувати розгляд
порядку застосування ряду статей Трудового кодексу РФ в частині складу МРОТ,
аналогічні листи були направлені на адресу РТК від 15 регіонів РФ. В Білорусії до
складу МЗП стали включати стимулюючі виплати, а також частину компенсаційних
виплат на підставі інструкцій окремих відомств. В Україні впродовж певного
періоду в МЗП також включалися доплати, надбавки, заохочувальні компенсаційні
виплати. Однак під тиском профспілок з 2006 року відповідно до закону була
відновлена раніше діюча норма про не включення до МЗП цих виплат.
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Держави–учасниці СНД також гарантують працівникам підвищення рівня
реального змісту заробітної плати, іншими словами її індексацію у зв'язку із
зростанням споживчих цін.
Однак конкретний механізм реалізації цієї державної гарантії або відсутній,
або він не працює. Прийняті на початку 90-х років закони про індексацію доходів
громадян у більшості країн не діють (Азербайджан, Киргизія, Молдавія і ін.) або
втратили чинність (Казахстан, Росія). В окремих країнах прийнятий порядок,
відповідно до якого індексацію в організаціях так званих «бюджетних» галузей
проводить держава, а для всіх інших – самі підприємства виходячи з колективного
договору. У зв'язку з цим ця гарантія з державної переходить в розряд договірних
відносин між працівниками і роботодавцем.
Законодавство забезпечує захист працівників і в питаннях форм виплати
зарплати (грошова і натуральна). Натуральна форма виплати обмежена у Вірменії,
Росії, Таджикистані – 20%, в Україні – 30%, в Азербайджані – 50%. У Білорусії
допускається заміна грошовою оплати натуральної повністю або частково, при
цьому натуральні виплати можуть здійснюватися лише за згодою працівника. Є
перелік товарів і предметів, якими не допускається виплата зарплати. У Казахстані,
Киргизії, Молдавії зарплата повинна виплачуватися тільки в грошовій формі.
Довідково: У Конвенції № 95 «Про охорону заробітної плати» закріплено таке
положення: «Законодавство країни, колективні договори та арбітражні рішення
можуть дозволити часткову виплату заробітної плати натурою в тих галузях
промисловості чи професіях, де така виплата є звичайною або бажаною; виплата
заробітної плати у вигляді спиртних напоїв з високим вмістом алкоголю, а також у
вигляді шкідливих для організму наркотиків не дозволяється ні за яких обставин.
У тих випадках, коли дозволяється часткова виплата заробітної плати у
вигляді допомоги натурою, вживаються відповідні заходи для забезпечення того, щоб:
подібного роду допомоги були придатними для особистого споживання працівника
і його сім'ї або приносили йому відомого роду користь;
така видача представляла справедливу і розумну вартість».
Працівникам гарантовано також обмеження розміру всіх відрахувань із
заробітної плати. Воно, як правило, становить не більше 20% при кожній виплаті
зарплати, а в особливих випадках – 50% (Азербайджан, Білорусь, Киргизія,
Молдова, Росія, Таджикистан, Україна). У Вірменії, Казахстані загальний розмір
відрахувань не може перевищувати 50 відсотків.
Встановлені в країнах СНД також гарантії (компенсації) по оплаті праці
працівників, зайнятих на важких роботах, із шкідливими, небезпечними і іншими
особливими умовами праці, в місцевостях з особливими кліматичними умовами. Ці
компенсаційні виплати встановлюються у підвищеному розмірі, виходячи з розмірів
тарифних ставок (окладів), МЗП.
У підвищеному ж розмірі законодавство всіх держав Співдружності гарантує і
оплату праці в інших випадках виконання роботи в умовах, що відхиляються від
нормальних (при виконанні робіт різної кваліфікації, суміщення професій, роботи
за межами нормальної тривалості робочого часу, в нічний час, у вихідні та неробочі
святкові дні та ін.).
Так, у законодавстві більшості країн СНД встановлені прямі норми щодо
збільшення годинної тарифної ставки за роботу в нічний час (не менш ніж у
полуторному розмірі, не нижче 20%). В Азербайджані та Росії мінімальні розміри
підвищення повинні бути визначені відповідним органом виконавчої влади. Однак
у Росії, наприклад, Уряд не виконує вимоги Трудового кодексу, і до цих пір не
визначив ці розміри. На практиці в багатьох випадках діють норми, встановлені ще
в СРСР.
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Під час простою, невиконання норм виробітку, виготовлення браку (не з
вини працівника) оплата праці в більшості країн СНД проводиться в розмірі 2/3
тарифної ставки (посадового окладу), а в деяких країнах СНД – в розмірі середньої
заробітної плати.
Що стосується систем оплати праці, то в законодавстві немає жорсткого
регламентування. У Білорусії, Росії, Таджикистані передбачено застосування на
підприємствах тарифної системи оплати праці (при цьому відсутня заборона на
застосування інших систем); в Азербайджані, Вірменії, Киргизії, Молдові, Україні
– тарифної та інших систем; в Казахстані – тарифної, безтарифної та змішаної
систем оплати праці. При цьому тільки в Трудовому кодексі Республіки Казахстан
визначено, що частка основної заробітної плати повинна складати не менше 75%.
Законодавство також визначило в тарифній системі можливість застосування
відрядної і погодинної форми. Оплата праці може здійснюватися також за
індивідуальні і колективні результати праці.
Аналіз законодавства держав показав, що для підвищення ефективності
виробництва і якості виконуваних робіт на підприємствах також можуть
застосовуватися різні системи преміювання, доплати, надбавки, винагороди та інші
виплати.
Трудовим законодавством практично у всіх країнах СНД передбачено, що
системи заробітної плати, розміри тарифних ставок, окладів, різного роду
стимулюючих виплат повинні встановлюватися колективними договорами, угодами,
локальними нормативними актами підприємств (з урахуванням профспілкової
позиції), трудовими договорами. Іншими словами система оплати і стимулювання
праці встановлюється роботодавцем з урахуванням думки профспілкового органу
даного підприємства.
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5. МІЖНАРОДНА ПРАВОВА ОСНОВА СОЦІАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ
5.1. ВСЕСВІТНЯ ДЕКЛАРАЦІЯ ПРАВ ЛЮДИНИ
Єдиний еталон для всіх народів і всіх націй, які визнають природну гідність і
рівні невідчужувані (невід'ємні) права всіх представників людства на основі
свободи, справедливості і миру в усьому світі. 10 грудня 1984 Генеральна асамблея
ООН прийняла і проголосила Всесвітню декларацію прав людини (В.д.п.л).
Декларація складається з 30 статей.
Стаття 1. Всі люди народжені вільними і рівними у гідності та правах. Вони
володіють розумом і совістю і повинні діяти по відношенню один до одного в дусі
братерства.
Стаття 2. Кожен має право на усі права і свободи, сформульовані в
Декларації, без будь–якої різниці, пов'язаної, напр., з расою, кольором шкіри,
статтю, мовою, віросповіданням, політичними або іншими переконаннями, нац.
або соціальним походженням, власністю, народженням або ін. обставинами.
Стаття 3. Кожен має право на життя, свободу та особисту безпеку.
Стаття 4. Ніхто не повинен бути в рабстві або поневоленим; рабство і
работоргівля повинні бути заборонені у всіх формах.
Стаття 5. Ніхто не повинен зазнавати тортур, або жорстокого, нелюдського
або принизливого поводження чи покарання.
Стаття 6. Кожен має право на визнання всюди як особи, що володіє
законними правами.
Стаття 7. Всі рівні перед законом і мають право на рівний захист закону без
будь-якої дискримінації.
Стаття 8. Кожен має право на дієвий захист компетентними нац. судовими
органами від дій, що порушують основні права, надані йому Конституцією чи
законом.
Стаття 9. Ніхто не повинен зазнавати безпідставного арешту, затримання або
вигнання.
Стаття 10. Кожен має повне право на справедливий і публічний розгляд його
справи незалежним і безстороннім судом при визначенні його прав і обов'язків і
розслідування будь–якого висунутого проти нього звинувачення в скоєнні
кримінального злочину.
Стаття 11. Кожен обвинувачений в кримінальному злочині має право на
презумпцію невинності, поки його вина не буде доведена за законом на відкритому
судовому слуханні, в якому він має всі гарантії, необхідні для його захисту...
Стаття 12. Ніхто не повинен зазнавати безпідставного вторгнення в його
особисте життя, сім'ю, будинок або кореспонденцію, а також посягання на його
честь і репутацію...
Стаття 13. Кожен має право на свободу пересування і вибір місця
проживання в межах кордонів кожного штату...
Стаття 14. Кожен має право просити і користуватися в ін. країні притулком
від переслідування...
Стаття 15. Кожен має право на національність...
Стаття 16. Дорослі чоловіки та жінки, без будь–яких обмежень, пов'язаних з
расою, національністю або віросповіданням, мають право одружуватися і
створювати сім'ю... Шлюб повинен укладатися тільки за вільної і повної згоди
подружжя. Сім'я – природний і основний осередок суспільства і має право на
захист суспільства і держави.
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Стаття 17. Кожен може мати власність, одноосібно або спільно з ін. Ніхто не
може бути безпідставно позбавлений своєї власності.
Стаття 18. Кожен має право на свободу думки, совісті і віросповідання.
Стаття 19. Кожен має право на свободу думки та вираження...
Стаття 20. Кожен має право на свободу мирних зборів і об'єднань...
Стаття 22. Кожен як член суспільства має право на соціальне забезпечення і
реалізацію своїх екон., соціальних і культурних прав, обов'язкових для його гідності
і вільного розвитку його особи за допомогою нац. дій і в рамках міжнародного
співробітництва, та у відповідності зі структурою і можливостями кожного штату...
Стаття 23. Кожен має право на працю, вільний вибір роду діяльності, на
справедливі і сприятливі умови праці та на захист від безробіття.
Стаття 24. Кожен має право на відпочинок і дозвілля, включаючи розумне
обмеження тривалості робочого дня, і на періодичну оплачувану відпустку.
Стаття 25. Кожен має право на рівень життя, достатній для здоров'я і
добробуту його самого та його сім'ї...
Стаття 26. Кожен має право на освіту... Освіта повинна бути спрямована на
повний розвиток людської особистості і зміцнення поваги прав людини і основних
свобод...
Стаття 27. Кожен має право вільно брати участь у культурному житті
суспільства, користуватися благами мистецтва, брати участь у наукових
дослідженнях і користуватися їх плодами. Кожен має право на захист моральних і
матеріальних інтересів, пов'язаних з будь–яким науковим, літературним або
художнім твором, автором якого він є.
Стаття 28. Кожен має право на соціальний і міжнародний порядок, в рамках
якого можуть бути повністю реалізовані права і свободи, сформульовані в
Декларації.
Стаття 29. Кожен має обов'язки по відношенню до суспільства, в якому
тільки й можливий вільний і повний розвиток його особи.
Стаття 30. Ніщо в Декларації не повинно інтерпретуватися як допущення для
будь–якого штату, групи або особи права брати участь в будь–якому вигляді
діяльності або робити якісь дії, що мають на меті порушення будь–якого з
сформульованих тут прав і свобод.

5.2 ВСЕСВІТНЯ ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ЛІКВІДАЦІЮ ГОЛОДУ І НЕДОЇДАННЯ
(Прийнята Всесвітньою продовольчою конференцією,
скликаною відповідно до резолюції 3180 (XXVIII)
Генеральної Асамблеї від 17 грудня 1973 року,
і схвалена резолюцією 3348 (XXIX) Генеральної Асамблеї
від 16 листопада 1974 року)
Визнаючи, що
а) гостра продовольча криза, яка з особливою силою вразила народи країн,
що розвиваються, де проживає більша частина голодуючого і недоїдаючого
населення світу і де більше двох третин населення всього світу виробляє приблизно
третю частину світового продовольства – невідповідність, що загрожує подальшим
погіршенням протягом наступних десяти років, – не тільки загрожує серйозними
соціально–економічними наслідками, а й ставить під серйозну загрозу найбільш
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основні принципи та цінності, пов'язані з правом на життя та людську гідність, як
це втілено у Загальній декларації прав людини;
b) ліквідація голоду і недоїдання, передбачена в якості однієї з цілей
Декларації соціального прогресу та розвитку, і ліквідація причин, що обумовлюють
виникнення подібного становища, є спільним завданням усіх країн;
с) становище народів, які зіткнулися з голодом і недоїданням, є наслідком
історичних умов їх життя, особливо соціальної нерівності, включаючи в багатьох
випадках іноземне і колоніальне панування, іноземну окупацію, расову
дискримінацію, апартеїд та неоколоніалізм в усіх його формах, які продовжують
залишатися в числі основних перешкод на шляху повного звільнення і прогресу
країн, що розвиваються, та їх народів;
d) подібне положення в останні роки погіршилося в результаті ряду криз, які
мали місце у світовій економіці, таких, як погіршення стану міжнародної валютної
системи; інфляційне зростання витрат на імпорт; важкий тягар, викликаний
зовнішньою заборгованістю в платіжному балансі багатьох країн, що розвиваються;
зростаючий попит на продовольство, що виявляється частково у зв'язку з впливом
демографічних проблем; спекуляція, а також брак і збільшена вартість основних
засобів ведення сільського господарства;
е) ці питання повинні розглядатися в рамках проведених у цей час
переговорів по Хартії економічних прав і обов'язків держав, і Генеральній Асамблеї
Організації Об'єднаних Націй необхідно настійно закликати прийти до єдиної
думки і прийняти цю Хартію, яка виявиться ефективним інструментом у
встановленні нових міжнародних економічних відносин, що ґрунтуються на
принципах рівності та справедливості;
f) всі країни, великі і малі, багаті чи бідні, є рівноправними. Всі країни
володіють повним правом участі у вирішенні продовольчої проблеми;
g) добробут народів світу в значній мірі залежить від встановлення системи
всесвітньої продовольчої безпеки, яка забезпечила б відповідну наявність
продовольства і розумні ціни на нього в будь–який час, незалежно від періодичних
коливань і зміни погодних умов, а також від політичного та економічного тиску, і
повинен таким чином полегшити, крім іншого, процес розвитку країн, що
розвиваються;
h) мир і справедливість містять в собі розвиток економіки, сприяючи
вирішенню світових економічних проблем, ліквідації недостатнього розвитку,
пропонуючи міцне і остаточне вирішення проблеми продовольства для всіх народів
і гарантуючи всім країнам право вільного і ефективного виконання їх програм
розвитку. Для цієї мети необхідно покінчити з погрозами і застосуванням сили і
сприяти якомога повнішому співробітництву держав, застосовувати принципи
невтручання у внутрішні справи інших держав, забезпечувати повну рівність прав та
повагу національної незалежності і суверенітету, а також заохочувати мирне
співробітництво всіх держав, незалежно від їх політичних, соціальних і економічних
систем. Подальше поліпшення міжнародних відносин створить кращі умови для
міжнародного співробітництва у всіх областях, що дозволить використовувати
великі фінансові та матеріальні ресурси, серед іншого, для розвитку
сільськогосподарського виробництва та значного поліпшення міжнародної
продовольчої безпеки;
i) для конкретного і надійного вирішення продовольчої проблеми необхідно
докласти всі зусилля, спрямовані на скорочення зростаючого розриву, який
розділяє сьогодні розвинені країни, а також на вироблення нового міжнародного
економічного порядку. Необхідно створити умови для того, щоб всі країни активно
і ефективно брали участь у нових міжнародних економічних відносинах шляхом
створення відповідних міжнародних систем, здатних здійснювати відповідні заходи
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з метою встановлення справедливих і рівноправних відносин у торгівлі та
міжнародному економічному співробітництві;
j) країни, що розвиваються, підтверджують свою віру в те, що основна
відповідальність за забезпечення їх власного швидкого розвитку залежить від них
самих. Тому вони заявляють про свою готовність продовжувати активізувати свої
індивідуальні та колективні зусилля в цілях розширення взаємного співробітництва
в галузі сільськогосподарського розвитку та виробництва продовольства,
включаючи ліквідацію голоду і недоїдання;
k) оскільки багато країн, що розвиваються, в силу різних причин не завжди
здатні задовольнити свої продовольчі потреби, необхідно вживати невідкладних та
ефективних міжнародних заходів для надання їм допомоги, не супроводжуваної
політичним тиском.
У відповідності з цілями і завданнями Декларації про встановлення нового
міжнародного економічного порядку та Програми дій, прийнятих Генеральною
Асамблеєю на її шостій спеціальній сесії,
Конференція урочисто проголошує:
1. Кожен чоловік, жінка і дитина мають невід'ємне право бути вільними від
голоду і недоїдання для повного розвитку і збереження своїх фізичних і розумових
здібностей. Сучасне суспільство вже володіє достатніми ресурсами, організаційними
можливостями, технікою і, отже, в змозі досягти цієї мети. Відповідним чином,
ліквідація голоду є загальним обов'язком всіх країн міжнародного співтовариства,
особливо розвинених країн і країн, здатних надавати допомогу.
2. Основним обов'язком урядів є спільна робота в напрямку збільшення
виробництва продовольства, а також більш справедливого та ефективного розподілу
продовольства між країнами і всередині них. Уряди повинні негайно приступити до
більш узгоджених дій проти хронічного недоїдання і захворювань, що мають місце
серед найбільш бідних і вразливих груп населення. З метою забезпечення
відповідного харчування для всіх урядів повинні розробити відповідну політику в
області продовольства і харчування, інтегровану в загальні плани соціально–
економічного та сільськогосподарського розвитку, що ґрунтуються на відповідній
інформації щодо готівкового та потенційного продовольства. Важливе значення
материнського молока в цьому зв'язку має бути виділено, виходячи з концепції
харчування.
3. Продовольчі проблеми повинні розглядатися в ході підготовки та
здійснення національних планів і програм економічного і соціального розвитку з
упором на їх гуманні аспекти.
4. Обов'язком кожної зацікавленої держави відповідно до її суверенних
міркувань і внутрішнього законодавства є усунення перешкод на шляху
виробництва продовольства та забезпечення належних стимулів для фермерів.
Першочергову роль у досягненні цих цілей грають ефективні заходи соціально–
економічної перебудови за допомогою зміни політики в галузі сільського
господарства, оподаткування, кредиту і капіталовкладень, а також реорганізація
структури сільських районів за допомогою таких заходів, як зміна умов володіння,
мобілізація всього потенціалу людських ресурсів як жінок, так і чоловіків в країнах,
що розвиваються, з метою інтегрованого сільськогосподарського розвитку, а також
залучення дрібних фермерів, рибалок та безземельних трудівників в цілях
досягнення необхідного виробництва продовольства і зайнятості. Крім того,
необхідно визнати ключову роль жінок у сільськогосподарському виробництві та
сільській економіці багатьох країн, а також забезпечити, щоб відповідне навчання,
програма розширення та фінансові можливості були доступні жінкам на рівних
умовах з чоловіками.
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5. Ресурси моря і внутрішніх річок стають сьогодні як ніколи важливими
джерелами продовольства і економічного процвітання. Тому повинні бути прийняті
заходи, спрямовані на сприяння раціональному використанню цих ресурсів,
головним чином для споживання їх людиною, для того щоб сприяти задоволенню
продовольчих потреб усіх народів.
6. Зусилля, спрямовані на збільшення виробництва продовольства, повинні
доповнюватися всіма можливими заходами з метою запобігання нераціонального
використання продовольства у всіх його формах.
7. Щоб стимулювати виробництво продовольства в країнах, що розвиваються,
і особливо в найменш розвинених серед них, розвиненим і іншим країнам, здатним
до надання допомоги, необхідно вжити невідкладні та ефективні міжнародні
заходи, для того щоб надати їм значну додаткову технічну або фінансову допомогу
на пільгових умовах і в обсязі, достатньому для задоволення їхніх потреб, на основі
двосторонніх і багатосторонніх угод. Ця допомога не повинна супроводжуватися
умовами, що суперечать суверенітету держав–одержувачів.
8. Всі країни, головним чином високорозвинені в промисловому відношенні,
повинні сприяти вдосконаленню технології виробництва продовольства і прикласти
всі зусилля, спрямовані на сприяння передачі, впровадженню та поширенню
відповідної технології виробництва продовольства на користь країн, що
розвиваються, і з цією метою вони, зокрема, повинні докласти всіх зусиль щодо
поширення результатів їх дослідницької роботи між урядами та науковими
установами країн, що розвиваються, для того щоб вони могли сприяти стабільному
сільськогосподарському розвитку.
9. Для забезпечення відповідного збереження природних ресурсів, які
використовуються або можуть бути використані для виробництва продовольства, всі
країни повинні співпрацювати, для того щоб полегшити охорону навколишнього
середовища, включаючи морське навколишнє середовище.
10. Всі розвинені та інші країни, здатні до надання допомоги, повинні
співпрацювати в області техніки і фінансів з країнами, що розвиваються, в їх
зусиллях, спрямованих на розширення земель і водних ресурсів для
сільськогосподарського виробництва, а також забезпечення швидкого зростання
можливостей отримання на справедливих умовах засобів сільськогосподарського
виробництва, таких, як добрива та інші хімікалії, високоякісне насіння, кредити і
техніка. У цьому зв'язку також представляє важливість співробітництво між
країнами, що розвиваються.
11. Всі держави повинні докладати максимальних зусиль, спрямованих на
перебудову в міру необхідності сільськогосподарської політики, для того щоб
приділити першочергову увагу виробництву продовольства, визнаючи в цьому
зв'язку взаємозалежність світової продовольчої проблеми та міжнародної торгівлі. У
визначенні підходу до програм сприяння фермерським господарствам для
внутрішнього виробництва продовольства розвинені країни повинні враховувати
інтереси країн, що розвиваються, – експортерів продовольства, для того щоб
уникнути негативних наслідків для їх експорту. Крім того, всі країни повинні
співпрацювати з метою розробки ефективних заходів по вирішенню проблеми
стабілізації світових ринків і сприяння справедливим і вигідним цінами, у разі
необхідності за допомогою міжнародних угод, покращення доступу на ринки
шляхом скорочення або ліквідації тарифних і нетарифних бар'єрів, які існують у
відношенні продуктів, що представляють інтерес для країн, що розвиваються,
значного збільшення експортних надходжень цих країн, сприяння диверсифікації їх
експорту, а також застосовувати по відношенню до них у багатосторонніх
торговельних переговорах принципи, прийняті в Токійській декларації, включаючи
концепцію невзаємного і більш сприятливого режиму.
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12. Оскільки спільним обов'язком всього міжнародного співтовариства є
забезпечення наявності в будь–який час необхідних світових поставок основних
продуктів харчування шляхом забезпечення відповідних запасів, включаючи
недоторкані запаси, всі країни повинні співпрацювати у створенні ефективної
системи забезпечення світової продовольчої безпеки шляхом:
• участі в глобальній системі інформації і завчасного попередження в області
продовольства і сільського господарства і підтримки функціонування цієї системи;
• підтримки цілей, політики і керівних принципів запропонованого
Міжнародного зобов'язання по світовій продовольчій безпеці, схваленого
Всесвітньою продовольчою конференцією;
• резервування в тих випадках, коли це являється можливим, запасів або
коштів для задоволення міжнародних надзвичайних потреб у продовольчих товарах,
як це передбачено в запропонованому Міжнародному зобов'язанні по світовій
продовольчій безпеці, і вироблення міжнародних керівних принципів для
забезпечення і використання координації таких запасів;
• співпраці в наданні продовольчої допомоги для задоволення надзвичайних
потреб і потреб харчування, а також стимулювання зайнятості в сільських районах
за допомогою проектів розвитку.
Всі країни–донори повинні прийняти і здійснити концепцію завчасного
планування продовольчої допомоги і докласти всіх зусиль з метою надання
сировинних товарів і/або фінансової допомоги, які забезпечать необхідну кількість
зернових й інших продовольчих товарів.
Часу залишається мало. Вкрай важливо вжити термінових заходів. Тому
Конференція закликає всі народи висловити свою волю як в особистому плані, так
і через свої уряди та неурядові організації працювати спільно, щоб покласти край
багаторічному лиху, яке являє собою голод.
Конференція підтверджує:
• рішучість держав, які беруть участь повністю використовувати систему
Організації Об'єднаних Націй у справі здійснення цієї Декларації й інших рішень,
прийнятих Конференцією.

5.3. КОПЕНГАГЕНСЬКА ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО СОЦІАЛЬНИЙ РОЗВИТОК
Прийнята Всесвітньою зустріччю на вищому рівні в інтересах соціального
розвитку, Копенгаген, 6–12 березня 1995.
1. Вперше в історії на запрошення Організації Об'єднаних Націй ми зібралися
як глави держав і урядів для того, щоб визнати значення соціального розвитку і
добробуту людей і висунути ці цілі на перший план як в нинішньому столітті, так і
в XXI столітті.
2. Ми визнаємо, що люди планети різними способами заявляють про
нагальну потребу вирішення глибоких соціальних проблем, особливо проблем
бідності, безробіття та соціальної ізоляції, що зачіпають кожну країну. Наше
завдання полягає в тому, щоб усунути не тільки їх корінні і структурні причини,
але і їх тривожні наслідки для того, щоб життя людей стало менш невизначеним і
більш безпечним.
3. Ми визнаємо, що наші суспільства повинні більш ефективно реагувати на
матеріальні і духовні потреби окремих осіб, їх сімей та громад, в яких вони живуть,
у всіх кінцях наших різноманітних країн і регіонів. При цьому ми повинні виходити
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не тільки з нагальної потреби, але і з стійкої і непохитної прихильності цієї мети в
майбутні роки.
4. Ми переконані в тому, що демократія і транспортне і гласне керівництво
та управління у всіх секторах суспільства є необхідними основами для забезпечення
соціального та орієнтованого на людину сталого розвитку.
5. Ми поділяємо переконаність у тому, що соціальний розвиток і соціальна
справедливість необхідні для забезпечення і підтримання миру та безпеки всередині
наших країн і у відносинах між ними. У свою чергу, соціальний розвиток і
соціальна справедливість не можуть бути досягнуті в відсутність миру і безпеки або
в умовах відсутності поваги всіх прав людини та основних свобод. Ця
найважливіша взаємозалежність була визнана 50 років тому в Статуті Організації
Об'єднаних Націй і з тих пір ще більше посилилася.
6. Ми глибоко переконані в тому, що економічний розвиток, соціальний
розвиток і охорона навколишнього середовища є взаємозалежними і взаємно
підкріплюючими компонентами сталого розвитку, що становить основу наших
зусиль щодо забезпечення більш високої якості життя всіх людей. Справедливий
соціальний розвиток, що визнає необхідність забезпечення можливостей сталого
використання екологічних ресурсів біднотою, є необхідною умовою для сталого
розвитку. Ми визнаємо також, що широкомасштабне і стійке економічне зростання
в контексті стійкого розвитку є необхідною умовою для забезпечення соціального
розвитку і соціальної справедливості.
7. Тому ми визнаємо, що соціальний розвиток має найважливіше значення
для задоволення потреб і сподівань людей у всьому світі і для виконання обов'язків
урядів і всіх секторів громадянського суспільства. Ми підтверджуємо, що і в
економічному, і в соціальному сенсі найбільш продуктивними є та політика і ті
капіталовкладення, які дозволяють людям в максимальній мірі реалізувати свій
потенціал, ресурси і можливості. Ми визнаємо, що забезпечити стійкий характер
соціального і економічного розвитку неможливо без всебічної участі жінок і що
рівність і рівноправність між чоловіками і жінками є пріоритетним завданням
міжнародного співтовариства і як такі повинні бути поставлені в центр
економічного і соціального розвитку.
8. Ми визнаємо, що турбота про людей займає центральне місце в зусиллях
щодо забезпечення сталого розвитку і що вони мають право на здорове і плідне
життя в гармонії з природою.
9. Ми зібралися тут для того, щоб від нашого імені, від імені наших урядів і
наших країн взяти на себе зобов'язання активізувати соціальний розвиток у всьому
світі, для того щоб всі чоловіки і жінки, особливо які проживають в умовах
бідності, могли здійснювати свої права, використовувати ресурси і брати участь у
виконанні обов'язків, які дозволили б їм жити повноцінним життям і сприяти
добробуту своїх сімей, своїх громад і всього людства. Підтримка цих зусиль і
сприяння їм мають бути головними цілями міжнародного співтовариства, особливо
стосовно до тих, хто страждає від злиднів, безробіття та соціальної ізоляції.
10. Ми приймаємо це урочисте зобов'язання в переддень п'ятдесятої річниці
Організації Об'єднаних Націй, сповнені рішучості скористатися наданими завдяки
закінченню «холодної війни» унікальними можливостями, для того щоб сприяти
соціальному розвитку і соціальній справедливості. Ми знову підтверджуємо
принципи Статуту Організації Об'єднаних Націй і домовленості, досягнуті на
відповідних міжнародних конференціях, у тому числі на Всесвітній зустрічі на
вищому рівні в інтересах дітей, що відбулася в Нью–Йорку в 1990 році;
Конференції Організації Об'єднаних Націй з навколишнього середовища і
розвитку, що відбулася в Ріо–де–Жанейро в 1992 році; Всесвітньої конференції з
прав людини, що відбулася у Відні в 1993 році; Глобальної конференції зі сталого
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розвитку малих острівних держав, що відбулася в Бріджтауні, Барбадос, у 1994 році;
та Міжнародної конференції з народонаселення і розвитку, проведеної в Каїрі в
1994 році, і керуємося цими принципами і домовленостями. За допомогою цієї
Зустрічі на вищому рівні ми знову заявляємо про відданість соціальному розвитку в
кожній з наших країн і відкриваємо нову еру міжнародної співпраці між урядами і
народами, засновану на дусі партнерства, при якому потребам, правам і
сподіванням людей приділялася б головна увага в наших рішеннях і спільних діях.
11. Ми зібралися тут в Копенгагені на зустріч надії, прихильності і дій. Ми
зібралися з повним розумінням складності поставлених перед нами завдань, але з
вірою в те, що значний прогрес може, повинен бути і буде досягнутий.
12. Ми заявляємо про свою відданість справі здійснення цієї Декларації і
Програми дій в цілях активізації соціального розвитку та забезпечення добробуту
всіх людей в усьому світі в нинішньому столітті і в XXI столітті. Ми звертаємося до
всіх людей в усіх країнах, що представляють всі верстви суспільства, а також до
міжнародного співтовариства із закликом приєднатися до нас у нашій спільній
справі.
A. Нинішнє соціальне становище і причини скликання Зустрічі на вищому рівні
13. Ми спостерігаємо всюди у країнах світу зростання добробуту одних, яке,
на жаль, супроводжується зростанням масштабів жахливої бідності інших. Це
кричуще протиріччя неприйнятне і повинне бути в терміновому порядку усунене.
14. Глобалізація, яка є наслідком зростання мобільності людей,
вдосконалення засобів зв'язку, значного розширення торгівлі і потоків капіталу і
технічного прогресу, відкриває нові можливості для сталого економічного
зростання та розвитку світової економіки, особливо в країнах, що розвиваються.
Крім того, глобалізація дозволяє країнам обмінюватися досвідом і вчитися один у
одного, отримуючи уроки з досягнень та труднощів, а також сприяє взаємному
збагаченню ідеалів, культурних цінностей і прагнень. У той же час швидкі процеси
змін і перебудови супроводжувалися зростанням злиднів, безробіття та соціальної
дезінтеграції. Загрози добробуту людини, такі, як екологічний ризик, також стали
носити загальний характер. Крім того, глобальна трансформація світової економіки
в корені міняє параметри соціального розвитку в усіх країнах. Завдання полягає в
управлінні цими процесами і усуненні загроз, для того щоб підвищити віддачу від
цих процесів і пом'якшити їх негативні наслідки для людей.
15. Досягнутий прогрес у ряді областей соціально–економічного розвитку:
a) за останні 50 років загальне багатство країн збільшилося в сім разів, а
обсяг міжнародної торгівлі зріс ще більш істотно;
b) у більшості країн тривалість життя, рівень грамотності і охоплення
початковою освітою, а також доступ до первинного медико–санітарного
обслуговування, включаючи планування сім'ї, збільшилися, а середній показник
дитячої смертності знизився, в тому числі в країнах, що розвиваються;
c) демократичний плюралізм, демократичні інститути і основні громадянські
свободи отримали подальший розвиток. Зусилля по деколонізації дозволили
добитися істотного прогресу, при цьому історичним досягненням була ліквідація
апартеїду.
16. Тим не менше ми визнаємо, що занадто багато людей, особливо жінок і
дітей, відчувають труднощі і позбавлення. Злидні, безробіття і соціальна
дезінтеграція занадто часто ведуть до ізоляції, маргіналізації і насильства. Багато
людей, зокрема вразливі групи населення, все більше втрачають впевненість у
своєму майбутньому і в майбутньому своїх дітей:
a) у багатьох країнах, як розвинених, так і країнах, що розвиваються,
збільшився розрив між багатими і бідними. Крім того, незважаючи на високі темпи
зростання в деяких країнах, що розвиваються, збільшився розрив між розвиненими
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і багатьма країнами, що розвиваються, що особливо помітно у випадку найменш
розвинених країн;
b) більше 1 мільярда людей у різних країнах світу живуть в умовах крайньої
бідності, а більша частина з них щодня голодує. Значна частина населення, в
більшості своїй жінки, мають досить обмежений доступ до доходів, ресурсів, освіти,
охорони здоров'я або харчування, особливо в Африці та найменш розвинених
країнах;
c) серйозні соціальні проблеми різного характеру і розмаху є також в країнах
з перехідною економікою та в країнах, що здійснюють докорінні політичні,
економічні та соціальні перетворення;
d) основною причиною триваючого погіршення стану навколишнього
середовища у всьому світі є нераціональна структура споживання і виробництва,
особливо в промислово розвинених країнах, що посилює проблему бідності та
існуючі диспропорції і є предметом серйозної стурбованості;
e) триваюче зростання чисельності населення світу, його структура і
розміщення та його взаємозв'язок з убогістю, соціальною нерівністю і нерівністю
між чоловіками і жінками є серйозним випробуванням здатності урядів, окремих
осіб, соціальних інститутів і природного середовища пристосовуватися до нових
умов;
f) більше 120 мільйонів чоловік в різних країнах світу офіційно є
безробітними, а багато інших зайняті неповністю. Занадто багато молодих людей, в
тому числі тих, що мають формальну освіту, живлять мало надій на те, що зможуть
знайти продуктивну роботу;
g) серед населення, що живе в умовах абсолютної бідності, частка жінок
перевищує частку чоловіків, і цей розрив продовжує збільшуватися, що має
серйозні наслідки для жінок і їхніх дітей. На жінок лягає невідповідно великий
тягар проблем, пов'язаних з подоланням наслідків убогості, соціальної дезінтеграції,
безробіття, погіршення стану навколишнього середовища і воєн;
h) однією з найбільш численних меншин у світі, до якої відноситься кожен
десятий житель планети, є інваліди, які занадто часто змушені жити в умовах
бідності, безробіття та соціальної ізоляції. Крім того, у всіх країнах люди похилого
віку можуть бути особливо вразливі в плані соціальної ізоляції, убогості і
маргіналізації;
i) мільйони людей у всьому світі є біженцями або особами, переміщеними
всередині країни. Трагічні соціальні наслідки справляють істотний вплив на
соціальну стабільність та розвиток в їх власних країнах, приймаючих країнах і
відповідних регіонах.
17. Хоча ці проблеми носять глобальний характер і зачіпають всі країни, ми
прямо визнаємо, що в більшості країн, що розвиваються, і зокрема в Африці та
найменш розвинених країнах, склалося критичне становище, яке вимагає особливої
уваги і дій. Ми також визнаємо, що країни, де здійснюються докорінні політичні,
економічні та соціальні перетворення, включаючи країни, в яких відбувається
процес зміцнення миру і демократії, потребують підтримки з боку міжнародного
співтовариства.
18. Країни з перехідною економікою, які теж здійснюють докорінні
політичні, економічні та соціальні перетворення, також потребують підтримки з
боку міжнародного співтовариства.
19. Інші країни, що здійснюють докорінні політичні, економічні та соціальні
перетворення, також потребують підтримки з боку міжнародного співтовариства.
20. Здійснення завдань і цілей соціального розвитку вимагає безперервних
зусиль, спрямованих на скорочення та усунення основних джерел соціальних бід і
нестабільності в сім'ї та суспільстві. Ми приймаємо зобов'язання приділяти
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особливу і першочергову увагу боротьбі з такими світовими проблемами, які
становлять серйозну загрозу здоров'ю, благополуччю, миру, безпеці і добробуту
наших народів. До цих проблем відносяться хронічний голод і недоїдання,
проблеми незаконного обігу наркотичних засобів, організована злочинність,
корупція, іноземна окупація, збройні конфлікти, незаконна торгівля зброєю,
тероризм, нетерпимість, розпалювання расової, етнічної, релігійної та іншої
ненависті, ксенофобія та ендемічні, інфекційні та хронічні захворювання. З цією
метою необхідно зміцнювати координацію та співпрацю на національному рівні, і
особливо регіональному та міжнародному рівнях.
21. У цьому контексті мають бути вжиті заходи для усунення негативних
наслідків для процесу розвитку, породжуваних надмірними військовими витратами,
торгівлею зброєю і капіталовкладеннями у виробництво і придбання зброї.
22. Інфекційні захворювання представляють серйозну медичну проблему у
всіх країнах і є однією з головних причин смертності у світі, в багатьох випадках
захворюваність на них зростає. Ці захворювання перешкоджають соціальному
розвитку і часто є причиною убогості і соціальної ізоляції. Профілактика, лікування
та недопущення поширення цих захворювань – від туберкульозу і малярії до вірусу
імунодефіциту людини/синдрому набутого імунодефіциту (ВІЛ/СНІД) – повинні
розглядатися як найбільш невідкладні завдання.
23. Ми можемо зберегти довіру людей планети тільки в тому випадку, якщо
зробимо завдання задоволення їх потреб нашим першочерговим завданням. Ми
знаємо, що злидні, відсутність продуктивної зайнятості та соціальна дезінтеграція
образливі для людської гідності. Ми знаємо також, що вони підсилюють негативні
тенденції, призводять до розтрачання людських ресурсів і служать проявом
неефективності функціонування ринків, економічних і суспільних інститутів і
процесів.
24. Наше завдання полягає в тому, щоб закласти основу для соціального
розвитку з упором на інтереси людини, якою ми могли б керуватися у нашій
діяльності в сьогоденні і майбутньому, створити нову культуру співпраці та
партнерства і задовольнити нагальні потреби тих, хто знаходиться в найбільш
скрутному становищі. Ми сповнені рішучості виконати це завдання і сприяти
забезпеченню соціального розвитку у всьому світі.
B. Принципи і цілі
25. Ми, глави держав та урядів, прихильні до підходу до питань соціального
розвитку з політичної, економічної, етичної і духовної точок зору на основі
принципів людської гідності, прав людини, рівності, поваги, миру, демократії,
взаємної відповідальності і співпраці та повної поваги різних релігійних і етичних
цінностей і культурних традицій людей. У зв'язку з цим в рамках національної,
регіональної та міжнародної політики і дій ми будемо надавати першорядне
значення сприянню соціальному прогресу, справедливості і поліпшенню умов
життя людей на основі залучення всіх в цей процес.
26. З цією метою створимо основу для дій, яка дозволить:
a) висунути в процесі розвитку на передній план інтереси людей і
зорієнтувати економіку на більш ефективне задоволення потреб людини;
b) виконати наш обов'язок перед нинішнім і прийдешніми поколіннями за
рахунок справедливого врахування інтересів поколінь, збереження цілісності
навколишнього середовища і забезпечення сталого природокористування;
c) визнати, що хоча соціальний розвиток – це справа кожної країни, однак
домогтися успіху в цій справі неможливо без спільної відданості досягненню
поставленої мети і зусиль міжнародного співтовариства;
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d) інтегрувати економічну, культурну та соціальну політику, для того щоб
надати їм взаємно підкріплюючий характер, і визнати взаємозалежність державної
та приватної сфер діяльності;
e) визнати проведення обґрунтованої економічної політики, що має під
собою широку основу, і є необхідною умовою досягнення стійкого соціального
розвитку;
f) сприяти торжеству демократії, людської гідності, соціальної справедливості
та солідарності на національному, регіональному та міжнародному рівнях;
забезпечувати терпимість, відмову від насильства, плюралізм і недискримінацію при
повній повазі національного розмаїття і відмінностей між країнами;
g) сприяти більш справедливому розподілу доходу і більш широкому доступу
до ресурсів на основі справедливості і рівності можливостей для всіх;
h) визнати, що сім'я є основним осередком суспільства і відіграє ключову
роль у соціальному розвитку і як така має бути укріплена з урахуванням прав,
можливостей і обов'язків її членів. У різних культурних, політичних і соціальних
системах сім'я існує в різних формах. Вона має право на всебічний захист і
підтримку;
i) забезпечити, щоб особи і групи, які знаходяться в несприятливому
становищі і є вразливими, залучалися в соціальний розвиток і щоб суспільство
визнавало і реагувало на наслідки інвалідності шляхом гарантії юридичних прав
особистості та створення сприятливих фізичних та соціальних умов;
j) сприяти загальній повазі, дотриманню та захисту всіх прав людини та
основних свобод всіх людей, включаючи право на розвиток; сприяти ефективному
здійсненню прав і виконанню обов'язків на всіх рівнях суспільства; заохочувати
рівноправність і рівність можливостей чоловіків і жінок; захищати права дітей та
молоді; і сприяти зміцненню соціальної інтеграції та громадянського суспільства;
k) підтвердити право на самовизначення всіх народів, зокрема народів, що
перебувають під колоніальним чи іншими формами іноземного панування або
іноземною окупацією, а також важливість ефективного здійснення цього права, як
це проголошено, зокрема, в Віденській декларації і Програмі дій, прийнятих на
Всесвітній конференції з прав людини;
l) надавати підтримку забезпеченню прогресу і безпеки людей та громад
таким чином, щоб кожен член суспільства, чоловік або жінка, міг задовольнити
свої основні людські потреби і здійснити своє право на повагу особистої гідності,
безпеку і реалізацію творчих здібностей;
m) визнати і підтримувати корінні народи в їх зусиллях в економічному та
соціальному розвитку при повній повазі їх самобутності, традицій, форм соціальної
організації і культурних цінностей;
n) підкреслити важливе значення гласності та підзвітності в управлінні і
керівництві усіма державними, приватними, національними та міжнародними
установами;
o) визнати, що надання людям, особливо жінкам, можливості розвинути їх
здібності є основною метою розвитку та його головним ресурсом. Забезпечення
такої можливості вимагає всебічної участі людей в розробці, реалізації та оцінці
рішень, що визначають функціонування і благополуччя наших суспільств;
p) затверджувати універсальність соціального розвитку і розробити новий і
більш ефективний підхід до соціального розвитку, для того щоб надати новий
імпульс міжнародному співробітництву і партнерству;
q) забезпечити більш сприятливі умови для престарілих в плані поліпшення
умов життя;
r) визнати, що нові інформаційні технології і нові підходи до доступу і
використанню технологій людьми, що живуть у злиднях, можуть допомогти
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досягненню цілей соціального розвитку; і, отже, визнати необхідність сприяння
доступу до таких технологій;
s) зміцнювати політику та програми, які підвищують, забезпечують і
розширюють участь жінок у всіх сферах політичного, економічного, соціального та
культурного життя в якості рівноправних партнерів і розширюють їх доступ до всіх
ресурсів, необхідних для повного здійснення їх основних прав;
t) створити політичні, правові, матеріальні та соціальні умови, які
забезпечують можливість добровільної репатріації біженців у свої країни
походження в умовах безпеки і поваги їх гідності та добровільного та безпечного
повернення осіб, переміщених всередині країни, в свої рідні домівки і їх
безперешкодної реінтеграції в життя суспільства;
u) підкреслити важливість повернення всіх військовополонених, зниклих без
вісті і заручників в свої сім'ї відповідно до положень міжнародних конвенцій з
метою забезпечення повного соціального розвитку.
27. Ми визнаємо головну відповідальність держав за досягнення цих цілей.
Ми визнаємо також, що держави не можуть досягти їх поодинці. Міжнародне
співтовариство, Організація Об'єднаних Націй, багатосторонні фінансові установи,
всі регіональні організації та місцева влада і всі суб'єкти громадянського суспільства
повинні внести свою лепту в зусилля і ресурси з метою зменшити нерівність між
людьми і скоротити розрив між розвиненими країнами і країнами, що
розвиваються, в рамках глобальних зусиль по зменшенню соціальної напруженості
та підвищити соціальну та економічну стабільність і безпеку. Радикальні політичні,
соціальні та економічні перетворення в країнах з економікою перехідного періоду
супроводжуються погіршенням їх економічного і соціального стану. Ми
звертаємося до всіх людей із закликом конкретними справами в своїх областях
діяльності і прийняттям на себе конкретної цивільної відповідальності підтвердити
свою особисту відданість справі поліпшення умов життя людей.
С. Зобов'язання
28. Наша ініціатива щодо розгортання глобальної кампанії в інтересах
соціального розвитку та практичні рекомендації, що містяться в Програмі дій,
приймаються в дусі консенсусу та міжнародного співробітництва, в повній
відповідності з цілями і принципами Статуту Організації Об'єднаних Націй, з
визнанням того, що розробка і здійснення стратегій, політики, програм і заходів в
інтересах соціального розвитку – це справа кожної країни і що при цьому повинні
враховуватися економічні, соціальні та екологічні відмінності в умовах в кожній
країні, при повній повазі різних релігійних та етичних цінностей, культурної
спадщини і світоглядних переконань її народу, а також з дотриманням усіх прав
людини і основних свобод. У цьому зв'язку важливою умовою повного здійснення
програм та дій в цілях соціального розвитку є міжнародне співробітництво.
29. На основі нашого спільного прагнення до соціального розвитку,
спрямованого на забезпечення соціальної справедливості, солідарності, гармонії і
рівності всередині країн та між ними, при повній повазі національного суверенітету
і територіальної цілісності, а також цілей у сфері політики, пріоритетів розвитку та
релігійного і культурного різноманіття та повної поваги всіх прав людини та
основних свобод ми оголошуємо про початок глобальної кампанії за соціальний
прогрес і розвиток з втіленням в наступних зобов'язаннях:
Зобов'язання 1
Ми зобов'язуємося створити такі економічні, політичні, соціальні, культурні і
правові умови, які будуть сприяти соціальному розвитку людей.
З цією метою на національному рівні ми:
a) створимо у відповідності з нашими конституціями, законами і
процедурами та згідно з міжнародним правом і зобов'язаннями стабільну правову
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основу, яка передбачає і заохочує рівність і справедливість для чоловіків і жінок,
повну повагу всіх прав людини та основних свобод і верховенства права, доступ до
правосуддя, ліквідацію всіх форм дискримінації, гласність і підзвітність в управлінні
та керівництві і розвиток партнерства з вільними і представницькими організаціями
громадянського суспільства;
b) створимо сприятливі економічні умови, спрямовані на сприяння
забезпеченню більш справедливого доступу до отримання доходів, ресурсів і
соціальних послуг;
c) будемо розширювати, в разі необхідності, форми та можливості участі
людей в розробці та здійсненні соціальної та економічної політики і програм
шляхом децентралізації, гласного управління державними інститутами і зміцнення
потенціалу та можливостей громадянського суспільства і місцевих громад
створювати свої власні організації, мобілізовувати ресурси й розвивати діяльність;
d) будемо зміцнювати мир, сприяючи терпимості, відмові від насильства і
повазі різноманіття, а також шляхом врегулювання спорів мирними засобами;
e) будемо сприяти функціонуванню динамічних, відкритих, вільних ринків,
визнаючи при цьому необхідність втручання у функціонування ринків в такій мірі,
в якій це необхідно для того, щоб запобігати збої або протидіяти їм, заохочувати
стабільність і довгострокові капіталовкладення, забезпечувати справедливу
конкуренцію і дотримання етичних норм поведінки, а також узгоджувати політику
в області економічного і соціального розвитку, включаючи розробку та втілення в
життя належних програм, що дозволяють і дають можливість людям, що живуть у
злиднях і перебувають у несприятливому становищі, особливо жінкам, приймати
всебічну і продуктивну участь в економічній діяльності та житті суспільства;
f) будемо підтверджувати, заохочувати і прагнути до забезпечення реалізації
прав, закріплених у відповідних міжнародних документах і деклараціях, таких, як
Загальна декларація прав людини, Пакт про економічні, соціальні і культурні права
і Декларація про право на розвиток, включаючи права, що стосуються освіти,
продовольства, житла, зайнятості, охорони здоров'я та інформації, зокрема з метою
надання допомоги людям, що живуть у злиднях;
g) створимо всі умови, щоб забезпечити можливість для добровільної
репатріації біженців в умовах безпеки і поваги їх гідності в свої країни походження
та добровільного та безпечного повернення осіб, переміщених всередині країни, в
свої будинки і їх безперешкодної реінтеграції у життя суспільства.
На міжнародному рівні ми:
h) будемо сприяти підтриманню міжнародного миру і безпеки та вживати і
підтримувати всі зусилля з метою врегулювання міжнародних суперечок мирними
засобами відповідно до Статуту Організації Об'єднаних Націй;
i) будемо зміцнювати міжнародне співробітництво в цілях забезпечення
соціального розвитку;
j) будемо заохочувати і втілювати в життя політику, спрямовану на створення
сприятливої зовнішньоекономічної обстановки, зокрема шляхом співробітництва в
розробці і здійсненні макроекономічної політики, лібералізації торгівлі, мобілізації
та/або надання нових і додаткових фінансових ресурсів, які є одночасно
адекватними і передбачуваними і які мобілізуються таким чином, щоб забезпечити
максимальний обсяг подібних ресурсів з метою сталого розвитку, з використанням
усіх наявних джерел і механізмів фінансування, зміцнення фінансової стабільності
та забезпечення більш справедливого доступу країн до глобальних ринків,
виробничих капіталовкладень і технологій та відповідних знань при належному
врахуванні потреб країн з перехідною економікою;
k) будемо прагнути до того, щоб міжнародні угоди, що стосуються торгівлі,
інвестицій, технології, заборгованості та офіційної допомоги з метою розвитку
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(ОДР), здійснювалися таким чином, щоб це відповідало інтересам соціального
розвитку;
l) будемо підтримувати, зокрема шляхом технічного та фінансового
співробітництва, зусилля країн, що розвиваються, по забезпеченню швидкого
сталого розвитку на широкій основі. Підвищену увагу слід приділяти особливим
потребам малих острівних країн і тих, що не мають виходу до моря, країн, що
розвиваються, і найменш розвинених країн;
m) будемо підтримувати шляхом належного міжнародного співробітництва
зусилля країн з перехідною економікою зі швидкого забезпечення сталого розвитку
на широкій основі;
n) будемо підтверджувати і заохочувати всі права людини, які носять
універсальний, нероздільний, взаємозалежний і взаємопов'язаний характер, в тому
числі право на розвиток в якості універсального і невід'ємного права та невід'ємної
складової частини основних прав людини, а також прагнути до забезпечення
поваги, захисту і дотримання цих прав.
Зобов'язання 2
Ми зобов'язуємося досягти – завдяки рішучим діям на національному рівні
та на основі міжнародного співробітництва – мети викорінювання убогості в світі,
яка є для людства етичним, соціальним, політичним та економічним імперативом.
З цією метою на національному рівні, діючи у співпраці з усіма
представниками громадянського суспільства і в контексті багатопланового й
комплексного підходу, ми:
a) у першочерговому порядку (переважно до 1996 року, Міжнародного року
викорінення убогості) розробимо або зміцнимо національну політику і стратегії,
спрямовані на істотне скорочення загальних масштабів убогості в найкоротші
терміни, зменшення нерівності та викорінювання абсолютної бідності в задані
терміни, які будуть визначені кожною країною у своєму національному контексті;
b) будемо зосереджувати свої зусилля та політику на усуненні корінних
причин убогості і задоволенні основних потреб усіх людей. Сфера застосування цих
зусиль повинна включати в себе викорінення голоду та недоїдання, забезпечення
продовольчої безпеки, освіту, зайнятість і засоби до існування, первинне медико–
санітарне обслуговування, включаючи послуги із забезпечення репродуктивного
здоров'я, безпечну питну воду і санітарію, адекватне житло та участь у соціальному
і культурному житті. Особлива увага приділятиметься потребам і правам жінок і
дітей, які часто несуть основний тягар злиднів, а також потребам груп і осіб, що
перебувають у вразливому і несприятливому становищі;
c) забезпечимо, щоб люди, що живуть в умовах убогості, мали доступ до
виробничих ресурсів, включаючи кредити, землю, освіту і професійну підготовку,
технологію, знання та інформацію, а також до комунальних послуг, і брали участь у
процесі прийняття рішень щодо політики і регламентаційних положень, які
дозволили б їм користуватися вигодами, пов'язаними з розширенням можливостей
для зайнятості та економічних можливостей;
d) розробимо і будемо здійснювати політику, спрямовану на забезпечення
належного економічного та соціального захисту всіх людей у зв'язку з безробіттям,
хворобою, народженням і вихованням дітей, смертю чоловіка, інвалідністю і
старістю;
e) будемо, по мірі необхідності, забезпечувати орієнтацію національних
бюджетів і політики на задоволення основних потреб, зменшення нерівності та
вирішення проблеми бідності в якості однієї із стратегічних цілей;
f) будемо прагнути до зменшення нерівності, розширення можливостей і
доступу до ресурсів і доходів, а також до усунення будь–яких політичних, правових,
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економічних і соціальних факторів і обмежень, що сприяють виникненню і
закріпленню нерівності.
На міжнародному рівні ми:
g) будемо прагнути забезпечити те, щоб міжнародне співтовариство і
міжнародні організації, особливо багатосторонні фінансові установи, надавали
допомогу країнам, що розвиваються, і всім нужденним в ній країнам в їх зусиллях
по досягненню нашої спільної мети викорінення бідності та забезпечення
основного соціального захисту;
h) будемо сприяти тому, щоб усі міжнародні донори та багатосторонні банки
розвитку підтримували політику і програми, спрямовані на послідовне виконання
завдань в рамках конкретних зусиль країн, що розвиваються, і всіх країн, які
потребують допомоги, в області сталого розвитку, орієнтованого на людський
фактор, і задоволення основних потреб усіх людей; проводили, діючи в
консультації із зацікавленими країнами, що розвиваються, оцінку їх існуючих
програм з метою забезпечення виконання узгоджених програмних завдань; та
прагнули забезпечити те, щоб їх власна політика і програми сприяли досягненню
узгоджених цілей в галузі розвитку, які зорієнтовані на задоволення основних
потреб усіх людей і викорінення абсолютної бідності. Слід вживати зусилля з метою
забезпечення участі зацікавлених груп населення в якості невід'ємного компонента
таких програм;
i) будемо зосереджувати увагу і підтримувати задоволення особливих потреб
країн і регіонів, де спостерігається значне зосередження людей, що живуть у
злиднях, зокрема в Південній Азії, і де у зв'язку з цим існують серйозні труднощі в
забезпеченні соціального та економічного розвитку.
Зобов'язання 3
Ми зобов'язуємося сприяти досягненню мети повної зайнятості в якості
одного з основних пріоритетів економічної та соціальної політики і створювати для
всіх чоловіків і жінок надійні та стійкі можливості заробляти собі на життя за
допомогою вільно обраної продуктивної праці та роботи.
З цією метою на національному рівні ми:
a) поставимо створення робочих місць, скорочення рівня безробіття і
заохочення належним і адекватним чином оплачуваної праці в центр стратегії та
політики урядів при повній повазі прав працівників і за участю наймачів,
працівників та їхніх відповідних організацій, приділяючи при цьому особливу увагу
проблемам структурного, застійного безробіття і неповної зайнятості серед молоді,
жінок, осіб з інвалідністю та всіх інших груп і окремих осіб, які перебувають у
несприятливому становищі;
b) розробимо політику, спрямовану на розширення можливостей для
зайнятості і підвищення продуктивності праці як у сільському, так і в міському
секторах, шляхом забезпечення економічного зростання, інвестицій в розвиток
людських ресурсів, заохочення застосування технологій, що сприяють продуктивній
праці та заохочення індивідуальної трудової діяльності, підприємництва і розвитку
малих і середніх підприємств;
c) забезпечимо покращення доступу до землі, кредитів, інформації,
інфраструктури та інших виробничих ресурсів для малих і мікропідприємств,
включаючи підприємства неорганізованого сектору, з особливим наголосом на
групах населення, що знаходяться в несприятливому положенні;
d) розробимо політику, спрямовану на надання в розпорядження працівників
і наймачів можливостей для освіти, отримання інформації та професійної
підготовки, необхідних їм для адаптації до мінливих економічних умов, технологій і
ринків праці;
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e) вивчимо новаторські шляхи створення робочих місць і будемо вести пошук
нових підходів до створення джерел доходів і зміцнення купівельної спроможності;
f) будемо сприяти реалізації політики, що дає людям можливість для
поєднання оплачуваної роботи з виконанням сімейних обов'язків;
g) будемо приділяти особливу увагу доступу жінок до зайнятості, захисту їх
позицій на ринку праці та заохочення застосування однакового режиму щодо жінок
і чоловіків, особливо в питаннях оплати праці;
h) будемо належним чином брати до уваги важливе значення неформального
сектора в наших стратегіях розвитку у сфері зайнятості з метою збільшення його
внеску в справу викорінення злиднів та соціальну інтеграцію в країнах, що
розвиваються, а також зміцнення його взаємозв'язків з організованою економічною
діяльністю;
i) будемо прагнути до досягнення мети забезпечення якісних робочих місць,
будемо захищати основні права та інтереси працівників і з цією метою будемо
сприяти поважанню відповідних конвенцій Міжнародної організації праці,
включаючи конвенції, що стосуються заборони примусової та дитячої праці,
свободи асоціацій, права на створення організацій і укладення колективних
договорів і принципу недискримінації;
На міжнародному рівні ми:
j) забезпечимо працівникам-мігрантам можливість користуватися засобами
захисту, передбаченими відповідними національними та міжнародними правовими
документами, будемо вживати конкретних ефективних заходів, спрямованих проти
експлуатації працівників–мігрантів, і заохочувати всі країни до розгляду питання
про ратифікацію і повне втілення в життя відповідних міжнародно–правових
документів, що стосуються працівників-мігрантів;
k) будемо заохочувати міжнародне співробітництво в області макроекономічної політики, лібералізації торгівлі і капіталовкладень, для того щоб сприяти
сталому економічному зростанню та створенню робочих місць, а також будемо
проводити обмін досвідом щодо успішної політики та програм, спрямованих на
розширення зайнятості і скорочення безробіття.
Зобов'язання 4
Ми зобов'язуємося сприяти соціальній інтеграції шляхом формування такого
суспільства, яке було б стабільним, безпечним і справедливим і яке ґрунтувалося б
на принципах заохочення і захисту всіх прав людини, а також на принципах
недискримінації, терпимості, поваги різноманіття, рівності можливостей,
солідарності, безпеки та участі всього населення, в тому числі груп і осіб, які
перебувають у несприятливому становищі, і вразливих груп та осіб.
З цією метою на національному рівні ми:
a) будемо заохочувати повагу демократії, верховенство права, плюралізм і
розмаїття, терпимість і відповідальність, відмову від насильства і солідарність,
спонукаючи систему освіти, засоби масової інформації і місцеві громади та
організації до розширення інформованості та обізнаності населення про всі аспекти
соціальної інтеграції;
b) будемо розробляти або зміцнювати політику і стратегії, націлені на
ліквідацію дискримінації у всіх її формах, і забезпечення соціальної інтеграції на
основі рівності та поваги людської гідності;
c) будемо сприяти доступу всіх до освіти, інформації, технології і «ноу–хау»
як до вельми важливого засобу розширення комунікації та участі в громадянському,
політичному, економічному, соціальному та культурному житті і будемо
забезпечувати повагу громадянських, політичних, економічних, соціальних та
культурних прав;
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d) забезпечимо захист і повну інтеграцію в економічне життя і життя
суспільства знедолених та уразливих груп та окремих осіб;
e) розробимо або зміцнимо заходи щодо забезпечення поваги і захисту прав
людини мігрантів, працівників-мігрантів та їхніх сімей з метою ліквідації актів
расизму і ксенофобії, які отримують все більше поширення в секторах багатьох
товариств, а також в цілях сприяння більшій гармонії і терпимості у всіх
суспільствах;
f) будемо визнавати і поважати право корінних народів на збереження і
розвиток своєї самобутності, культури та інтересів і будемо підтримувати їхнє
прагнення до соціальної справедливості і створювати такі умови, які дозволять їм
брати участь у соціальному, економічному та політичному житті своєї країни;
g) будемо сприяти соціальній захищеності та повній інтеграції в економічне
життя і життя суспільства ветеранів, включаючи ветеранів і жертв другої світової
війни та інших воєн;
h) будемо визнавати і заохочувати внесок людей всіх вікових груп як в
однаковому ступені і життєво важливий для побудови гармонійного суспільства та
будемо сприяти діалогу між поколіннями в усіх прошарках суспільства;
i) будемо визнавати і поважати культурне, етнічне та релігійне різноманіття та
заохочувати і захищати права осіб, що належать до національних або етнічних,
релігійних та мовних меншин, та вживати заходів щодо сприяння їх всебічній участі
у всіх аспектах політичного, економічного, соціального, релігійного та культурного
життя свого суспільства, а також у діяльності, спрямованій на економічний прогрес
і соціальний розвиток їхньої країни;
j) будемо зміцнювати можливості місцевих громад та груп із загальними
інтересами по створенню своїх власних організацій, мобілізації спільних ресурсів і
розробці стратегій, що стосуються соціального розвитку, в тому числі в рамках
діяльності неурядових організацій;
k) будемо зміцнювати інститути, які забезпечують поглиблення соціальної
інтеграції, визнаючи при цьому центральну роль сім'ї і створюючи для неї умови,
які забезпечують її захистом і підтримкою. У різних культурних, політичних і
соціальних системах існують різні форми сім'ї;
l) будемо вирішувати проблеми злочинності, насильства і незаконного обігу
наркотичних засобів як факторів соціальної дезінтеграції.
На міжнародному рівні ми:
m) будемо заохочувати ратифікацію та здійснення міжнародних договорів і
дотримання міжнародних визнаних декларацій, що стосуються питань ліквідації
дискримінації та заохочення і захисту всіх прав людини, а також будемо
рекомендувати не вдаватися, наскільки це можливо, до застережень до цих
документів;
n) будемо далі зміцнювати міжнародні механізми надання гуманітарної та
фінансової допомоги біженцям і країнам, які їх приймають і сприяти належному
розподілу відповідальності;
о) будемо сприяти міжнародному співробітництву і партнерству на основі
рівності, взаємної поваги та взаємної вигоди.
Зобов'язання 5
Ми зобов'язуємося сприяти повній повазі гідності людини і досягнення
справедливості та рівності у відносинах між жінками і чоловіками і визнавати і
розширювати участь і керівну роль жінок у політичному, громадянському,
економічному, соціальному та культурному житті і в процесі розвитку.
З цією метою на національному рівні ми:
a) будемо сприяти змінам у поглядах, структурах, політиці, законодавстві та
практиці, для того щоб усунути всі перешкоди на шляху до людської гідності,
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рівності та справедливості в сім'ї та суспільстві, і будемо сприяти всебічній і
рівномірній участі міських і сільських жінок і жінок–інвалідів у соціальному,
економічному і політичному житті, в тому числі в розробці та здійсненні державної
політики та програм і в реалізації подальших заходів;
b) створимо структури, розробимо політику і встановимо цілі і конкретні
показники для забезпечення збалансованої та справедливої представленості
чоловіків і жінок у процесі прийняття рішень на всіх рівнях і розширення
політичних, економічних, соціальних і культурних можливостей і незалежності
жінок та сприяння наділенню їх повноваженнями, в тому числі через їх різні
організації, в особливості організації жінок-представниць корінних народів і
організації жінок на низовому рівні, а також організації громад, які проживають в
злиднях, у тому числі за рахунок рішучих заходів, там, де це необхідно, і також за
рахунок заходів, що забезпечують облік гендерних проблем при розробці і
здійсненні соціально-економічної політики;
c) будемо сприяти повному та рівному доступу жінок до навчання грамоті,
освіти та професійної підготовки і усувати всі перешкоди на шляху до забезпечення
їх доступу до кредитів та інших продуктивних ресурсів, а також на шляху до
забезпечення їх можливостей купувати, мати і продавати власність і землю нарівні з
чоловіками;
d) будемо вживати належних заходів для забезпечення, на основі рівності
чоловіків і жінок, загального доступу до широкого спектру медичних послуг, у тому
числі послуг із забезпечення репродуктивного здоров'я, відповідно до Програми дій
Міжнародної конференції з народонаселення та розвитку;
e) усунемо обмеження, які зберігаються щодо прав жінок на володіння
землею, спадкування власності або отримання кредиту і будемо забезпечувати
жінкам рівні права на роботу;
f) будемо розробляти політику та встановлювати цілі та показники, які
зміцнюють рівність, підвищують добробут і розширюють можливості дівчаток,
особливо в тому, що стосується охорони здоров'я, харчування, грамотності і освіти,
визнаючи, що дискримінація за ознакою статі починається на найбільш ранніх
етапах життя;
g) будемо заохочувати рівне партнерство чоловіків і жінок у сім'ї та в житті
громади та суспільства, підкреслюючи необхідність розподілу обов'язків між
чоловіками і жінками при догляді за дітьми та наданні підтримки престарілим
членам сім'ї, а також підкреслювати важливість домашніх обов'язків чоловіків і
заохочувати їх активне залучення до відповідального виконання своїх батьківських
обов'язків, а також їх відповідальну сексуальну і репродуктивну поведінку;
h) будемо реалізовувати ефективні заходи, в тому числі шляхом прийняття і
забезпечення дотримання відповідних законів, і здійснювати політику по боротьбі з
усіма формами дискримінації та експлуатації жінок і дівчаток, жорстокого
поводження з ними та насильства в їх відношенні, а також по ліквідації цих явищ,
за відповідними міжнародними документами і деклараціями;
i) будемо заохочувати повне і рівне здійснення жінками всіх прав людини та
основних свобод і забезпечувати належний захист у цьому зв'язку;
j) будемо розробляти або зміцнювати політику та практичні заходи по
забезпеченню для жінок можливостей повною мірою виконувати оплачувану роботу
і забезпечуватися роботою шляхом реалізації заходів зі сприяння, заходів у галузі
освіти, професійної підготовки, шляхом забезпечення належного захисту у
відповідності з трудовим законодавством, а також шляхом сприяння забезпеченню
якісними послугами з догляду за дітьми та іншими допоміжними послугами.
На міжнародному рівні ми:
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k) будемо заохочувати і захищати права жінок, заохочувати ратифікацію, по
можливості до 2000 року, і здійснення положень Конвенції про ліквідацію всіх
форм дискримінації щодо жінок та інших відповідних договорів, рекомендуючи при
цьому не вдаватися, наскільки це можливо, до застережень до них, так само як і
здійснення Найробійських перспективних стратегій в галузі поліпшення становища
жінок, Женевської декларації з сільським жінкам та Програми дій Міжнародної
конференції з народонаселення і розвитку;
l) будемо приділяти особливу увагу підготовці до четвертої Всесвітньої
конференції з положення жінок, яка буде проведена в Пекіні у вересні 1995 року, і
здійсненню рекомендацій цієї Конференції і реалізації подальших заходів;
m) заохочувати міжнародне співробітництво для надання підтримки країнам,
що розвиваються на їх прохання в їх зусиллях по досягненню рівноправності,
справедливості та розширення можливостей жінок;
n) розробляти належні засоби, що дозволяють в повній мірі визнавати і
висвітлювати масштаби праці жінок і їх сукупного внеску в національну економіку,
в тому числі внеску в неоплачувану працю і роботу в домашніх господарствах.
Зобов'язання 6
Ми зобов'язуємося сприяти досягненню і реально добиватися цілей
загального і справедливого доступу до якісної освіти, найвищого досяжного рівня
фізичного та психічного здоров'я та доступу всіх людей до первинних медико–
санітарних послуг, докладаючи особливих зусиль для усунення нерівності,
пов'язаної з соціальними умовами, і без відмінностей за ознакою раси,
національного походження, статі, віку або інвалідності; поважати і розвивати нашу
спільну культуру і наші своєрідні культури; прагнути підвищувати роль культури у
розвитку; зберігати головні основи зорієнтованого на людину сталого розвитку і
сприяти повному розвитку людських ресурсів та соціальному розвитку. Мета цієї
діяльності полягає у викорінюванні убогості, сприянні повній і продуктивній
зайнятості та заохоченні соціальної інтеграції.
Для цього на національному рівні ми:
а) розробимо і зміцнимо прив'язані до конкретних термінів національні
стратегії ліквідації неписьменності та забезпечення загальної базової освіти, що
включає в себе освіту для дітей дошкільного віку, початкову освіту і навчання
неписьменних осіб, в усіх громадах, зокрема в цілях включення, в міру можливості,
національних мов в систему освіти та шляхом підтримки різних способів
неформальної освіти, прагнучи при цьому досягти якомога більш високого рівня
навчання;
b) будемо підкреслювати важливість навчання протягом усього життя,
прагнучи підвищити якість освіти для забезпечення того, щоб люди різного віку
отримували корисні знання, здатність логічно мислити, навички та етичні й
соціальні цінності, необхідні для повного розкриття їх потенціалу при забезпеченні
їх здоров'я і гідності і для повнокровної участі у соціальному, економічному та
політичному процесі розвитку. У цьому зв'язку жінок і дівчаток слід розглядати в
якості пріоритетної групи;
з) забезпечимо те, щоб діти, зокрема дівчатка, користувалися своїми правами,
і будемо сприяти здійсненню цих прав шляхом забезпечення доступу дітей до
освіти, адекватного харчування та послуг в галузі охорони здоров'я відповідно до
Конвенції про права дитини, а також визнання прав, обов'язків і відповідальності
батьків та інших осіб, які несуть юридичну відповідальність за дітей;
d) будемо вживати належних і позитивних заходів, для того щоб надати всім
дітям і підліткам можливість навчатися в школах і завершувати шкільну освіту, а
також скоротити гендерний розрив в галузі початкової, середньої, професійної та
вищої освіти;
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е) забезпечимо повний і рівний доступ до освіти для дівчаток і жінок,
визнаючи той факт, що інвестування в освіту жінок є ключовим елементом у
досягненні соціальної рівності, більш високої продуктивності праці і соціальних
вигод в плані здоров'я, зниження рівня дитячої смертності і зменшення
необхідності в високому рівні народжуваності;
f) забезпечимо рівні можливості в галузі освіти на всіх рівнях для дітей,
молоді та дорослих, які відносяться до числа інвалідів, в рамках єдиної системи,
повністю беручи до уваги індивідуальні відмінності і положення конкретних осіб;
g) будемо визнавати і підтримувати право корінних народів на освіту з
урахуванням їх конкретних потреб, сподівань і культур, а також забезпечувати їх
повний доступ до послуг у галузі охорони здоров'я;
h) розробимо конкретну політику в галузі освіти з урахуванням гендерної
перспективи та сформуємо належні механізми на всіх рівнях суспільства для
прискорення процесу перетворення загальної та конкретної інформації, наявної в
усьому світі, в знання, і перетворення цих знань у творчий підхід, підвищення
виробничого потенціалу і активної участі в житті суспільства;
i) зміцнимо зв'язки між ринком праці і політикою в області освіти,
усвідомлюючи, що освіта і професійна підготовка є найважливішими елементами у
створенні нових робочих місць і боротьби з безробіттям та соціальною ізоляцією в
наших суспільствах, і будемо підкреслювати роль вищої освіти і наукових
досліджень у всіх планах соціального розвитку;
j) розробимо зорієнтовані на широкі маси програми навчання, що заохочують
і поглиблюють повагу всіх прав людини та основних свобод, включаючи право на
розвиток, зміцнюють такі цінності, як терпимість, відповідальність і повагу
різноманіття та прав інших людей, і забезпечимо підготовку з питань мирного
врегулювання конфліктів на знак визнання проведення Десятиліття освіти в галузі
прав людини Організації Об'єднаних Націй (1995–2005 роки);
k) будемо приділяти першочергову увагу отриманню знань і застосуванню їх
на практиці, розширювати засоби та сферу охоплення базової освіти, покращувати
умови навчання та зміцнювати відносини партнерства між урядами, неурядовими
організаціями, приватним сектором, місцевими громадами, релігійними групами і
сім'ями для досягнення мети освіти для всіх;
l) будемо створювати або зміцнювати як на шкільній, так і на общинній
основі програми санітарно–гігієнічної освіти для дітей, підлітків і дорослих, з
приділенням особливої уваги дівчаткам і жінкам, з усього комплексу питань
турботи про здоров'я в якості однієї з необхідних попередніх умов соціального
розвитку, визнаючи права, обов'язки та відповідальність батьків та інших осіб, які
несуть юридичну відповідальність за дітей, відповідно до Конвенції про права
дитини;
m) активізуємо зусилля по досягненню цілей національних стратегій
«Здоров'я для всіх» на основі рівності та соціальної справедливості, відповідно до
Алма–Атинської декларації про первинне медико–санітарне обслуговування, за
допомогою розвитку або оновлення національних планів або програм дій для
забезпечення загального, недискримінаційного доступу до основних послуг в
області охорони здоров'я, включаючи санітарію і питну воду, з метою забезпечення
охорони здоров'я, сприяння здійсненню програм навчання з питань харчування і
профілактики захворювань;
n) будемо прагнути до забезпечення того, щоб непрацездатні особи мали
доступ до реабілітаційних та інших послуг і допоміжних технічних засобів, що
дозволяють вести незалежний спосіб життя, для того щоб забезпечити їм
максимальні можливості для досягнення благополуччя, незалежності та
повноцінної участі в житті суспільства;
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о) забезпечимо комплексний і міжсекторальний підхід в інтересах охорони та
зміцнення здоров'я всіх людей в процесі економічного і соціального розвитку,
враховуючи пов'язані з охороною здоров'я аспекти політики у всіх секторах;
р) будемо прагнути до досягнення цілей у галузі охорони здоров'я матері та
дитини, особливо цілей зниження дитячої та материнської смертності, намічених
Всесвітньою зустріччю на вищому рівні в інтересах дітей, Конференцією
Організації Об'єднаних Націй з навколишнього середовища і розвитку і
Міжнародною конференцією з народонаселення і розвитку;
q) будемо зміцнювати національні зусилля з метою більш ефективного
реагування на прискорювані темпи поширення пандемії ВІЛ/СНІДу за допомогою
надання необхідних послуг у галузі освіти і профілактики, забезпечення наявності
та доступності належного догляду та допоміжних послуг для осіб, які страждають
ВІЛ/СНІДом, та вживання усіх необхідних заходів для ліквідації будь–яких форм
дискримінації та ізоляції осіб, які зіткнулися з проблемою ВІЛ/СНІД;
r) будемо сприяти в рамках всіх стратегій і програм у галузі освіти та охорони
здоров'я підвищенню ступеня інформованості з екологічних питань, включаючи
інформованість про нестійкі моделі споживання і виробництва.
На міжнародному рівні ми:
s) будемо прагнути до забезпечення того, щоб міжнародні організації, зокрема
міжнародні фінансові установи, підтримували ці цілі за допомогою їх відповідного
відображення в своїх основних програмах діяльності. Це повинно підкріплюватися
активізацією двостороннього та регіонального співробітництва;
t) визнаємо важливе значення культурного виміру розвитку для забезпечення
поваги культурного різноманіття та нашої спільної культурної спадщини. Слід
визнавати і розвивати творчий підхід;
u) звернемося до спеціалізованих установ, насамперед до Організації
Об'єднаних Націй з питань освіти, науки і культури та до Всесвітньої організації
охорони здоров'я, а також до інших міжнародних організацій, які займаються
питаннями розвитку освіти, культури і охорони здоров'я, з проханням розглянути
можливість більшого загострення уваги на пріоритетних цілях викорінення злиднів,
сприяння повної і продуктивної зайнятості та заохочення соціальної інтеграції;
v) будемо зміцнювати міжурядові організації, які використовують різні форми
освіти для розвитку культури; поширювати інформацію через канали освіти і
комунікаційні канали; сприяти розширенню використання технологій; та
заохочувати технічну і професійну підготовку та наукові дослідження;
w) надамо підтримку вживанню більш рішучих і скоординованих заходів на
глобальному рівні проти серйозних захворювань, які забирають величезне число
людських життів, таких, як малярія, туберкульоз, холера, черевний тиф та
ВІЛ/СНІД. У цьому контексті ми будемо і надалі підтримувати спільну програму
Організації Об'єднаних Націй з ВІЛ/СНІД, здійснювану при спонсорстві цієї
Організації;
х) будемо обмінюватися знаннями, досвідом і навичками і заохочувати
творчий підхід, наприклад за допомогою стимулювання передачі технологій при
розробці та здійсненні ефективних програм і політики в галузі освіти, професійної
підготовки та охорони здоров'я, включаючи програми інформування з питань, що
стосуються зловживання наркотичними речовинами, запобігання зловживанню
ними і реабілітації, що призведе, зокрема, до створення внутрішнього потенціалу в
країнах;
y) будемо посилювати і координувати міжнародну підтримку програм у галузі
освіти та охорони здоров'я, заснованих на повазі до людської гідності і
спрямованих на забезпечення захисту всіх жінок і дітей, насамперед від їх
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експлуатації, торгівлі ними і видів практики, що завдають шкоди, таких як дитяча
проституція, клітородектомія і дитячі шлюби.
Зобов'язання 7
Ми зобов'язуємося прискорити економічний і соціальний розвиток, а також
розвиток людських ресурсів Африки і найменш розвинених країн.
З цією метою ми:
a) будемо проводити на національному рівні політику структурної
перебудови, яка повинна включати цілі в сфері соціального розвитку і ефективні
стратегії розвитку, які дозволяють створити більш сприятливі умови для торгівлі та
інвестицій, приділяти пріоритетну увагу розвитку людських ресурсів та сприяти
подальшому розвитку демократичних інститутів;
b) будемо підтримувати зусилля африканських країн і найменш розвинутих
країн, що вживаються ними на національному рівні з метою здійснення
економічних реформ, програм, спрямованих на підвищення продовольчої безпеки,
а також будемо надавати підтримку зусиллям з диверсифікації сировинних товарів в
рамках міжнародного співробітництва, в тому числі співпраці по лінії «Південь–
Південь», в контексті надання технічної та фінансової допомоги, а також розвитку
торгівлі і відносин партнерства;
с) знайдемо ефективні, зорієнтовані на розвиток методи довгострокового
вирішення проблем зовнішньої заборгованості шляхом невідкладного застосування
умов списання заборгованості, узгоджених в рамках Паризького клубу в грудні 1994
року і такі, що передбачають скорочення обсягу заборгованості, включаючи
анулювання заборгованості або інші заходи щодо полегшення боргового тягаря;
звернемося до міжнародних фінансових установ з проханням вивчити новаторські
підходи до надання допомоги країнам з низьким рівнем доходів, які мають високу
частку багатосторонньої заборгованості, з метою полегшення їх тягаря
заборгованості; та розробимо методи конверсії заборгованості стосовно програм і
проектів соціального розвитку у відповідності з пріоритетами, визначеними на
Зустрічі на вищому рівні. Ці заходи повинні здійснюватися з урахуванням
середньострокового огляду Нової програми Організації Об'єднаних Націй із
забезпечення розвитку в Африці в 90–ті роки та Програми дій для найменш
розвинених країн на 90–ті роки і в максимально короткі терміни;
d) забезпечимо здійснення стратегій і заходів з розвитку Африки, вироблених
міжнародним співтовариством, і будемо підтримувати зусилля з проведення
реформ, стратегій і програм розвитку, вироблених африканськими країнами і
найменш розвиненими країнами;
e) розширимо масштаби офіційної допомоги з метою розвитку як в цілому,
так і по лінії соціальних програм, і підвищимо її ефективність з урахуванням
специфіки економічного становища країн та їх здатності надавати допомогу та у
відповідності до зобов'язань, що містяться в міжнародних угодах;
f) розглянемо питання про ратифікацію Конвенції Організації Об'єднаних
Націй з боротьби з опустелюванням у тих країнах, які відчувають серйозну посуху
та/або опустелювання, особливо в Африці, і будемо надавати підтримку
африканським країнам у здійсненні термінових заходів по боротьбі з
опустелюванням і пом'якшення наслідків посухи;
g) приймемо всі необхідні заходи щодо забезпечення того, щоб інфекційні
захворювання, особливо ВІЛ/СНІД, малярія і туберкульоз, не перешкоджали
прогресу в сфері соціально–економічного розвитку і не звертали його назад.
Зобов'язання 8
Ми зобов'язуємося забезпечити після погодження програм структурної
перебудови облік в них цілей соціального розвитку, зокрема викорінення злиднів,
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сприяння забезпеченню повної та продуктивної зайнятості та поглиблення
соціальної інтеграції.
З цією метою на національному рівні ми:
a) будемо розширювати основні соціальні програми і витрати, зокрема ті
програми і витрати, які зачіпають інтереси бідних і уразливих верств суспільства, і
забезпечувати їх захист від скорочення бюджетних асигнувань при одночасному
підвищенні якості та ефективності соціальних видатків;
b) будемо проводити огляди наслідків програм структурної перебудови для
соціального розвитку, в тому числі, коли це необхідно, шляхом використання
методів оцінки соціальних наслідків, що враховують гендерну специфіку, та інших
відповідних методів, для того щоб розробити політику, спрямовану на зменшення
їх негативних наслідків і посилення їх позитивного впливу; зацікавлені країни
можуть звернутися до міжнародних фінансових установ з проханням про співпрацю
в проведенні огляду;
с) будемо сприяти застосуванню в країнах з перехідною економікою
комплексного підходу до процесу перетворень, спрямованого на вирішення
питання про соціальні наслідки реформ і задоволення потреб у розвитку людських
ресурсів;
d) посилимо компоненти соціального розвитку в рамках всіх стратегій і
програм перебудови, в тому числі тих, що є наслідком глобалізації ринків і
стрімких змін в сфері технологій, шляхом вироблення політики, що сприяє
забезпеченню більш справедливого і широкого доступу до доходів і ресурсів;
e) будемо домагатися, щоб жінки не страждали від невідповідного тягаря
витрат перехідного періоду, пов'язаних із ходом здійснення таких процесів.
На міжнародному рівні ми:
f) будемо працювати над тим, щоб багатосторонні банки розвитку та інші
донори поряд з позиками на меті структурної перебудови надавали розширені
цільові позики на потреби фінансування соціального розвитку;
g) будемо прагнути забезпечити відповідність програм структурної перебудови
соціально–економічних умов, проблем і потреб кожної країни;
h) будемо намагатися заручитися підтримкою та співпрацею регіональних і
міжнародних організацій і системи Організації Об'єднаних Націй, зокрема бреттон–
вудських установ, в розробці політики структурної перебудови, соціальному
управлінні нею, її оцінці, а також у здійсненні цілей соціального розвитку та в
забезпеченні їх подальшого обліку в їх політиці, програмах та діяльності.
Зобов'язання 9
Ми зобов'язуємося істотно збільшити і/або більш ефективно використовувати
ресурси, що виділяються на потреби соціального розвитку, для досягнення цілей
Зустрічі на вищому рівні за допомогою національних дій і регіонального і
міжнародного співробітництва.
З цією метою на національному рівні ми:
a) розробимо економічну політику для розширення й мобілізації внутрішніх
накопичень і залучення зовнішніх ресурсів на цілі продуктивних капіталовкладень і
будемо вести пошук нетрадиційних джерел фінансування, як державних, так і
приватних, для соціальних програм при одночасному забезпеченні їх ефективного
використання;
b) будемо проводити макроекономічну і мікроекономічну політику, що
забезпечує стабільне економічне зростання і сталий розвиток, на підтримку
соціального розвитку;
с) будемо сприяти розширенню доступу до кредитів для дрібних і малих
підприємств, у тому числі в неформальному секторі, роблячи особливий наголос на
шарах суспільства, що перебувають у несприятливому становищі;
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d) забезпечимо використання достовірних статистичних даних та
статистичних показників для розробки та оцінки соціальної політики та програм з
метою продуктивного і ефективного використання економічних і соціальних
ресурсів;
e) забезпечимо, у відповідності з національними пріоритетами та політикою,
справедливий, прогресивний і економічно ефективний характер систем
оподаткування, беручи до уваги проблеми сталого розвитку, і забезпечимо
ефективність збору податків;
f) забезпечимо, в рамках процесу складання бюджету, транспарентність і
звітність в питаннях використання суспільних ресурсів і будемо приділяти
першочергову увагу наданню і вдосконаленню основних соціальних послуг;
g) приймемо зусилля до вивчення нових шляхів отримання додаткових
державних та приватних фінансових ресурсів, зокрема шляхом відповідного
скорочення надмірних військових витрат, включаючи глобальні військові витрати і
торгівлю зброєю, капіталовкладення у виробництво зброї та витрати на її
придбання з урахуванням вимог національної безпеки, для того щоб забезпечити
можливе виділення додаткових коштів на потреби соціального та економічного
розвитку;
h) будемо в повній мірі використовувати і збільшувати потенціал і внесок
кооперативів у відношенні досягнення цілей соціального розвитку, зокрема
викорінення злиднів, створення повної і продуктивної зайнятості та поглиблення
соціальної інтеграції.
На міжнародному рівні ми:
i) будемо прагнути мобілізувати нові і додаткові фінансові ресурси, які були б
одночасно адекватними і передбачуваними і які мобілізовувалися б таким чином,
щоб забезпечити максимальний обсяг таких ресурсів, з використанням усіх наявних
джерел і механізмів фінансування, включаючи багатосторонні, двосторонні і окремі
джерела, в тому числі на пільгових і безоплатних умовах;
j) будемо сприяти притоку в країни, що розвиваються, міжнародних
фінансових ресурсів, технологій та професійних знань для реалізації мети
забезпечення новими і додатковими ресурсами, які були б адекватними і
передбачуваними;
k) будемо сприяти притоку міжнародних фінансових ресурсів, технологій та
професійних знань в країни з перехідною економікою;
l) будемо прагнути до реалізації узгодженої мети виділення 0,7 відсотка
валового національного продукту на загальну офіційну допомогу в цілях розвитку в
можливо найкоротший термін і збільшимо частку фінансування, що виділяється на
програми соціального розвитку, пропорційно з масштабами і сферою охоплення
діяльності, які необхідні для досягнення завдань і цілей, поставлених в цій
Декларації і Програмі дій Зустрічі на вищому рівні;
m) збільшимо потік міжнародних ресурсів, що спрямовуються на задоволення
потреб країн, які стикаються з проблемами, пов'язаними з біженцями та
переміщеними особами;
n) будемо надавати підтримку співпраці по лінії «Південь–Південь», розвитку
якої може сприяти досвід країн, що розвиваються, що подолали труднощі
аналогічного характеру;
o) забезпечимо невідкладне виконання існуючих угод про пом'якшення
тягаря заборгованості і проведемо переговори про подальші ініціативи, на додаток
до вже існуючих, щодо якнайшвидшого полегшення тягаря заборгованості
найбільш бідних і тих, що мають велику заборгованість країн з низьким рівнем
доходу, зокрема за допомогою встановлення більш сприятливих умов списання
заборгованості, включаючи застосування умов списання заборгованості, узгоджених
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в рамках Паризького клубу в грудні 1994 року і тих, що передбачають скорочення
обсягу заборгованості, в тому числі анулювання заборгованості або інші заходи
щодо полегшення тягаря заборгованості; в тих випадках, коли це доречно,
необхідно знижувати обсяги двосторонньої офіційної заборгованості цих країн в
такій мірі, щоб надати їм можливість вийти з процесу реструктуризації боргу і
дозволити їм відновити процес росту і розвитку; звернемося до міжнародних
фінансових установ з проханням вивчити новаторські підходи до надання допомоги
країнам з низьким рівнем доходів, які мають високу частку багатосторонньої
заборгованості, з метою скорочення їх тягаря заборгованості; розробимо методи
конверсії заборгованості стосовно програм і проектів соціального розвитку у
відповідності з пріоритетами, визначеними на Всесвітній зустрічі на вищому рівні;
p) будемо в повній мірі здійснювати Заключний акт Уругвайського раунду
багатосторонніх торгових переговорів у відповідності з встановленим графіком,
включаючи додаткові положення, що містяться в Марракешській угоді про
створення Світової організації торгівлі, визнаючи при цьому, що зростання доходів,
збільшення зайнятості та розширення торгівлі, що базуються на широкій основі, є
взаємостимулюючими, і враховуючи необхідність сприяти країнам Африки та
найменш розвиненим країнам в оцінці наслідків здійснення Заключного акту, для
того щоб вони могли повною мірою отримати з цього користь;
q) будемо стежити за наслідками лібералізації торгівлі для прогресу країн, що
розвиваються, в області задоволення основних людських потреб, приділяючи
особливу увагу новим ініціативам щодо розширення їх доступу до міжнародних
ринків;
r) будемо приділяти увагу потребам країн з перехідною економікою в галузі
міжнародного співробітництва і фінансової та технічної допомоги, підкреслюючи
необхідність повної інтеграції країн з перехідною економікою в світову економіку,
зокрема з метою поліпшення умов доступу на ринки для експортних товарів у
відповідності з правилами багатосторонньої торгівлі, і враховуючи потреби країн,
що розвиваються;
s) підтримаємо зусилля в області розвитку, що вживаються Організацією
Об'єднаних Націй шляхом значного збільшення обсягу ресурсів, що виділяються
для оперативної діяльності, на передбачуваній, постійній та гарантованій основі
пропорційно з зростаючими потребами країн, що розвиваються, як це зазначається
в резолюції 47/199 Генеральної Асамблеї, і зміцнимо потенціал Організації
Об'єднаних Націй і спеціалізованих установ в справі виконання ними своїх
зобов'язань в рамках втілення в життя підсумків Всесвітньої зустрічі на вищому
рівні в інтересах соціального розвитку.
Зобов'язання 10
Ми зобов'язуємося удосконалювати і зміцнювати базу міжнародного,
регіонального та субрегіонального співробітництва в інтересах соціального розвитку
в дусі партнерства через Організацію Об'єднаних Націй та інші багатосторонні
установи.
З цією метою на національному рівні ми:
a) будемо вживати належних заходів і створимо відповідні механізми з метою
здійснення і контролю за втіленням у життя підсумків Всесвітньої зустрічі на
вищому рівні в інтересах соціального розвитку за сприяння, в разі надходження
такого прохання, з боку спеціалізованих установ, програм і регіональних комісій
системи Організації Об'єднаних Націй і за широкої участі всіх верств
громадянського суспільства.
На регіональному рівні ми:
b) будемо створювати такі механізми і вживати таких заходів, які необхідні і
доречні в конкретних регіонах або субрегіонах. Регіональні комісії у співпраці з
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регіональними міжурядовими організаціями та банками можуть раз на два роки
скликати наради на високому політичному рівні для оцінки прогресу, досягнутого в
ході втілення в життя підсумків Зустрічі на вищому рівні, обміну думками про свій
досвід і вжиття належних заходів. Регіональні комісії повинні представляти
Економічній і Соціальній Раді через відповідні механізми доповіді про підсумки
таких нарад.
На міжнародному рівні ми:
с) доручимо нашим представникам при організаціях та органах системи
Організації Об'єднаних Націй, міжнародних установах, що займаються питаннями
розвитку, і багатосторонніх банках розвитку заручитися підтримкою та співпрацею
цих організацій і органів, для того щоб вжити належних і скоординованих заходів
щодо забезпечення постійного і стійкого прогресу в справі реалізації цілей і
зобов'язань, узгоджених на Зустрічі на вищому рівні. Організації Об'єднаних Націй
та бреттон–вудським установам необхідно встановити регулярний та ґрунтовний
діалог, в тому числі на місцях, для забезпечення більш дієвої та ефективної
координації допомоги, що надається в інтересах соціального розвитку;
d) будемо утримуватися від застосування будь–яких заходів одностороннього
характеру, несумісних з міжнародним правом та Статутом Організації Об'єднаних
Націй та такими, що створюють перешкоди для розвитку торговельних відносин
між державами;
e) будемо зміцнювати структури, збільшувати ресурси та посилювати процеси
в рамках Економічної і Соціальної Ради і її допоміжних органів та інших
організацій системи Організації Об'єднаних Націй, які пов'язані з питаннями
економічного і соціального розвитку;
f) будемо просити Економічну і Соціальну Раду проводити огляд та оцінку,
на основі доповідей національних урядів, регіональних комісій, відповідних
функціональних комісій і спеціалізованих установ, прогресу, досягнутого
міжнародним співтовариством в ході втілення в життя підсумків Всесвітньої зустрічі
на вищому рівні в інтересах соціального розвитку, і представляти відповідні
доповіді Генеральній Асамблеї для розгляду та прийняття належних рішень;
g) будемо просити Генеральну Асамблею провести в 2000 році спеціальну
сесію для проведення всебічного огляду та оцінки ходу втілення в життя підсумків
Зустрічі на вищому рівні та розглянути питання про подальші заходи та ініціативи.

5.4. ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ПРАВА ІНВАЛІДІВ
Генеральна Асамблея,
усвідомлюючи зобов'язання, взяті на себе державами–членами відповідно до
Статуту Організації Об'єднаних Націй, діяти як спільно, так і індивідуально у
співробітництві з Організацією з метою сприяння підвищенню рівня життя, повної
зайнятості та забезпечення умов для прогресу і розвитку в економічній і соціальній
сферах,
знову підтверджуючи свою віру в права людини і основні свободи, а також
принципи миру, гідності та цінності людської особистості і соціальної
справедливості, проголошені в Статуті,
нагадуючи про принципи Загальної декларації прав людини, Міжнародних
пактів про права людини, Декларації прав дитини та Декларації про права розумово
відсталих осіб, а також про норми соціального прогресу, вже проголошених в
установчих актах, конвенціях, рекомендаціях і резолюціях Міжнародної організації
433

праці, Організації Об'єднаних Націй з питань освіти, науки і культури, Всесвітньої
організації охорони здоров'я, Дитячого фонду Організації Об'єднаних Націй та
інших зацікавлених організацій,
посилаючись також на резолюцію 1921 (LVIII) Економічної і Соціальної Ради
від 6 травня 1975 року про попередження втрати працездатності та відновлення
працездатності інвалідів,
підкреслюючи, що в Декларації соціального прогресу та розвитку
проголошується необхідність захисту прав, забезпечення добробуту і відновлення
працездатності людей з фізичними та розумовими вадами,
враховуючи необхідність попередження інвалідності, викликаної фізичними та
розумовими вадами, і надання інвалідам допомоги у розвитку їх здібностей в
найрізноманітніших областях діяльності, а також сприяння всіма можливими
заходами включенню їх у нормальне життя суспільства,
усвідомлюючи, що деякі країни на даному етапі свого розвитку можуть
присвятити цим цілям лише обмежені зусилля,
проголошує цю Декларацію про права інвалідів та просить вжити заходів у
національному і міжнародному плані, щоб Декларація служила загальною основою
і керівництвом для захисту цих прав:
1. Вираз «інвалід» означає будь–яку особу, яка не може самостійно
забезпечити повністю або частково потреби нормального особистого та/або
соціального життя в силу вади, чи це вродженої чи ні, його чи її фізичних чи
розумових здібностей.
2. Інваліди повинні користуватися всіма правами, викладеними в цій
Декларації. Ці права повинні бути визнані за всіма інвалідами без яких би то не
було винятків і без відмінностей і дискримінації за ознакою раси, кольору шкіри,
статі, мови, віросповідання, політичних чи інших переконань, національного чи
соціального походження, матеріального стану, народження або будь–якого іншого
фактора, незалежно від того, чи відноситься це до самого інваліда або до його чи її
сім'ї.
3. Інваліди мають невід'ємне право на повагу їх людської гідності. Інваліди,
які б не були походження, характер і серйозність їх каліцтв або недоліків, мають ті
ж основні права, що і їхні співгромадяни того ж віку, що в першу чергу означає
право на задовільне життя, яке було б як можна більш нормальним і
повнокровним.
4. Інваліди мають ті ж громадянські і політичні права, що й інші особи;
пункт 7 Декларації про права розумово відсталих осіб застосовується до будь–якого
можливого обмеження або ущемлення цих прав у відношенні розумово
неповноцінних осіб.
5. Інваліди мають право на заходи, призначені для того, щоб дати їм
можливість придбати як можна більшу самостійність.
6. Інваліди мають право на медичне, психічне чи функціональне лікування,
включаючи протезні та ортопедичні апарати, на відновлення здоров'я і положення в
суспільстві, на освіту, ремісничу професійну підготовку та відновлення
працездатності, на допомогу, консультації, на послуги з працевлаштування та інші
види обслуговування, які дозволять їм максимально проявити свої можливості і
здібності і прискорять процес їх соціальної інтеграції або реінтеграції.
7. Інваліди мають право на економічне та соціальне забезпечення та на
задовільний рівень життя. Вони мають право у відповідності зі своїми
можливостями отримати та зберегти за собою робоче місце чи займатися
корисною, продуктивною і винагороджуючою діяльністю та бути членами
профспілкових організацій.
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8. Інваліди мають право на те, щоб їх особливі потреби приймалися до уваги
на всіх стадіях економічного та соціального планування.
9. Інваліди мають право жити у колі своїх сімей чи в умовах, які замінюють
їх, і брати участь у всіх видах суспільної діяльності, пов'язаних з творчістю чи
проведенням дозвілля. Що стосується його чи її місця проживання, то жоден
інвалід не може підлягати будь–якому особливому поводженню, що не вимагає в
силу стану його чи її здоров'я чи в силу того, що це може привести до поліпшення
стану його чи її здоров'я. Якщо перебування інваліда у спеціальному закладі є
необхідним, то середовище й умови життя в ньому повинні як можна ближче
відповідати середовищу та умовам нормального життя осіб його чи її віку.
10. Інваліди повинні бути захищені від якої б то не було експлуатації, від
будь–яких видів регламентації та звернення, що носять дискримінаційний,
образливий чи принижувальний характер.
11. Інваліди повинні мати можливість користуватися кваліфікованою
юридичною допомогою, коли подібна допомога є необхідною для захисту їх особи і
майна: якщо вони є об'єктом судового переслідування, вони повинні користуватися
звичайною процедурою, яка повністю враховує їх фізичний чи розумовий стан.
12. З організаціями інвалідів можуть проводитися корисні консультації по
всім питанням, що стосуються прав інвалідів.
13. Інваліди, їхні родини та їхні общини повинні бути повністю інформовані
всіма наявними засобами про права, що містяться в цій Декларації.

5.5. ДЕКЛАРАЦІЯ СОЦІАЛЬНОГО ПРОГРЕСУ І РОЗВИТУ
(Проголошена резолюцією 2542 (XXIV)
Генеральної Асамблеї від 11 грудня 1969 року)
Генеральна Асамблея,
пам'ятаючи про зобов'язання членів Організації Об'єднаних Націй відповідно
до Статуту приймати спільні і самостійні дії у співробітництві з Організацією для
сприяння підвищенню рівня життя, повної зайнятості населення і умов
економічного і соціального прогресу і розвитку,
підтверджуючи віру в права людини і основні свободи і в принципи миру,
гідності та цінності людської особистості і соціальної справедливості, проголошені
в Статуті,
нагадуючи про принципи, що містяться в Загальній декларації прав людини,
Міжнародних пактах про права людини, Декларації прав дитини, Декларації про
надання незалежності колоніальним країнам і народам, Міжнародної конвенції про
ліквідацію всіх форм расової дискримінації і Декларації Організації Об'єднаних
Націй про ліквідацію всіх форм расової дискримінації, Декларації про поширення
серед молоді ідеалів миру, взаємної поваги і взаєморозуміння між народами,
Декларації про ліквідацію дискримінації щодо жінок та в резолюціях Організації
Об'єднаних Націй,
враховуючи норми, вже встановлені для досягнення соціального прогресу в
статутах, конвенціях, рекомендаціях і резолюціях Міжнародної організації праці,
Продовольчої і сільськогосподарської організації Об'єднаних Націй, Організації
Об'єднаних Націй з питань освіти, науки і культури, Всесвітньої організації
охорони здоров'я, Дитячого фонду Організації Об'єднаних Націй та інших
відповідних організацій,
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виходячи з переконання, що людина може добитися повного здійснення своїх
сподівань лише в умовах справедливого соціального порядку і що, отже,
кардинальне значення має прискорення соціального та економічного прогресу
всюди, що сприяє міжнародному миру і солідарності,
виходячи з переконання, що міжнародний мир і безпека, з одного боку, і
соціальний прогрес і економічний розвиток – з іншого, перебувають у тісній
взаємозалежності і взаємно впливають один на одного,
переконана в тому, що мирне співіснування, дружні відносини і
співробітництво серед держав з різними соціальними, економічними та
політичними системами можуть сприяти соціальному розвитку,
підкреслюючи взаємозалежність економічного і соціального розвитку в рамках
більш широкого процесу зростання і перетворення, а також значення стратегії
комплексного розвитку, яка повністю враховує соціальні аспекти на всіх стадіях,
жалкуючи про недостатній прогрес, досягнутий у світовому соціальному
становищі, незважаючи на зусилля держав і міжнародного співтовариства,
визнаючи, що основну відповідальність за розвиток країн, що розвиваються,
несуть самі ці країни, та підтверджуючи нагальну необхідність зменшити і в
остаточному підсумку ліквідувати розрив між рівнем життя економічно більш
розвинених і країн, що розвиваються, з цією метою держави–члени повинні нести
відповідальність за проведення внутрішньої і зовнішньої політики, спрямованої на
сприяння соціальному розвитку в усьому світі і, зокрема, на надання допомоги
країнам, що розвиваються, в прискоренні їхнього економічного зростання,
визнаючи строкову необхідність присвятити справі миру і соціального
прогресу ресурси, які витрачаються на озброєння, і непродуктивно витрачаються на
конфлікти і знищення,
усвідомлюючи внесок, який наука і техніка можуть зробити в задоволення
загальних потреб людства,
вважаючи, що першочерговим завданням всіх держав і міжнародних
організацій є усунення з життя суспільства всіх зол і перешкод на шляху
соціального прогресу, і перш за все таких, як нерівність, експлуатація, війна,
колоніалізм та расизм,
бажаючи сприяти прогресу всього людства у справі досягнення цих цілей і
подолати всі перешкоди на шляху їх здійснення,
урочисто проголошує цю Декларацію соціального прогресу та розвитку і
закликає до здійснення національних та міжнародних дій з метою використання її в
якості загальної основи політики соціального розвитку:
Частина I. Принципи
Стаття I. Всі народи і всі люди, незалежно від раси, кольору шкіри, статі,
мови, віросповідання, національності, етнічного походження, сімейного або
соціального стану, або політичних або інших переконань, мають право жити в
гідних умовах і в умовах свободи та користуватися плодами соціального прогресу і
повинні зі свого боку сприяти йому.
Стаття II. Соціальний прогрес і розвиток ґрунтуються на повазі гідності і
цінності людської особистості і забезпечують розвиток прав людини та соціальної
справедливості, що вимагає:
а) негайної й остаточної ліквідації всіх форм нерівності, експлуатації народів
і окремих осіб, колоніалізму, расизму, включаючи нацизм і апартеїд, і всякої іншої
політики й ідеології, що суперечать цілям і принципам Організації Об'єднаних
Націй;
b) визнання і ефективного здійснення цивільних і політичних прав, а також
економічних, соціальних і культурних прав без усякої дискримінації.
Стаття III. Основними умовами соціального прогресу і розвитку вважаються:
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а) національна незалежність, заснована на праві народів на самовизначення;
b) принцип невтручання у внутрішні справи держав;
с) повага суверенітету і територіальної цілісності держав;
d) невід'ємний суверенітет кожної держави над своїми природними
багатствами і ресурсами;
e) право і відповідальність кожної держави, і, в тій мірі, в якій це стосується
кожної нації і народу, вільно визначати свої власні цілі соціального розвитку,
встановлювати свій порядок черговості і визначати, відповідно до принципів
Статуту Організації Об'єднаних Націй, засоби та методи їх досягнень без усякого
втручання ззовні;
f) мирне співіснування, мир, дружні відносини і співробітництво держав,
незалежно від розходжень між їх соціальними, економічними та політичними
системами.
Стаття IV. Родині в якості основного осередку суспільства і природного
середовища, для зростання і благополуччя всіх її членів, особливо дітей та молоді,
повинні надаватися допомога та захист, для того щоб вона могла повністю
виконувати свої обов'язки в колективі. Батьки мають виключне право вільно та з
повною відповідальністю визначати число своїх дітей і терміни між їх
народженням.
Стаття V. Соціальний прогрес і розвиток вимагають повного використання
людських ресурсів, включаючи, зокрема:
a) заохочення творчої ініціативи в атмосфері освіченої громадської думки;
b) поширення інформації національного і міжнародного характеру в цілях
розвитку в особистості усвідомлення змін, що відбуваються в суспільстві в цілому;
с) активна участь всіх елементів суспільства в індивідуальному порядку або
через асоціації у визначенні та здійсненні загальних цілей розвитку в умовах повної
поваги основних свобод, закріплених у Загальній декларації прав людини;
d) забезпечення для тих,
хто перебуває у несприятливих умовах, або
відсталих верств населення рівних можливостей соціального та економічного
розвитку в цілях створення ефективного інтегрованого суспільства.
Стаття VI. Соціальний розвиток вимагає надання кожній людині права на
працю і вільний вибір заняття.
Соціальний прогрес і розвиток вимагають участі всіх членів суспільства в
продуктивній і суспільно корисній праці і встановленні, у відповідності з правами
людини і основними свободами, а також відповідно до принципів справедливості і
соціальної функції власності, таких форм власності на землю і засоби виробництва,
які виключають будь–які форми експлуатації людини, забезпечують рівні права на
власність для всіх і створюють умови, що ведуть до справжньої рівності серед
людей.
Стаття VII. Швидке збільшення національного доходу і багатства і їх
справедливий розподіл серед усіх членів суспільства лежать в основі всякого
соціального прогресу, і тому вони повинні бути в центрі діяльності кожної держави
і уряду.
Поліпшення становища країн у міжнародній торгівлі, зокрема шляхом
забезпечення країнам, що розвиваються, сприятливих умов торгівлі та справедливих
і вигідних цін для збуту їх товарів, необхідне для того, щоб дати можливість
збільшити національний дохід і сприяти соціальному розвитку.
Стаття VIII. Кожному уряду належить першорядна роль і кінцева
відповідальність у справі забезпечення соціального прогресу і добробуту її народу,
планування заходів соціального розвитку як частини всебічних планів розвитку,
об'єднання чи заохочення та координації всіх національних зусиль для досягнення
цієї мети і здійснення необхідних змін в соціальній структурі. При плануванні
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заходів у галузі соціального розвитку належним чином враховується різноманітність
в потребах районів, що розвиваються, і вже розвинених, міських і сільських районів
кожної країни.
Стаття IX. Соціальний прогрес і розвиток – спільна справа міжнародного
співтовариства, яке шляхом узгоджених міжнародних дій доповнює національні
зусилля, спрямовані на підвищення рівня життя народу.
Соціальний прогрес і економічне зростання вимагають визнання загальної
зацікавленості всіх націй у розвідці, охороні, використанні і експлуатації винятково
в мирних цілях і в інтересах усього людства районів навколишнього середовища,
таких як космічний простір, дно морів і океанів і його надр, за межами
національної юрисдикції відповідно до принципів і цілей Статуту Організації
Об'єднаних Націй.
Частина II. Завдання
Соціальний прогрес і розвиток повинні бути спрямовані на постійне
підвищення матеріального і духовного рівня життя всіх членів суспільства при
повазі та здійсненні прав людини та основних свобод шляхом вирішення наступних
завдань:
Стаття Х. a) Забезпечення права на працю на всіх рівнях, права створювати
професійні спілки і асоціації робітників і укладати колективні договори; сприяння
повній продуктивній зайнятості, створення справедливих і сприятливих умов
роботи для всіх, включаючи поліпшення санітарних умов і охорони праці,
забезпечення без будь–якої дискримінації справедливої винагороди за працю,
встановлення мінімального рівня заробітної плати, досить високої для забезпечення
задовільного рівня життя; захист споживача;
b) ліквідація голоду і недоїдання і гарантія права і належного харчування;
с) ліквідація бідності; забезпечення неухильного підвищення рівня життя, а
також справедливого і рівномірного розподілу доходів;
d) досягнення найвищого рівня охорони здоров'я та забезпечення охорони
здоров'я всього населення по можливості безкоштовно;
e) викорінення неписьменності, забезпечення права на загальний доступ до
культури і на безкоштовне обов'язкове навчання на початковому рівні і на
безкоштовне навчання на всіх рівнях; підвищення загального рівня освіти протягом
усього життя;
f) забезпечення всіх, особливо осіб, які мають низький дохід і великі сім'ї,
задовільними житлами і комунальним обслуговуванням.
Соціальний прогрес і розвиток повинні бути в рівній мірі спрямовані на
вирішення наступних завдань:
Стаття XI. a) Надання всебічного соціального забезпечення і послуг
соціального піклування, створення і поліпшення системи соціального забезпечення
і страхування для всіх осіб, які через хвороби, непрацездатність або похилий вік
тимчасово або постійно не можуть заробляти на життя, з метою забезпечення
належного рівня життя для таких осіб, їх сімей і утриманців;
b) охорона прав матері і дитини; турбота про виховання і здоров'я дітей,
проведення заходів, спрямованих на охорону здоров'я та добробут жінок і особливо
працюючих матерів під час вагітності і дитячого віку їхніх дітей, а також матерів,
заробіток яких є єдиним джерелом забезпечення родини; надання жінкам відпусток
і допомоги у зв'язку з вагітністю та материнством зі збереженням за ними місця
роботи і зарплати;
с) захист прав і забезпечення добробуту дітей, престарілих та інвалідів;
забезпечення захисту людей, що страждають фізичними і розумовими вадами;
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d) виховання молоді в дусі ідеалів справедливості і миру, взаємної поваги й
розуміння між народами; поширення серед неї цих ідеалів; сприяння повній участі
молоді в процесі національного розвитку;
e) проведення заходів у галузі соціального захисту та усунення умов, що
породжують злочинність, правопорушення і особливо злочинність неповнолітніх;
f) гарантія того, що до відома кожної людини без будь–якої дискримінації
будуть доведені її права та обов'язки і що вона буде отримувати необхідну допомогу
у здійсненні та охороні своїх прав.
Далі, соціальний прогрес і розвиток повинні бути спрямовані на вирішення
наступних завдань:
Стаття XII. a) Створення умов для швидкого і неухильного соціального й
економічного розвитку, особливо в країнах, що розвиваються: зміна міжнародних
економічних відносин, застосування нових і ефективних методів міжнародного
співробітництва, при яких рівність можливостей має бути прерогативою як країн,
так і окремих осіб усередині країни;
b) ліквідація всіх форм дискримінації та експлуатації і всякої іншої практики
та ідеології, які суперечать цілям і принципам Статуту Організації Об'єднаних
Націй;
с) ліквідація всіх форм іноземної економічної експлуатації, зокрема
експлуатації, здійснюваної міжнародними монополіями, для того щоб дати народу
кожної країни можливість повністю скористатися благами своїх національних
ресурсів.
І, нарешті, соціальний прогрес і розвиток повинні бути спрямовані на
вирішення наступних завдань:
Стаття XIII. a) Рівноправна участь розвинених країн у використанні
досягнень науки і техніки, все більш широке застосування науки і техніки на благо
соціального розвитку суспільства;
b) встановлення гармонійної рівноваги між науковим, технічним і
матеріальним прогресом і інтелектуальним, духовним, культурним і моральним
розвитком людства;
с) захист і поліпшення навколишнього середовища людини.
Частина III. Засоби і методи
На основі принципів, викладених у цій Декларації, для досягнення цілей
соціального прогресу і розвитку потрібна мобілізація необхідних ресурсів шляхом
національних та міжнародних дій з приділенням особливої уваги таким засобам і
методам, як:
Стаття XIV. a) Планування соціального прогресу та розвитку як складової
частини планування загального пропорційного розвитку;
b) установлення, де це необхідно, національних систем по розробці і
введенню в життя соціальної політики та програм, сприяння з боку зацікавлених
держав плановому регіональному розвитку з урахуванням різних регіональних умов
і потреб, зокрема розвитку районів, що знаходяться в несприятливих умовах або
відсталих в порівнянні з іншою частиною країни;
с) заохочення основних і прикладних соціальних досліджень, особливо
порівняльних міжнародних досліджень, стосовно до планування та виконання
програм соціального розвитку.
Стаття XV. a) Прийняття заходів для забезпечення належним чином
ефективної участі всіх елементів суспільства у розробці та виконанні національних
планів і програм економічного і соціального розвитку;
b) вжиття заходів для розширення участі широких народних мас в
економічному, соціальному, культурному та політичному житті країн за допомогою
національних урядових органів та неурядових організацій, кооперативів, сільських
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асоціацій, організацій працівників і роботодавців, а також жіночих та молодіжних
організацій за допомогою таких методів, як національні та регіональні плани
соціального та економічного прогресу та общинного розвитку, з метою досягнення
повної інтеграції національного суспільства, прискорення процесу соціальної
мобільності та зміцнення демократичної системи;
с) мобілізація громадської думки як на національному, так і на міжнародному
рівні в підтримку принципів і цілей соціального прогресу і розвитку;
d) поширення соціальної інформації на національному та міжнародному
рівнях, для того щоб доводити до відома населення обставини, що змінюються в
суспільстві в цілому, і просвіщати споживача.
Стаття XVI. a) Максимальна мобілізація всіх національних ресурсів та їх
раціональне та ефективне використання, сприяння збільшенню і прискоренню
продуктивних капіталовкладень у соціальній та економічній сферах та в галузі
зайнятості, орієнтації суспільства в напрямку процесу розвитку;
b) прогресивне збільшення необхідних бюджетних та інших ресурсів,
потрібних для фінансування соціальних аспектів розвитку;
с) досягнення справедливого розподілу національного доходу шляхом
використання, зокрема, податкової системи та державних витрат як інструмент
справедливого розподілу і перерозподілу доходу для сприяння соціальному
прогресу;
d) вжиття заходів, спрямованих на недопущення такого відтоку капіталу з
країн, що розвиваються, який міг би завдати шкоди їх економічному та
соціальному розвитку.
Стаття XVII. а) Вживання заходів для прискорення процесу індустріалізації,
особливо в країнах, що розвиваються, з належним урахуванням її соціальних
аспектів в інтересах усього населення; розвиток відповідної організаційної та
законодавчої структури, що сприяє безперервному і всебічному зростанню
промислового сектора; вжиття заходів щодо подолання несприятливих соціальних
наслідків, які можуть виникнути в результаті урбанізації та індустріалізації,
включаючи автоматизацію; підтримання належної рівноваги між сільським і
міським розвитком і, зокрема, вжиття заходів щодо оздоровлення умов життя перш
за все у великих промислових центрах;
b) комплексне планування з метою розв'язання проблем урбанізації і
містобудування;
с) розробка всебічних планів розвитку сільських районів з метою підвищення
життєвого рівня сільського населення і полегшення таких відносин між містом і
селом і таких, що відповідають розподілу населення, які будуть сприяти
рівномірному національному розвитку і соціальному прогресу;
d) вжиття заходів для відповідного контролю за використанням землі в
інтересах суспільства.
Досягнення цілей соціального прогресу і розвитку в рівній мірі вимагає
втілення в життя наступних засобів і методів:
Стаття XVIII. a) Прийняття відповідних законодавчих, адміністративних та
інших заходів щодо забезпечення для всіх не тільки політичних і громадянських
прав, але і повного здійснення економічних, соціальних і культурних прав без якої
б то не було дискримінації;
b) сприяння заснованим на демократичних принципах соціальним і
організаційним реформам і стимулам до змін, які необхідні для усунення всіх форм
дискримінації та експлуатації і які ведуть до високих темпів економічного і
соціального прогресу, включаючи аграрну реформу, за якої системи землеволодіння
та землекористування щонайкраще служили б цілям соціальної справедливості й
економічного розвитку;
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с) вжиття заходів для різкого збільшення і диверсифікації сільськогосподарського виробництва, зокрема, шляхом проведення демократичних аграрних
реформ, з метою надання достатнього і добре збалансованого забезпечення
продовольством, справедливого розподілу його серед всього населення і
поліпшення норм харчування;
d) вжиття заходів по впровадженню, за участю уряду, програм будівництва
недорогого житла як в сільських, так і в міських районах;
e) розвиток і розширення системи транспорту і зв'язку, особливо в країнах,
що розвиваються.
Стаття XIX. a) Надання безкоштовного обслуговування в області охорони
здоров'я всього населення і забезпечення того, щоб відповідні профілактичні та
лікувальні установи, а також медичне обслуговування були доступні всім;
b) прийняття і введення в життя законодавчих заходів та адміністративних
положень з метою здійснення всебічних програм в галузі соціального забезпечення
та соціального піклування, в також поліпшення і координації існуючого
обслуговування;
с) вжиття заходів і надання обслуговування в галузі соціального забезпечення
робочим-мігрантам та їхнім сім'ям у відповідності до положень Конвенції № 97
Міжнародної організації праці та інших міжнародних документів, що стосуються
робітників-мігрантів;
d) вжиття належних заходів по відновленню працеспроможності осіб з
розумовими чи фізичними вадами, особливо дітей та молоді, для того щоб
допомогти їм у можливо повній мірі стати корисними членами суспільства; такі
заходи повинні включати надання лікування та технічних пристосувань,
можливостей освіти, професійної та соціальної орієнтації, навчання та пільг при
працевлаштуванні, а також надання інших видів необхідної допомоги, створення
соціальних умов, у яких непрацездатні особи не піддавалися б дискримінації через
свої недоліки.
Стаття XX. a) Надання повних демократичних свобод професійним спілкам,
свободи асоціаціям для всіх працівників, включаючи право на укладення
колективних договорів і страйки, визнання права створювати інші організації
працівників; забезпечення можливості для більш широкої участі професійних
спілок у економічному і соціальному розвитку; ефективну участь усіх членів
професійних спілок у вирішенні економічних і соціальних питань, які зачіпають їх
інтереси;
b) поліпшення умов гігієни та безпеки праці робітників за допомогою
відповідних технологічних і законодавчих заходів і забезпечення матеріальних умов
для здійснення цих заходів, включаючи обмеження робочих годин;
с) прийняття відповідних заходів для розвитку гармонійних промислових
відносин.
Стаття XXI. а) Підготовка національних кадрів і персоналу, включаючи
адміністративний, управлінський, професійний і технічний персонал, необхідний
для соціального розвитку та здійснення планів і політики загального розвитку;
b) вжиття заходів з метою прискорення розширення і поліпшення загального
професійної і технічної освіти, підготовки та перепідготовки кадрів, що повинні
забезпечуватися безплатно на всіх рівнях;
с) підвищення загального рівня освіти; розвиток і розширення національних
засобів масової інформації, їх раціональне і повне використання для забезпечення
безперервного процесу освіти всього населення і заохочення участі його в області
соціального розвитку; конструктивне використання вільного часу, особливо часу
дітей та підлітків;
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d) розробка національної та міжнародної політики і заходів, спрямованих на
те, щоб уникнути «витоку умів» і його несприятливих наслідків.
Стаття XXII. a) Розробка і координація політики та заходів, спрямованих на
зміцнення істотно важливих функцій сім'ї як основного осередку суспільства;
b) розробка і введення в необхідних випадках програм в галузі
народонаселення в рамках національної демографічної політики і в якості складової
частини загального медичного обслуговування, в тому числі програм навчання,
підготовки персоналу та надання сім'ям знань і засобів, які дали б їм можливість
здійснювати своє право на вільне і відповідальне вирішення питання про кількість
дітей і проміжки між їх народженням;
с) створення в інтересах дітей і працюючих батьків відповідних дитячих
установ.
Досягнення цілей соціального прогресу і розвитку вимагає, нарешті, втілення
в життя наступних засобів і методів:
Стаття XXIII. a) Встановлення для країн, що розвиваються, завдань щодо
темпів економічного зростання в рамках політики Організації Об'єднаних Націй в
області розвитку, достатньо високих, щоб забезпечити значне прискорення їх
темпів зростання;
b) надання більшої допомоги на більш сприятливих умовах; виконання
завдання з надання допомоги в обсязі не менше 1 відсотка валового національного
продукту (у ринкових цінах) передових в економічному відношенні країн; загальне
полегшення умов надання позик країнам, що розвиваються, шляхом встановлення
низьких процентних ставок на позики і тривалих пільгових строків погашення
позик, а також гарантії того, що надання таких позик буде ґрунтуватися строго на
соціально–економічних критеріях, що не залежать від будь–яких політичних
міркувань;
с) надання технічної, фінансової та матеріальної допомоги як на
двосторонній, так і на багатосторонній основі в можливо більш повному ступені і
на сприятливих умовах, поліпшення координації міжнародної допомоги для
досягнення соціальних цілей національних планів розвитку;
d) надання країнам, що розвиваються, технічної, фінансової та матеріальної
допомоги та створення сприятливих умов, для того щоб допомогти цим країнам
безпосередньо здійснювати експлуатацію їхніх національних ресурсів та природних
багатств і тим самим дозволити народам цих країн повною мірою скористатися
своїми національними ресурсами.
e) розширення міжнародної торгівлі, заснованої на принципах рівності та
недопущення дискримінації; виправлення становища країн у міжнародній торгівлі
за допомогою справедливих умов торгівлі; введення загальної, не заснованої на
взаємності, недискримінаційної системи преференцій для експорту країн розвинені
країни; укладення та виконання спільних і всебічних товарних угод і фінансування
достатніх буферних запасів міжнародними фінансовими установами.
Стаття XXIV. a) Посилення міжнародного співробітництва в цілях
забезпечення міжнародного обміну інформацією, знаннями і досвідом в області
соціального прогресу та розвитку;
b) можливе більш широке міжнародне технічне, наукове та культурне
співробітництво та взаємне використання досвіду країн з різними економічними і
соціальними системами і з різним рівнем розвитку на основі взаємної вигоди і
суворого дотримання і поваги національного суверенітету;
с) все більш широке застосування науки і техніки для соціального та
економічного розвитку; заходи щодо передачі країнам, що розвиваються, технічних
знань, включаючи технологію виробництва і патенти, а також заходи з обміну цими
знаннями.
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Стаття XXV. а) Розробка правових та адміністративних заходів для захисту і
поліпшення навколишнього середовища людини як на національному, так і на
міжнародному рівні;
b) використання та експлуатація, відповідно до належних міжнародних норм,
ресурсів таких районів навколишнього середовища, як космічний простір і дно
морів і океанів і їх надр за межами дії національної юрисдикції на додаток до
наявних в будь–якій країні, незалежно від її географічного положення,
національних ресурсів для досягнення економічного та соціального прогресу і
розвитку, з приділенням особливої уваги інтересам і потребам країн.
Стаття XXVI. Відшкодування, включаючи реституції та репарації, збитку як
соціального, так і економічного характеру, заподіяного в результаті агресії і
незаконної окупації території агресором.
Стаття XXVII. а) Досягнення загального і повного роззброєння і направлення
ресурсів, що поступово вивільняються, на використання для економічного та
соціального прогресу і добробуту всіх народів і, зокрема, на благо країн, що
розвиваються.
b) прийняття заходів, що сприяють роззброєнню, включаючи, зокрема, повну
заборону випробувань ядерної зброї, заборону розробки, виробництва та
накопичення запасів хімічної і бактеріологічної (біологічної) зброї і недопущення
забруднення океанів і внутрішніх вод відходами ядерного виробництва.

5.6. ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ХАРТІЇ
(Коментар автора)
У даний час до Ради Європи (РЄ), яка утворена в 1949 р. для сприяння
інтеграційним процесам в галузі захисту прав людини, входять 44 держави. У своїй
практичній діяльності РЄ спирається на два основоположних документи
–
Європейську конвенцію про захист прав людини і основних свобод (1953 р.) і
Європейську соціальну хартію (1991 р.).
Ґрунтуючись на положеннях Конвенції, держави, які її підписали, мають
можливість здійснювати свій захист в судах і оскаржувати рішення, що зачіпають
їхні інтереси, в міжнародних органах.
Необхідно відзначити, що Конвенція захищає тільки громадянські та
політичні права людини. Її ратифікація державою накладає на неї зобов'язання
приведення свого національного законодавства та його практичного виконання у
відповідності з міжнародними правовими нормами, що не вимагають істотних
додаткових фінансових витрат.
Європейська соціальна хартія гарантує соціальні та економічні права людини.
Країнам з низьким рівнем життя, які хочуть стати Стороною Хартії, що передбачає
виконання її положень, доводиться вишукувати значні грошові кошти на зростаючі
соціальні витрати.
Права, гарантовані Хартією, які охоплюють широке коло питань, що є
важливими для кожної людини:
житло
будівництво житла відповідно до потреб сім'ї;
скорочення числа бездомних;
доступ кожного до житла, яке відповідає санітарним нормам, за доступними
цінами;
принцип рівного доступу іноземних осіб до соціального житла;
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охорона здоров'я
доступне і ефективне медичне обслуговування кожного;
політика, спрямована на попередження захворювань, насамперед шляхом
захисту навколишнього середовища;
усунення ризиків професійних захворювань для того, щоб гарантувати в
законодавстві і на практиці безпечні і здорові умови праці;
освіта
заборона роботи особам, які не досягли 15–річного віку;
безкоштовна початкова та середня освіта;
безкоштовні служби професійної орієнтації;
професійна підготовка та перепідготовка;
доступ до вищої та університетської освіти виключно на основі особистих
здібностей;
зайнятість
соціальна та економічна політика, покликана гарантувати повну зайнятість;
право заробляти на життя вільно обраною працею;
створення справедливих умов праці в плані тривалості робочого дня і
розміру винагороди;
боротьба проти сексуальних домагань і моральних принижень;
заборона примусової праці;
свобода створення профспілок та інших організацій працівників для
захисту своїх економічних і соціальних інтересів; свобода кожного вступати чи не
вступати в такі організації;
заохочення спільних консультацій, колективних переговорів, механізму
примирення та добровільного арбітражу;
право на страйк;
соціальний захист
право на соціальне забезпечення, на отримання соціальної допомоги та
послуг соціальних служб;
право на захист від бідності та маргіналізації;
прийняття особливих заходів для захисту сім'ї та осіб похилого віку;
свобода пересування
спрощення імміграційного режиму для європейських працівників;
право на возз'єднання сім'ї;
право іноземців–нерезидентів на отримання екстреної допомоги аж до їх
репатріації;
наявність процедурних гарантій у випадку висилання з країни;
виключення дискримінації
право чоловіків і жінок на рівне поводження і рівні можливості в галузі
зайнятості;
гарантія недискримінації за ознакою раси, статі, віку, кольору шкіри, мови,
релігії, поглядів, національності, соціального походження, стану здоров'я,
належності або неналежності до національних меншин в області всіх прав,
проголошених Хартією.
Європейська соціальна хартія (переглянута і доповнена) складається з двох
частин. Частина перша закріплює основоположні права людини: заробляти на
життя своєю працею по вільно обраній спеціальності; на справедливу винагороду,
достатню для підтримання нормального рівня життя працівника і його сім'ї; на
захист від бідності; на житло; на захист праці підлітків, жінок, матерів, інвалідів,
мігрантів та ін.
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При ратифікації Хартії держава бере на себе зобов'язання розглядати Частину
першу в якості декларації цілей, до досягнення яких вона буде прагнути,
використовуючи всі можливості. Хоча це зобов'язання закріплюється в договірному
документі, воно носить політичний, а не юридичний характер.
Навпаки, Частина друга носить юридичний характер. Щоб стати Стороною
Хартії, державі необхідно взяти на себе всі зобов'язання або прийняти в повному
обсязі зобов'язання щодо принаймні шести з дев'яти зазначених у Хартії статей:
 ст. 1 – Право на працю;
 ст. 5 – Право на об'єднання;
 ст. 6 – Право на укладання колективних договорів;
 ст. 7 – Право дітей та підлітків на захист;
 ст. 12 – Право на соціальне забезпечення;
 ст. 13 – Право на соціальну та медичну допомогу;
 ст. 16 – Право сім'ї на соціальний, правовий та економічний захист;
 ст. 19 – Право працівників–мігрантів та їхніх сімей на захист і допомогу;
 ст. 20 – Право на рівні можливості та рівне ставлення в зайнятості та виборі
роду занять без дискримінації за ознакою статі.
На додаток до цих шести обраних статей ще потрібно «набрати» статті або
пункти статей, які мають цифрове позначення, щоб в сукупності було не менше 63
пунктів із 96 наявних.
Ратифікувавши Хартію, держава зобов'язана представляти в РЄ доповіді про
те, як вона виконує взяті на себе зобов'язання. Контроль за дотриманням
зобов'язань здійснює Європейський комітет з соціальних прав, який складається з
незалежних експертів.
Ратифікація Хартії для Російської Федерації – питання не стільки політичне,
скільки економічне. За оцінками фахівців, тільки на боротьбу з бідністю, наприклад
в Росії необхідно більше 15 млрд. дол. США.: мінімальна заробітна плата має бути
не нижче прожиткового мінімуму та ін. І це при тому, що частка заробітної плати в
російському ВВП – 30%, а в розвинених країнах цей показник перевищує 70%.
Крім того, буде потрібно суттєво підняти рівень житлових, транспортних і
екологічних стандартів.
Щоб вирішити дані проблеми відповідно до міжнародних вимог, належить
значно збільшити витрати на соціальні потреби.
Україна і Росія проголосили себе соціальними державами, політика яких
спрямована на створення умов, що забезпечують гідне життя і вільний розвиток
людини. Європейська соціальна хартія в повній мірі відповідає цій меті. Отже, її
ратифікація стає закономірним кроком на шляху реалізації державної соціальної
політики.
Надзвичайно важливо, щоб кожен регіон країни, образно висловлюючись,
«приміряв» норми Хартії до себе, співвідносячи їх зі своїми економічними
ресурсами і можливостями. Не чекаючи ратифікації Хартії на рівні держави,
регіонам необхідно включитися в процес її реалізації, просуваючись по шляху
підвищення життєвого рівня та вільного розвитку людини. Регіони та області в
змозі самостійно визначити, за якими стандартами і в які оптимальні терміни вони
можуть вийти на рівень вимог Хартії, в чому їм буде потрібна допомога з боку
центральної влади. Тобто рух до реалізації цього документа має розпочатися знизу.
Очевидно, настав час для глибокого усвідомлення цієї істини. Рішення
проблеми ратифікації Хартії прямо залежить від економічних можливостей
держави. Зрозуміло, як Україна, так і Росія на відміну, скажімо, від Франції чи
Німеччини, не можуть сьогодні ратифікувати Хартію в повному обсязі. Проте
передумови до прийняття мінімальних зобов'язань існують.
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Приміром, такі держави, як Литва, Латвія, Молдова, Польща, Словенія,
Чехія, Естонія, нещодавно стали членами РЄ, не тільки підписали Хартію, але і
ратифікували її, взявши на себе юридичні зобов'язання з дотримання прав
громадян своїх країн, гарантованих Хартією.
В даний час з 44 держав–членів Ради Європи 32 ратифікували Хартію і 11
підписали її з подальшим наміром ратифікувати.
Політика економічного зростання не може бути протиставленасоціальній
політиці. Економічне зростання насамперед потрібне для підвищення добробуту
громадян. З ним прямо пов'язане вирішення цілого ряду нагальних проблем. Це – і
якісне харчування, і добротне, комфортне житло, безперебійна подача електрики і
гарячої води. Це – гарна освіта і сучасна охорона здоров'я. Це – захист від
нещасних випадків та природних катаклізмів. Це, нарешті, – більш висока
тривалість життя.
Власне, всі ці позиції знаходяться в ключі Європейської соціальної хартії.

5.7. ЄВРОПЕЙСЬКА СОЦІАЛЬНА ХАРТІЯ (ПЕРЕГЛЯНУТА)
(Страсбург, 3 травня 1996 року)
(Хартія набула чинності 01.07.1999. Росія підписала Хартію 14.09.2000,
але не ратифікувала її)
Преамбула
Уряди, які підписали цю Хартію, будучи членами Ради Європи,
враховуючи, що метою Ради Європи є досягнення ще більш тісного єднання
між її членами для збереження та втілення в життя ідеалів і принципів, які є їхнім
спільним надбанням, а також сприяння їхньому економічному та соціальному
прогресу, зокрема шляхом забезпечення і більш широкої реалізації прав людини та
основних свобод;
враховуючи, що в Європейській конвенції про захист прав людини і
основних свобод, підписаній в Римі 4 листопада 1950 року, і в Протоколі до неї
держави–члени Ради Європи домовилися забезпечити своєму населенню
громадянські і політичні права і свободи, визначені в цих документах;
враховуючи, що в Європейський соціальній хартії, відкритій для підписання
18 жовтня 1961 року в Туріні, і в протоколах до неї держави–члени Ради Європи
погодилися забезпечити своєму населенню соціальні права, зазначені в цих
документах, з метою підвищення їх рівня життя і соціального благополуччя;
нагадуючи, що Конференція міністрів з прав людини, що відбулася в Римі 5
листопада 1990 року, наголосила на необхідності, з одного боку, зберегти
неподільний характер прав людини – громадянських, політичних, економічних,
соціальних і культурних – і з іншого боку, дати новий імпульс Європейській
соціальній хартії;
сповнені рішучості, як було погоджено на Конференції міністрів у Турині 21 і
22 жовтня 1991 року, оновити та уточнити основний зміст Європейської соціальної
хартії, для того щоб врахувати насамперед ті суттєві соціальні зміни, які відбулися з
часу прийняття Хартії;
визнаючи переваги закріплення в переглянутій Хартії, яка повинна поступово
замінити існуючу Європейську соціальну хартію, прав, проголошених у тексті
первісної Хартії, в поправках до неї і в Додатковому протоколі 1988 року, а також
нових прав,
домовились про наступне:
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Частина I
Сторони визнають в якості мети своєї політики, яку вони здійснюватимуть за
допомогою всіх належних засобів як національного, так і міжнародного характеру,
створення умов, що забезпечують ефективне здійснення наступних прав і
принципів:
1. Кожна людина повинна мати можливість заробляти собі на життя працею
по вільно обраній спеціальності.
2. Всі працівники мають право на справедливі умови праці.
3. Всі працівники мають право на умови праці, що відповідають вимогам
безпеки та гігієни.
4. Всі працівники мають право на справедливу винагороду, яка забезпечує
достатній життєвий рівень для них самих та їхніх сімей.
5. Всі працівники та роботодавці мають право на свободу об'єднання у
національні або міжнародні організації для захисту своїх економічних і соціальних
інтересів.
6. Всі працівники та роботодавці мають право укладати колективні договори.
7. Діти та підлітки мають право на особливий захист від фізичного та
морального збитку, якому вони піддаються.
8. Працюючі жінки в період вагітності мають право на особливий захист
їхньої праці.
9. Кожна людина має право на належні можливості для професійної
орієнтації в цілях надання їй допомоги у виборі професії, відповідно до її особистих
здібностей та інтересів.
10. Кожна людина має право на належні можливості для професійної
підготовки.
11. Кожна людина має право користуватися будь–якими засобами, що
дозволяють їй підтримувати своє здоров'я в найкращому можливому стані.
12. Всі працівники та їхні утриманці мають право на соціальне забезпечення.
13. Кожна людина, що не має достатніх матеріальних засобів, має право на
соціальну та медичну допомогу.
14. Кожна людина має право користуватися послугами соціальних служб.
15. Інваліди мають право на самостійність, соціальну інтеграцію та участь у
житті суспільства.
16. Сім'я як головний осередок суспільства має право на належний
соціальний, правовий та економічний захист для забезпечення її всебічного
розвитку.
17. Діти і молоді люди мають право на належний соціальний, правовий та
економічний захист.
18. Громадяни будь–якої із Сторін мають право займатися на території будь–
якої іншої Сторони будь–якою прибутковою діяльністю на рівних підставах з
громадянами цієї Сторони, за винятком обмежень, викликаних вагомими
економічними або соціальними причинами.
19. Працівники–мігранти, які є громадянами однієї з Сторін, а також їхні
сім'ї мають право на захист і допомогу на території будь–якої іншої Сторони.
20. Всі працівники мають право на рівні можливості та рівне ставлення у
сфері зайнятості без дискримінації за ознакою статі.
21. Працівники мають право на отримання інформації і на те, щоб з ними
консультувалися, в рамках підприємств.
22. Працівники мають право брати участь у визначенні та поліпшенні умов
праці та виробничого середовища на підприємстві.
23. Кожна людина похилого віку має право на соціальний захист.
24. Всі працівники мають право на захист у випадках звільнення.
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25. Всі працівники мають право на захист своїх вимог у разі
неплатоспроможності їхнього роботодавця.
26. Всі працівники мають право на гідне ставлення на робочому місці.
27. Усі особи із сімейними обов'язками, які працюють або бажають
працювати, мають право робити це без дискримінації та по можливості не
створюючи колізії між своєю роботою і сімейними обов'язками.
28. Представники працівників на підприємствах мають право на захист від
дій, що завдають їм шкоди, і їм мають бути надані належні можливості для
здійснення їх функцій.
29. Всі працівники мають право на отримання інформації і на те, щоб з ними
консультувалися в ході здійснення колективних скорочень штату.
30. Кожна людина має право на захист від бідності та соціального
відчуження.
31. Кожна людина має право на житло.
Частина II
Сторони вважають для себе таким, що мають силу, як це передбачено в
частині III, зобов'язання, викладені в нижченаведених статтях і пунктах.
Стаття 1. Право на працю
З метою забезпечення ефективного здійснення права на працю Сторони
зобов'язуються:
1) визнати однією зі своїх основних цілей і обов'язків досягнення і
підтримання якомога високого і стабільного рівня зайнятості, маючи на меті
досягнення повної зайнятості;
2) забезпечити ефективний захист права працівників, що заробляють собі на
життя працею по вільно обраній спеціальності;
3) створити або підтримувати для всіх працівників безкоштовні служби
працевлаштування;
4) забезпечити або сприяти забезпеченню відповідної професійної орієнтації,
професійної підготовки і перепідготовки.
Стаття 2. Право на справедливі умови праці
З метою забезпечення ефективного здійснення права на справедливі умови
праці, Сторони зобов'язуються:
1) встановити розумну тривалість робочого дня та робочого тижня і
поступово скорочувати тривалість робочого тижня в тій мірі, в якій це дозволяє
зростання продуктивності праці та інші пов'язані з цим фактори;
2) встановити оплачувані святкові дні;
3) забезпечити надання як мінімум чотиритижневої щорічної оплачуваної
відпустки;
4) ліквідувати ризик, пов'язаний з виконанням небезпечних і шкідливих
робіт, а там, де поки неможливо усунути або достатньою мірою зменшити такі
ризики, забезпечити скорочену тривалість робочого часу або додаткові оплачувані
відпустки для тих, хто зайнятий на таких роботах;
5) забезпечити щотижневий період відпочинку, який, у міру можливості
збігається із днем тижня, що за традиціями або звичаями відповідної країни чи
регіону є днем відпочинку;
6) забезпечити інформування працівників в письмовій формі якомога
швидше і в усякому разі не пізніше ніж через два місяці з дня початку їх роботи за
наймом про головні аспекти договору або трудових відносин;
7) забезпечити, щоб працівники, зайняті на нічній роботі, отримували пільги,
які враховують особливий характер роботи в нічний час.
Стаття 3. Право на умови праці, що відповідають вимогам безпеки та гігієни
448

З метою забезпечення ефективного здійснення права на умови праці, що
відповідають вимогам безпеки та гігієни, Сторони зобов'язуються, консультуючись
з організаціями роботодавців і працівників:
1) сформулювати, здійснювати і періодично переглядати послідовну
національну політику в галузі охорони і гігієни праці та виробничого середовища.
Головною метою цієї політики є поліпшення охорони і гігієни праці та запобігання
нещасним випадкам і шкоді для здоров'я і виникаючих або що трапляються в
процесі роботи або пов'язаних з нею ризиків, насамперед шляхом скорочення до
мінімуму причин ризику, властивих виробничому середовищу;
2) видати правила безпеки та гігієни праці;
3) вжити заходів щодо контролю за застосуванням таких правил;
4) сприяти прогресивному розвитку служб охорони і гігієни праці для всіх
працівників, насамперед з консультативними і профілактичними функціями.
Стаття 4. Право на справедливу винагороду
З метою забезпечення ефективного здійснення права на справедливу
винагороду, Сторони зобов'язуються:
1) визнати право працівників на таку винагороду, яка забезпечує їм і їхнім
сім'ям достатній рівень життя;
2) визнати право працівників на підвищену оплату за понаднормову роботу,
за винятком деяких особливих випадків;
3) визнати право працюючих чоловіків і жінок на рівну винагороду за працю
рівної цінності;
4) визнати за усіма працівниками право на отримання в розумні терміни
завчасного повідомлення про припинення їх роботи за наймом;
5) дозволяти відрахування із заробітної плати тільки з дотриманням умов і в
обсязі, які передбачені національним законодавством або правилами, або
встановлені в колективних договорах або рішеннях арбітражу.
Здійснення цих прав забезпечується за допомогою вільного укладання
колективних договорів, або створеного на підставі закону механізму встановлення
заробітної плати чи інших засобів, що відповідають національним умовам.
Стаття 5. Право на організацію
З метою забезпечення або сприяння здійсненню свободи працівників і
роботодавців створювати місцеві, національні або міжнародні організації для
захисту своїх економічних і соціальних інтересів і волі вступу в ці організації,
Сторони зобов'язуються забезпечити, щоб у національному законодавстві не
містилися норми, що обмежують цю свободу, і щоб його норми не застосовувалися
у спосіб, що обмежував би цю свободу. В якій мірі гарантії, передбачені в цій
статті, належать до поліції, визначається національними законами або
нормативними актами. Порядок застосування цих гарантій до військовослужбовців,
і ступінь їх застосовності до осіб цієї категорії також визначаються національними
законами або нормативними актами.
Стаття 6. Право на укладання колективних договорів
З метою забезпечення ефективного здійснення права на укладання
колективних договорів, Сторони зобов'язуються:
1) сприяти проведенню спільних консультацій між працівниками та
роботодавцями;
2) сприяти, коли це необхідно і доцільно, створенню механізмів для
проведення добровільних переговорів між роботодавцями або організаціями
роботодавців, з одного боку, і організаціями працівників – з іншого, з метою
регулювання умов зайнятості шляхом колективних договорів;
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3) сприяти створенню та використанню належного механізму примирення та
добровільного арбітражу для врегулювання трудових спорів;
і визнають:
4) право працівників і роботодавців на колективні дії у випадках колізії
інтересів, включаючи право на страйк, з урахуванням зобов'язань, які можуть
випливати з раніше укладених колективних договорів.
Стаття 7. Право дітей та підлітків на захист
З метою забезпечення ефективного здійснення права дітей та підлітків на
захист, Сторони зобов'язуються:
1) встановити, що мінімальний вік прийняття на роботу становить 15 років,
за винятком випадків, коли діти зайняті на певному виді легкої роботи, що не
завдає шкоди їх здоров'ю, моральності або освіті;
2) встановити, що мінімальний вік для прийому на роботу щодо певних видів
занять, які вважаються небезпечними і шкідливими для здоров'я, становить 18
років;
3) встановити, що особи, на яких ще поширюється положення про
обов'язкове навчання, не повинні бути зайняті на таких роботах, які позбавляють їх
можливості отримувати це навчання в повному обсязі;
4) обмежити тривалість робочого дня для осіб віком до 18 років відповідно до
потреб їхнього розвитку і, зокрема, до їх потреб в галузі професійної підготовки;
5) визнати за молодими працівниками та учнями право на справедливу
оплату праці або на інші відповідні допомоги;
6) встановити, що час, витрачений підлітками на професійну підготовку в
нормовані робочі години, за згодою роботодавця розглядалося як частина робочого
дня;
7) встановити для працюючих осіб у віці до 18 років як мінімум
чотиритижневу щорічну оплачувану відпустку;
8) встановити, що особи віком до 18 років не повинні бути зайняті на
роботах у нічний час, за винятком деяких робіт, визначених національними
законами чи нормативними актами;
9) встановити, що особи віком до 18 років, зайняті на деяких видах робіт,
визначених національними законами або нормативними актами, повинні
проходити регулярний медичний огляд;
10) забезпечити спеціальний захист від небезпеки фізичного і морального
збитку, якому піддаються діти та молоді люди, і, зокрема, від небезпеки, з якої
прямо чи опосередковано пов'язана їх робота.
Стаття 8. Право працюючих жінок на охорону материнства
З метою забезпечення ефективного здійснення права працюючих жінок на
охорону материнства, Сторони зобов'язуються:
1) надавати жінкам до і післяпологову відпустку загальною тривалістю не
менше чотирнадцяти тижнів або у вигляді оплачуваної відпустки, або шляхом
виплати достатньої допомоги по соціальному забезпеченню або з громадських
фондів;
2) вважати незаконним те, щоб роботодавець повідомляв яку–небудь жінку
про звільнення в період від моменту, коли вона повідомила роботодавця про свою
вагітність до закінчення її відпустки по вагітності, або повідомляв її про звільнення
у такий час, щоб в повідомленні термін звільнення припадав на цей період;
3) забезпечити, щоб матері, які повинні доглядати за своїми немовлятами,
мали достатні для цього перерви в роботі;
4) регулювати роботу в нічний час вагітних жінок, жінок, які нещодавно
перенесли пологи, і жінок, які доглядають за своїми немовлятами;
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5) заборонити будь–яке використання праці вагітних жінок, жінок, які
нещодавно перенесли пологи, і жінок, які доглядають за своїми немовлятами, на
підземних роботах у гірничодобувних галузях і на всіх інших роботах, які не
підходять для них в силу того, що це небезпечні, шкідливі для здоров'я або важкі
роботи, а також прийняти належні заходи щодо захисту прав таких жінок у
відношенні зайнятості.
Стаття 9. Право на професійну орієнтацію
З метою забезпечення ефективного здійснення права на професійну
орієнтацію, Сторони зобов'язуються надавати чи заохочувати, в міру необхідності,
надання послуг, які допоможуть всім особам, у тому числі інвалідам, вирішувати
проблеми, пов'язані з вибором професії, або підвищенням професійного рівня з
урахуванням індивідуальних особливостей і ситуації на ринку праці. Ця допомога
повинна надаватись безкоштовно як молодим людям, включаючи школярів, так і
дорослим.
Стаття 10. Право на професійну підготовку
З метою забезпечення ефективного здійснення права на професійну
підготовку Сторони зобов'язуються:
1) надавати або сприяти наданню, в міру необхідності і в консультації з
організаціями роботодавців і працівників, технічну і професійну підготовку всім
особам, включаючи інвалідів, а також надавати кошти, що дають доступ до вищої
технічної та університетської освіти виключно на основі критерію особистих
здібностей;
2) створити або сприяти розвитку системи учнівства та інших систем
професійної підготовки юнаків та дівчат з різних спеціальностей за місцем роботи;
3) забезпечити або розвивати в міру необхідності:
a) достатні і легко доступні засоби в цілях професійної підготовки
повнолітніх працівників;
b) спеціальні засоби з метою професійної перепідготовки дорослих
працівників, що викликані потребами технічного прогресу і новими тенденціями в
галузі зайнятості;
4) приймати спеціальні заходи або сприяти прийняттю таких заходів, в цілях
перепідготовки і включення у виробничий процес людей, які вже тривалий час є
безробітними;
5) заохочувати максимальне використання наявних можливостей за рахунок
таких необхідних заходів, як:
a) зменшення або скасування будь–якої плати за навчання;
b) надання у відповідних випадках фінансової допомоги;
с) включення в нормальні робочі години часу, що витрачається працівниками
на додаткову професійну підготовку, яку вони отримують на прохання свого
роботодавця протягом роботи за наймом;
d) забезпечення, за допомогою необхідного контролю, здійснюваного в
консультації з організаціями роботодавців і працівників, ефективної організації
учнівства і будь–якій іншій системі підготовки молодих працівників, і в цілому
належного захисту молодих працівників.
Стаття 11. Право на охорону здоров'я
З метою забезпечення ефективного здійснення права на охорону здоров'я,
Сторони зобов'язуються прийняти, безпосередньо або у співробітництві з
громадськими чи приватними організаціями, відповідні заходи, спрямовані,
зокрема, на:
1) усунення, наскільки це можливо, причин нездоров'я;
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2) надання послуг консультаційного та просвітницького характеру,
спрямованих на зміцнення здоров'я та здорового способу життя і на розвиток
почуття особистої відповідальності за своє здоров'я;
3) запобігання, наскільки це можливо, епідемічним, ендемічним та іншим
захворюванням, а також нещасним випадкам.
Стаття 12. Право на соціальне забезпечення
З метою забезпечення ефективного здійснення права на соціальне
забезпечення, Сторони зобов'язуються:
1) створити або підтримувати систему соціального забезпечення;
2) підтримувати таку систему соціального забезпечення на задовільному рівні,
як мінімум на рівні, який необхідний для ратифікації Європейського кодексу
соціального забезпечення;
3) домагатися поступового підйому системи соціального забезпечення на
більш високий рівень;
4) вживати заходів шляхом укладання відповідних двосторонніх і
багатосторонніх угод або іншими засобами і при дотриманні умов, визначених у
таких угодах, для того щоб забезпечити:
a) однаковий режим для своїх громадян і громадян інших Сторін у тому, що
стосується прав на соціальне забезпечення, включаючи збереження переваг,
наданих законодавством про соціальне забезпечення, незалежно від будь–якого
пересування особи, що перебуває під захистом, між територіями Сторін;
b) надання, збереження та поновлення прав на соціальне забезпечення
такими засобами, як сумування періодів страхування або роботи, що здійснюються
відповідно до законодавства кожної із Сторін.
Стаття 13. Право на соціальну та медичну допомогу
З метою забезпечення ефективного здійснення права на соціальну та медичну
допомогу, Сторони зобов'язуються:
1) забезпечити, щоб будь–якій особі, яка не має достатніх засобів до
існування і яка не в змозі ні добути їх своїми власними зусиллями, ні одержати їх з
інших джерел, зокрема, за рахунок виплат в рамках системи соціального
забезпечення, надавалася відповідна допомога, а в разі хвороби – догляд, якого
вимагає її стан;
2) забезпечити, щоб особи, які користуються подібною допомогою, не
ущемлялися в цьому зв'язку в своїх політичних і соціальних правах;
3) передбачити, щоб кожна людина за посередництвом відповідних
державних або приватних служб могла отримати таку консультативну та
індивідуальну допомогу, яка може знадобитися, щоб запобігти, усунути або
полегшити матеріальну потребу особисто її і її сім'ї;
4) застосовувати положення, зазначені в пунктах 1, 2 і 3 цієї статті, на тих же
умовах, що і до своїх громадян, до громадян інших Сторін, які законно знаходяться
на їхній території, відповідно до своїх зобов'язань за Європейською конвенцією про
соціальну та медичну допомогу, підписану в Парижі 11 грудня 1953 року.
Стаття 14. Право на отримання послуг з боку соціальних служб
З метою забезпечення ефективного здійснення права на соціальне
обслуговування Сторони зобов'язуються:
1) сприяти діяльності або створенню служб, які, використовуючи методи
соціальної роботи, сприяли б підвищенню добробуту і розвиткові як окремих осіб,
так і груп в суспільстві, а також їхній адаптації до соціального середовища;
2) заохочувати участь окремих осіб, а також добровільних чи інших
організацій, у створенні та діяльності таких служб.
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Стаття 15. Право осіб з фізичними та розумовими вадами на незалежність,
соціальну інтеграцію та участь у житті суспільства
З метою забезпечення особам з фізичними та розумовими вадами, незалежно
від їх віку, а також характеру і причин зазначених вад, можливості ефективно
здійснювати право на самостійність, соціальну інтеграцію та участь у житті
суспільства, Сторони зобов'язуються, зокрема:
1) вживати необхідних заходів для забезпечення особам з фізичними та
розумовими вадами необхідної орієнтації, освіти та професійної підготовки в
рамках, коли це можливо, відповідних загальних систем, а коли неможливо – через
спеціалізовані державні або приватні установи;
2) полегшувати особам з фізичними та розумовими вадами доступ до
зайнятості за допомогою будь–яких можливих заходів, які заохочують підприємців
до найму і утримання на роботі таких осіб у звичайному робочому середовищі і,
там, де це неможливо в силу їх вад, до пристосування умов праці до можливостей
таких осіб шляхом створення призначених для них видів зайнятості у відповідності
зі ступенем їх фізичних або розумових вад. У певних випадках для здійснення таких
заходів можуть знадобитися спеціалізовані служби працевлаштування та підтримки;
3) сприяти всебічній соціальній інтеграції таких осіб та їх участі в житті
суспільства, зокрема, шляхом надання їм технічних засобів, що дозволяють долати
перешкоди, які обмежують їхнє спілкування і пересування, і відкривають їм доступ
до транспорту, житла, культурної діяльності і повноцінного дозвілля.
Стаття 16. Право сім'ї на соціальний, правовий та економічний захист
З метою забезпечення необхідних умов для всебічного розвитку сім'ї, як
основного осередку суспільства, Сторони зобов'язуються сприяти економічному,
правовому та соціальному захисту сімейного життя, зокрема за допомогою
соціальної і сімейної допомоги, податкових пільг, заохочення будівництва житла,
пристосованого до сімейних потреб, допомоги молодим сім'ям та інших відповідних
заходів.
Стаття 17. Право матерів і дітей на соціальний та економічний захист
З метою забезпечення ефективного здійснення права дітей та молоді
виховуватися в обстановці, що сприяє всебічному розвиткові їхньої особистості, а
також їхніх фізичних і розумових здібностей, Сторони зобов'язуються самостійно
або у співробітництві з громадськими чи приватними організаціями, приймати всі
належні та необхідні заходи, для того щоб:
1) a) забезпечити, щоб діти і молодь, з урахуванням прав і обов'язків їхніх
батьків, отримували необхідні для них турботу, допомогу, освіту і професійну
підготовку, зокрема шляхом створення або підтримки достатніх та адекватних для
цього установ і служб;
b) оберігати дітей та молодь від бездоглядності, насильства та експлуатації;
с) забезпечувати захист і особливу допомогу з боку держави дітям і молоді
тимчасово або постійно позбавленим підтримки своїх сімей;
2) забезпечувати дітям і підліткам безкоштовну початкову і середню освіту, а
також сприяти стабільному відвідуванню в школах.
Стаття 18. Право займатися прибутковою діяльністю на території держав інших
Сторін
З метою забезпечення ефективного здійснення права займатися прибутковою
діяльністю на території будь–якої іншої сторони, Сторони зобов'язуються:
1) застосовувати чинне законодавство в ліберальному дусі;
2) спростити існуючі формальності та зменшити або скасувати державне мито
й інші збори з іноземних робітників або їх роботодавців;
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3) пом'якшити на індивідуальній чи колективній основі законодавство, що
регулює наймання іноземних працівників;
і визнають:
4) право своїх громадян залишати свою країну, для того щоб займатися
прибутковою діяльністю на території держав інших Сторін.
Стаття 19. Право працівників-мігрантів та їхніх сімей на захист і допомогу
З метою забезпечення ефективного здійснення права працівників–мігрантів
та їхніх сімей на захист і допомогу на території будь–якої іншої сторони, Сторони
зобов'язуються:
1) сприяти створенню або підтриманню діяльності служб, покликаних
надавати достатню та безкоштовну допомогу таким працівникам і, зокрема,
надавати в їх розпорядження точну інформацію та вживати всіх необхідних заходів,
наскільки це відповідає національному законодавству, запобігання дезінформації
щодо еміграції та імміграції;
2) вживати в межах своєї юрисдикції відповідних заходів для полегшення
виїзду, проїзду та прийому таких працівників та їхніх сімей і забезпечувати їм під
час проїзду в рамках своєї юрисдикції надання необхідних санітарних та медичних
послуг, а також належних гігієнічних умов;
3) сприяти, коли це видається доцільним, співробітництву між державними і
приватними соціальними службами в країнах еміграції та імміграції;
4) гарантувати працівникам–мігрантам, що законно знаходяться на їхній
території в тій мірі, в якій ці питання регулюються законами або правилами чи
входять у компетенцію адміністративних властей, режим не менш сприятливий, ніж
той, який надається їхнім власним громадянам, у наступних областях:
a) оплата та інші умови найму та праці;
b) членство у профспілках та користування пільгами за колективними
договорами;
с) житло;
5) забезпечити працівникам-мігрантам, що законно знаходяться на їхній
території, режим, не менш сприятливий, ніж той, який надається їхнім власним
громадянам, щодо податків, зборів та відрахувань, що стягуються з осіб, які
працюють за наймом;
6) сприяти в максимально можливій мірі об’єднанню сімей працівників–
мігрантів, яким дозволено оселитися на їх території;
7) забезпечити працівникам–мігрантам, що законно знаходяться на їхній
території, режим, не менш сприятливий, ніж той, який надається їхнім власним
громадянам, щодо доступу до судових інстанцій з питань, згаданих у цій статті;
8) гарантувати працівникам–мігрантам, що законно знаходяться на їхній
території, щоб вони не піддавалися висиланню, крім випадків, коли вони
створюють загрозу національній безпеці або завдають шкоди громадському порядку
або моралі;
9) дозволити працівникам–мігрантам в межах, дозволених законом,
переводити будь–яку частину їх заробітку та заощаджень, яку вони побажають;
10) поширити захист і допомогу, що передбачені у цій статті, на працівниківмігрантів, які працюють не за наймом, в тому обсязі, в якому зазначені положення
можуть застосовуватися до даної категорії працівників;
11) заохочувати навчання й надавати сприяння у навчанні працівниківмігрантів і членів їх сімей національній мові приймаючої держави або, якщо таких
мов кілька, – одній з них;
12) заохочувати, наскільки це практично можливо, навчання й надавати
сприяння у навчанні дітей працівників–мігрантів рідній мові їхніх батьків.
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Стаття 20. Право на рівні можливості та рівне ставлення в зайнятості і виборі
роду занять без дискримінації за ознакою статі
З метою забезпечення ефективного здійснення права на рівні можливості та
рівне ставлення в зайнятості і у виборі занять без дискримінації за ознакою статі,
Сторони зобов'язуються визнати це право і вживати належних заходів для
забезпечення здійснення цього права в наступних областях:
a) доступ до зайнятості, захист від звільнення та професійна реінтеграція;
b) професійна орієнтація, професійна підготовка, перепідготовка та
перекваліфікація;
c) умови наймання і праці, включаючи винагороду за працю;
d) професійний ріст, що включає просування по роботі.
Стаття 21. Право на інформацію та консультації
З метою забезпечення ефективного здійснення права працівників на
отримання інформації і на те, щоб з ними консультувалися на підприємстві,
Сторони зобов'язуються вживати або заохочувати заходи, що дають працівникам та
їх представникам згідно з національним законодавством і практикою можливість:
a) регулярно або в потрібний час і в зрозумілій формі одержувати інформацію
про економічний і фінансовий стан підприємства, при тому розумінні, що їм може
бути відмовлено в повідомленні інформації, яка може завдати шкоди підприємству
або є конфіденційною; та
b) того, що з ними в належний час будуть консультуватися щодо
запропонованих рішень, які можуть суттєво зашкодити інтересам працівників,
особливо тих рішень, які можуть мати серйозний вплив на ситуацію із зайнятістю
на підприємстві.
Стаття 22. Право брати участь у визначенні та поліпшенні умов праці та
виробничого середовища
З метою забезпечення ефективного здійснення права працівників на участь у
визначенні та поліпшенні умов праці та виробничого середовища на підприємстві,
Сторони зобов'язуються вживати або заохочувати заходи, що дають працівникам
або їхнім представникам можливість, у відповідності з національним
законодавством і практикою, брати участь:
a) у визначенні і поліпшенні умов праці, організації праці та виробничого
середовища;
b) у забезпеченні охорони та гігієни праці на підприємстві;
c) в організації соціального та соціально–культурного обслуговування та
створенні для цього умов на підприємстві;
d) у контролі за дотриманням правил і положень з цих питань.
Стаття 23. Право осіб похилого віку на соціальний захист
З метою забезпечення ефективного здійснення права осіб похилого віку на
соціальний захист, Сторони зобов'язуються приймати або заохочувати,
безпосередньо або у співробітництві з громадськими та приватними організаціями,
належні заходи, спрямовані, зокрема, на те, щоб:
• дати людям похилого віку можливість якомога довше залишатися
повноцінними членами суспільства, шляхом надання:
a) достатніх засобів, що дозволяють їм вести гідне життя і відігравати активну
роль у державному, суспільному і культурному житті;
b) інформації про наявні послуги та пільги для людей похилого віку і про
можливості для останніх користуватися цими послугами;
• дати людям похилого віку можливість вільно обирати спосіб свого життя і
незалежно жити у знайомій для них обстановці, поки вони бажають і можуть
робити це, шляхом:
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a) забезпечення житла, відповідно до їх потреб і стану здоров'я або надання
допомоги в переобладнанні їх житла відповідно до їх потреб;
b) турботи про їхнє здоров'я, медичного та іншого обслуговування відповідно
до їх стану;
• гарантувати підтримку людям похилого віку, що живуть в закладах для
людей похилого віку, із повагою до їхнього приватного життя, а також їх участь у
прийнятті рішень, що стосуються умов життя у закладах для людей похилого віку.
Стаття 24. Право на захист при закінченні найму
З метою забезпечення ефективного здійснення права працівників на захист у
разі закінчення найму Сторони зобов'язуються визнавати:
a) право всіх працівників не бути звільненими без поважних причин,
пов'язаних з їх службовими можливостями або поведінкою, або поточними
потребами підприємства, установи чи організації;
b) право працівників, звільнених без поважної причини, на належну
компенсацію або інші належні допомоги.
Для цього Сторони зобов'язуються забезпечити працівнику, який вважає, що
його звільнення було необґрунтованим, право апеляції до неупередженого органу.
Стаття 25. Право працівників на захист їх законних претензій у разі
неплатоспроможності роботодавця
З метою забезпечення ефективного здійснення права працівників на захист їх
законних претензій у разі неплатоспроможності роботодавця, Сторони
зобов'язуються забезпечувати те, щоб претензії працівників, які випливають з
трудових договорів або трудових відносин, гарантувалися відповідним гарантійним
інститутом або будь–якою іншою дієвою формою захисту.
Стаття 26. Право працівника на захист своєї гідності за місцем роботи
З метою забезпечення ефективного здійснення реалізації права всіх
працівників на захист гідності за місцем роботи, Сторони зобов'язуються,
консультуючись з організаціями роботодавців і працівників:
1) сприяти роз'яснювальній роботі та інформуванню з питань сексуальних
домагань на робочому місці або у зв'язку з роботою і їх запобіганню і приймати всі
необхідні заходи для захисту працівників від такої поведінки;
2) сприяти роз'яснювальній роботі та інформуванню щодо знущальних, явно
ворожих і образливих дій проти окремих працівників на робочому місці або у
зв'язку з роботою і їх запобіганню і вживати необхідні заходи для захисту
працівників від такої поведінки.
Стаття 27. Право працівників із сімейними обов'язками на рівні можливості та
рівне ставлення
З метою забезпечення здійснення права на рівність можливостей та рівне
ставлення працівників – чоловіків і жінок – із сімейними обов'язками, а також
працівників із сімейними обов'язками, з одного боку, і всіх інших працівників – з
іншого, Сторони зобов'язуються:
1) вжити відповідні заходи, для того щоб:
a)
надавати
працівникам
із
сімейними
обов'язками
можливість
влаштовуватися на роботу і зберігати роботу, а також відновлювати роботу після
перерви, зумовленої такими обов'язками, включаючи заходи у галузі професійної
орієнтації та професійної підготовки;
b) враховувати їхні потреби щодо умов праці та соціального забезпечення;
с) розвивати державні та приватні соціальні служби, в тому числі дитячі
садки та інші дитячі установи, або сприяти їх розвитку;
2) забезпечувати можливість будь–кому з батьків отримувати після відпустки
з вагітності та пологів відпустку з догляду за дитиною, тривалість та умови якої
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мають визначатися національним законодавством, колективними договорами або
практикою;
3) забезпечувати те, щоб сімейні обов'язки не служили поважною причиною
для припинення найму.
Стаття 28. Право представників працівників на захист на підприємстві
З метою забезпечення ефективного здійснення права представників
працівників здійснювати свої функції, Сторони зобов'язуються домогтися, щоб на
підприємствах представники працівників
a) користувалися ефективним захистом від дій, спрямованих проти них,
включаючи звільнення на підставі їхнього статусу або діяльності в якості
представників працівників на даному підприємстві;
b) отримували належні кошти і можливості, що дозволяють їм оперативно і
дієво виконувати свої функції з урахуванням системи трудових відносин у
конкретній країні, а також потреб, розміру та можливостей підприємства.
Стаття 29. Право працівників на інформацію та консультації з ними під час
колективного звільнення внаслідок скорочення штату
З метою забезпечення ефективного здійснення права працівників на те, щоб
їх інформували і з ними консультувалися у випадках колективного звільнення
внаслідок скорочення штатів Сторони зобов'язуються забезпечити те, щоб
роботодавці завчасно інформували представників працівників про майбутні
колективні звільнення такого роду і консультувалися з ними щодо шляхів і засобів,
що дозволяють обмежити масштаби і пом'якшити наслідки таких звільнень,
наприклад, шляхом використання паралельно зі звільненнями соціальних заходів,
спрямованих, зокрема, на сприяння новому працевлаштуванню або перепідготовці
звільнених працівників.
Стаття 30. Право на захист від убогості та соціального відчуження
З метою забезпечення ефективного здійснення права на захист від убогості та
соціального відчуження, Сторони зобов'язуються:
a) вжити заходи, в рамках єдиного і скоординованого підходу, для
полегшення особам, які живуть в умовах соціального відторгнення або убогості, або
ж на межі таких умов, а також їх сім'ям, доступу, зокрема, до зайнятості, житла,
професійної підготовки, освіти, культури, а також до соціальної та медичної
допомоги;
b) переглядати ці заходи, для того щоб у разі необхідності адаптувати їх до
мінливих умов.
Стаття 31. Право на житло
З метою забезпечення, ефективного здійснення права на житло, Сторони
зобов'язуються вживати заходи, спрямовані на те, щоб:
1) сприяти доступу до житла, яке відповідає належним вимогам;
2) запобігати бездомності і скорочувати її масштаби з метою її поступової
ліквідації;
3) зробити ціну на житло доступною для людей, які не мають достатніх
коштів.
Частина III
Стаття A. Зобов'язання
1. З урахуванням положень статті B, нижче, кожна Сторона зобов'язується:
a) вважати частину I цієї Хартії декларацією цілей, до здійснення яких вона
прагнутиме усіма відповідними засобами відповідно до вступного пункту
вищеназваної частини;
b) вважати для себе обов'язковими принаймні шість із дев'яти наступних
статей частини II цієї Хартії: статей 1, 5, 6, 7, 12, 13, 16, 19 і 20;
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с) вважати для себе обов'язковими таку додаткову кількість статей або
позначених цифрами пунктів частини II Хартії, які вона обере, за умови, що
загальне число обов'язкових для неї статей і позначених цифрами пунктів повинно
становити не менше шістнадцяти статей або шістдесяти трьох пунктів, які мають
цифрове позначення.
2. Статті або пункти, обрані відповідно до підпунктів «b» та «с» пункту 1 цієї
статті, повідомляються Генеральному секретарю Ради Європи під час здачі на
зберігання ратифікаційної грамоти або документа про прийняття або схвалення.
3. Кожна зі Сторін може згодом заявити шляхом повідомлення Генерального
секретаря, що вона вважає для себе обов'язковими будь–які інші статті або будь–
які інші пункти частини II Хартії, що мають цифрове позначення, які вона ще не
прийняла згідно з положеннями пункту 1 цієї статті. Такі взяті в подальшому
зобов'язання вважаються складовою частиною ратифікації, прийняття або
схвалення і набирають такої ж чинності, починаючи з першого дня місяця,
наступного після дати повідомлення.
4. Кожна зі Сторін розраховує на систему трудової інспекції, що відповідає її
національним умовам.
Стаття В. Відношення з Європейською соціальною хартією та Додатковим
протоколом 1988 року
1. Жодна із Сторін Європейської соціальної хартії або Додаткового протоколу
від 5 травня 1988 року не може ратифікувати, прийняти або схвалити цю Хартію,
якщо вона не вважає для себе, що положення, які відповідають положенням
Європейської соціальної хартії, мають обов'язкову силу а там, де це необхідно, –
Додаткового протоколу до неї.
2. Прийняття зобов'язань за будь–яким положенням цієї Хартії означає, що з
моменту вступу в силу цих зобов'язань для відповідної Сторони стосовно цієї
Сторони перестають діяти відповідні зобов'язання Європейської соціальної хартії, а
там, де це необхідно, Додаткового протоколу до неї 1988 року в разі, якщо ця
Сторона вважає для себе,що перший з цих документів або обидва ці документи
мають обов'язкову силу.
Частина IV
Стаття С. Контроль за виконанням зобов'язань, що містяться в цій Хартії
Здійснення правових зобов'язань, які містяться в цій Хартії, підлягає такому
самому наглядові, що і Європейська соціальна хартія.
Стаття D. Колективні скарги
1. Положення Додаткового протоколу до Європейської соціальної хартії, яке
передбачає систему подачі колективних скарг, застосовуються і до зобов'язань,
встановлених цією Хартією щодо держав, які ратифікували зазначений Протокол.
2. Будь–яка держава, яка не вважає, що має для себе обов'язковими,
Додатковий протокол до Європейської соціальної хартії, який передбачає систему
подачі колективних скарг, може при здачі на зберігання своєї ратифікаційної
грамоти або документа про прийняття або схвалення цієї Хартії оголосити шляхом
повідомлення на ім'я Генерального секретаря Ради Європи про те, що вона
погоджується на здійснення контролю за дотриманням нею зобов'язань стосовно
Хартії, відповідно до процедури, передбаченої у зазначеному Протоколі.
Частина V
Стаття E. Заборона дискримінації
Здійснення прав, викладених у цій Хартії, забезпечується без дискримінації за
ознакою раси, кольору шкіри, статі, мови, релігії, політичних або інших
переконань, національного чи соціального походження, стану здоров'я,
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приналежності до якої–небудь національної меншини, народження або інших
обставин статусу.
Стаття F. Відступ від виконання зобов'язань у разі війни або національної
загрози
1. У разі війни або іншої національної загрози для життя нації, будь–яка
Сторона може вжити заходів, що відступають від виконання своїх зобов'язань за
цією Хартією, виключно в тих межах зі сформованим становищем, за умови, що
такі заходи не суперечать іншим її зобов'язанням за міжнародним правом.
2. Будь–яка Сторона, яка використовує це право на відступ від виконання
взятих на себе зобов'язань, у розумні строки повною мірою інформує Генерального
секретаря Ради Європи про вжиті заходи і причини їх вжиття. Вона також повинна
повідомити Генерального секретаря, коли такі заходи припиняють свою дію і
поновлюється в повному обсязі виконання прийнятих нею положень Хартії.
Стаття G. Обмеження
1. Викладені в частині I права і принципи, коли вони ефективно втілюються
в життя і їх практичне здійснення, як це передбачено в частині II, не можуть
піддаватися ніяким іншим обмеженням, крім зазначених у частинах I та II, за
винятком обмежень, встановлених законом і які є необхідними в демократичному
суспільстві для захисту прав і свобод інших осіб або захисту державних інтересів,
національної безпеки, здоров'я населення або суспільної моральності.
2. Обмеження, які дозволяються цією Хартією щодо викладених у ній прав і
обов'язків, не підлягають застосуванню в інших цілях, крім тих, для яких вони
передбачені.
Стаття H. Відношення між Хартією і внутрішнім правом або міжнародними
угодами
Положення цієї Хартії не повинні застосовуватися на шкоду положенням
внутрішньодержавного права, будь–яких двосторонніх чи багатосторонніх
договорів, конвенцій або угод, які вже набули чинності або можуть набрати
чинності і які будуть більш сприятливі для осіб, які перебувають під її захистом.
Стаття І. Виконання взятих на себе зобов'язань
1. Без шкоди для способів виконання зобов'язань, що передбачені в даних
статтях, відповідні положення статей 1 – 31 частини II цієї Хартії виконуються за
допомогою:
а) законів та нормативних актів;
b) угод між підприємцями та організаціями підприємців і організаціями
працівників;
с) того чи іншого поєднання зазначених двох способів;
d) інших відповідних засобів.
2. Дотримання зобов'язань, що випливають з положень пунктів 1, 2, 3, 4, 5 і 7
статті 2, пунктів 4, 6 і 7 статті 7, пунктів 1, 2, 3 і 5 статті 10 та статей 21 і 22
частини II цієї Хартії, вважається ефективним тільки в тому випадку, якщо ці
положення застосовуються згідно з пунктом 1 цієї статті до переважної більшості
працівників, яких стосуються ці положення.
Стаття J. Поправки
1. Будь–які поправки до частин I та II цієї Хартії з метою розширення прав,
гарантованих цією Хартією, а також будь–які поправки до частин III – IV,
запропоновані
будь–якою
іншою
Стороною
або
Урядовим
комітетом,
направляються Генеральному секретарю Ради Європи, а останній направляє їх
Сторонам цієї Хартії.
2. Будь–яка поправка, запропонована відповідно до положень попереднього
пункту, підлягає розгляду урядового комітету, який спрямовує прийнятий ним
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текст на затвердження Комітету Міністрів після консультацій з Парламентською
асамблеєю. Після затвердження Комітетом Міністрів він направляється Сторонам
для прийняття.
3. Будь–яка поправка до частини I і частини II цієї Хартії набирає чинності
стосовно тих Сторін, які прийняли дану поправку, в перший день місяця, що
настає після закінчення місячного періоду після дати, коли ці Сторони повідомлять
Генерального секретаря про те, що вони приймають її.
Щодо будь–якої Сторони, яка приймає поправку пізніше, вона набуває
чинності в перший день місяця, що настає після закінчення місячного періоду
після дати, коли ця Сторона повідомить Генеральному секретарю про прийняття
нею цієї поправки.
4. Будь–які поправки до частин III – VI цієї Хартії набувають чинності в
перший день місяця, що настає після закінчення місячного періоду після дати,
коли всі Сторони повідомлять Генерального секретаря про те, що вони прийняли
дану поправку.
Частина VI
Стаття К. Підписання, ратифікація та набуття чинності
1. Ця Хартія відкрита для підписання державами–членами Ради Європи.
Вона підлягає ратифікації, прийняттю або схваленню. Ратифікаційні грамоти або
документи про прийняття чи затвердження здаються на зберігання Генеральному
секретарю Ради Європи.
2. Ця Хартія набирає чинності в перший день місяця, що настає після
закінчення місячного періоду після дати, коли три держави–члени Ради Європи
висловили згоду з тим, що згідно з попереднім пунктом вони вважають, що ця
Хартія має для них обов'язкову силу.
3. Для будь–якої держави–члена, яка висловлюватиме свою згоду з тим, що
ця Хартія має для неї обов'язкову силу, Хартія набирає чинності в перший день
місяця, що настає після закінчення місячного періоду після дати здачі нею на
зберігання ратифікаційної грамоти або документа про прийняття або схвалення.
Стаття L. Територіальне застосування
1. Ця Хартія застосовується до території метрополії кожної із Сторін. Кожний
уряд, що підписав Хартію, під час підписання або здачі на зберігання
ратифікаційної грамоти або документа про прийняття або схвалення направити на
ім'я Генерального секретаря Ради Європи заяву із зазначенням території, яку в цих
цілях слід розглядати в якості території метрополії.
2. Будь–яка Сторона може при підписанні або здаванні на зберігання своєї
ратифікаційної грамоти або документа про прийняття або схвалення цієї Хартії або
у будь–який час після цього направити на ім'я Генерального секретаря Ради
Європи заяву про те, що дія Хартії цілком або частково поширюється на ті
території або території поза метрополією, зазначені в даній заяві, які вона
представляє в міжнародних відносинах або за які вона несе міжнародну
відповідальність. У заяві зазначаються статті та пункти частини II Хартії, які
Сторона вважає як такі, що мають обов'язкову силу стосовно територій,
перелічених у заяві.
3. Дія Хартії поширюється на територію або території, визначені у
вищезгаданій заяві, починаючи з першого дня місяця, що настає після закінчення
місячного періоду після дати одержання Генеральним секретарем повідомлення про
таку заяву.
4. Будь–яка Сторона може згодом шляхом повідомлення на ім'я Генерального
секретаря Ради Європи заявити про те, що стосовно однієї чи більше територій, на
які відповідно до пункту 2 цієї статті було поширено дію Хартії, вона приймає в
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будь–яку статтю або пункт, що набирає чинності та має цифрове позначення, які
вона ще не прийняла стосовно цієї території або територій. Такі взяті в подальшому
зобов'язання вважаються складовою частиною первісної заяви щодо відповідної
території і діють в тому ж обсязі, починаючи з першого дня місяця, що настає після
закінчення місячного періоду від дати отримання такого повідомлення
Генеральним секретарем.
Стаття М. Денонсація
1. Будь–яка Сторона може денонсувати цю Хартію тільки після закінчення
п'яти років з дати набуття нею чинності для цієї Сторони або після закінчення
будь–якого наступного дворічного періоду і у будь–якому випадку, направивши за
шість місяців попереднє повідомлення Генеральному секретарю Ради Європи, який
відповідно інформує про це інші Сторони.
2. Будь–яка Сторона може відповідно до положень попереднього пункту
денонсувати будь–які прийняті нею статті або пункт частини II Хартії, якщо
кількість статей або пунктів, які є обов'язковими для такої Сторони, в жодний
момент не становили менш шістнадцяти в першому випадку і менше шістдесяти
трьох – у другому і що в це число статей або пунктів, як і раніше входять обрані
Стороною статті, що відносяться до числа тих, які спеціально згадані в підпункті
«b» пункту 1 статті A.
3. Будь–яка Сторона може денонсувати цю Хартію або будь–яку зі статей або
пунктів частини II Хартії на умовах, зазначених у пункті 1 цієї статті, щодо будь–
якої території, на яку дія Хартії поширюється відповідно до заяви, зробленої згідно
з пунктом 2 статті L.
Стаття N. Додаток
Додаток до цієї Хартії є її невід'ємною складовою частиною.
Стаття O. Повідомлення
Генеральний секретар Ради Європи повідомляє держави–члени Ради і
Генерального директора Міжнародного бюро праці про:
a) будь–яке підписання;
b) здачу на зберігання будь–якої ратифікаційної грамоти або документа про
прийняття або схвалення;
с) будь–яку дату набрання чинності цією Хартією відповідно до статті K;
d) будь–яку заяву, зроблену на виконання пунктів 2 і 3 статті A, пунктів 1 і 2
статті D, пункту 2 статті F, пунктів 1, 2, 3 і 4 статті L;
е) будь–яку поправку, відповідно до статті J;
f) будь–яку денонсацію, відповідно до статті M;
g) будь–який інший акт, повідомлення чи сповіщення, які стосуються цієї
Хартії.
На посвідчення чого нижчепідписані, належним чином на те уповноважені,
підписали цю переглянуту Хартію.
Додаток
до переглянутої Європейської
соціальної хартії
Сфера дії переглянутої Європейської соціальної хартії щодо осіб, які
перебувають під її захистом
1. Без шкоди для пункту 4 статті 12 і пункту 4 статті 13 особи, на яких
поширюється дія статей з 1–ї по 17–ту і з 20–ї по 31–у, включають тільки тих
іноземців в тому випадку, якщо вони є громадянами інших Сторін, що на законних
підставах мешкають або працюють на території відповідної Сторони, при тому
розумінні, що ці статті мають тлумачитися в контексті положень статей 18 і 19.
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Таке тлумачення не перешкоджає будь–якій з Сторін поширити аналогічні права
на інших осіб.
2. Кожна із Сторін надасть біженцям, які відповідають визначенню з
Конвенції про статус біженців, підписаної 28 липня 1951 року, і за Протоколом від
31 січня 1967 року і на законних підставах проживають на її території, якомога
сприятливий режим і у всякому разі не менш сприятливий, ніж той, який
передбачений зобов'язаннями Сторони за зазначеною Конвенцією, а також за
будь–якими іншими існуючими міжнародними документами, які можуть
застосовуватися до таких біженців.
3. Кожна Сторона надасть особам без громадянства (апатридам), відповідно
до їх визначення в Конвенції про статус апатридів, прийнятої в Нью–Йорку 28
вересня 1954 року, які законно знаходяться на її території, по можливості,
максимально сприятливий режим, у всякому разі не менш сприятливий, ніж у
відповідності з зобов'язаннями, взятими на себе цією Стороною відповідно до
згаданої Конвенції і відповідно до будь–яких інших діючих міжнародних
документів, що застосовуються до цих апатридів.
Частина I, пункт 18 та частина II, пункт 1 статті 18
Існує розуміння, що ці положення не зачіпають питання в'їзду на території
Сторін і не зашкоджують положенням Європейської конвенції про поселення,
підписаної у Парижі 13 грудня 1955 року.
Частина II
Пункт 2 статті 1
Це положення не повинно тлумачитися як те, що забороняє або дозволяє
будь–які статутні правила або практику забезпечення через професійні спілки.
Пункт 6 статті 2
Сторони можуть передбачити, що це положення не застосовується:
a) щодо працівників, які мають трудовий договір або тих, які вступили в
трудові відносини терміном не більше ніж на один місяць і/або робочий тиждень
яких не перевищує восьми годин;
b) щодо осіб, які мають трудовий договір або трудові відносини, що мають
нерегулярний і/або специфічний характер, за умови, що його незастосування
зумовлюється об'єктивними обставинами.
Пункт 4 статті 3
Існує розуміння, що для цілей цього пункту функції, порядок організації та
умови функціонування таких служб визначаються національними законами або
нормативними актами, колективними договорами або іншими засобами, що
відповідають національним умовам.
Пункт 4 статті 4
Це положення повинне розумітися таким чином, що воно не перешкоджає
негайному звільненню у разі серйозного проступку.
Пункт 5 статті 4
Існує розуміння, що Сторона може взяти на себе зобов'язання, яке
передбачене в цьому пункті, якщо відрахування із заробітної плати переважної
більшості працівників забороняються або законом, або колективними договорами
або рішеннями арбітражу, за винятком тих осіб, на яких зазначені акти не
поширюються.
Пункт 4 статті 6
Існує розуміння, що кожна із Сторін може в тому, що її стосується,
регламентувати здійснення права на страйк за допомогою закону за умови, що
будь–яке інше можливе обмеження нею цього права може бути обґрунтоване згідно
з положеннями статті G.
Пункт 2 статті 7
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Дане положення не перешкоджає Сторонам передбачати у своєму
національному законодавстві, що молоді люди, які не досягли приписаного
мінімального віку для прийому на роботу, можуть трудитися в тій мірі, в якій це
абсолютно необхідно для їх професійної підготовки, за умови, що ця робота
здійснюється відповідно до умов, передбачених компетентними органами, і що
вжиті заходи з охорони здоров'я і безпеки цих молодих людей.
Пункт 2 статті 8
Дане положення не повинне тлумачитися таким чином, що воно передбачає
категоричну заборону. Можуть бути зроблені виключення, наприклад, у таких
випадках:
a) якщо працююча жінка здійснила проступок, який виправдовує розірвання
трудових відносин;
b) якщо відповідне зобов'язання припиняє свою діяльність;
с) якщо закінчився термін трудового договору.
Пункт 4 статті 12
Слова «і при дотриманні умов, визначених у таких угодах», що містяться у
введенні до даного пункту, розглядаються як підтвердження, зокрема, стосовно
допомоги, яка надається незалежно від страхового внеску, Сторона може вимагати,
щоб пройшов приписуваний період проживання, перш ніж громадянам інших
Сторін будуть надані такого роду допомоги.
Пункт 4 статті 13
Уряди, які не є учасниками Європейської конвенції про соціальну та медичну
допомогу, можуть ратифікувати цю Хартію стосовно цього пункту за умови, що
вони надають громадянам інших Сторін режим, який відповідає положенням
зазначеної Конвенції.
Стаття 16
Існує розуміння, що захист, передбачений цим положенням, поширюється і
на сім'ї з одним батьком.
Стаття 17
Існує розуміння, що це положення поширюється на всіх осіб молодше 18
років, якщо тільки за діючим законом повноліття не настає раніше. Це не зачіпає
інші конкретні положення Хартії, зокрема статтю 7.
Це не має на увазі зобов'язання забезпечувати обов'язкову освіту до самого
вищезазначеного віку.
Пункт 6 статті 19
Для цілей застосування цього пункту термін «сім'я працівника – мігранта»
розглядається як сім'я, що включає принаймні дружину (чоловіка) працівника, які
не перебувають у шлюбі та не мають дітей віком, в якому приймаюча держава
розглядає їх як неповнолітніх та таких, що перебувають на її утриманні.
Стаття 20
1. Існує розуміння, що питання соціального забезпечення, так само як і інші
положення, що стосуються пенсій стосовно старості, допомоги з безробіття та в
зв'язку з втратою годувальника, можуть бути виключені зі сфери дії цієї статті.
2. Положення, що стосуються захисту жінок, зокрема, у зв'язку з вагітністю,
пологами і охороною материнства не повинні розглядатися як дискримінація в
сенсі даної статті.
3. Дана стаття не перешкоджає вживанню конкретних заходів, спрямованих
на ліквідацію фактичної нерівності.
4. Види професійної діяльності, які зважаючи на свій характер або умови
здійснення, можуть бути доручені тільки особам певної статі, можуть бути
виключені зі сфери дії цієї статті або деяких її положень. Це не може тлумачитися
як вимога до Сторін включити в закони або нормативні акти перелік робіт, які за
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своїм характером або умовами виконання можуть бути доручені тільки особам
однієї статі.
Статті 21 і 22
1. Для цілей застосування цих статей термін «представники працівників»
означає осіб, яких визнано національним законодавством або практикою.
2. Термін «національне законодавство і практика» може включати, поряд з
законами та нормативними актами, колективні договори, інші угоди між
роботодавцями та представниками працівників, звичаї, а також відповідну судову
практику.
3. Для цілей застосування цих статей термін «підприємство» означає
комплекс матеріальних і нематеріальних компонентів, що мають або не мають
статус юридичної особи, утворені для виробництва товарів або надання послуг з
метою отримання фінансових вигод і наділених повноваженнями визначати свою
власну ринкову політику.
4. Встановлюється, що релігійні громади та їхні установи можуть бути
виключені із сфери застосування цих статей, навіть якщо ці інститути є
«підприємствами» в сенсі пункту 3. Установи, які надихаються певними ідеалами
або наступними певними моральними концепціями і ідеалами, які захищені
національним законодавством, можуть бути виключені зі сфери застосування цих
статей у такому обсязі, в якому це необхідно для захисту спрямованості такого
підприємства.
5. Встановлюється, що коли права, викладені в даних статтях, здійснюються у
різних закладах підприємства, відповідна Сторона повинна розглядатися як та, що
виконує зобов'язання, що випливають з цих положень.
6. Сторони можуть виключити із сфери застосування цих статей
підприємства, на яких зайнято менше визначеного числа працівників. Такі
підприємства визначаються національним законодавством або практикою.
Стаття 22
1. Це положення не торкається ні повноважень і зобов'язань держав щодо
прийняття правил з охорони та гігієни праці на робочих місцях, ні повноважень і
відповідальності органів з контролю за їх застосуванням.
2. Терміни «соціальне та соціально–культурне обслуговування та створення
можливостей для нього» розуміються як соціальні та / або культурні послуги і
можливості, надані працівникам деякими підприємствами, такі як допомога,
спортивні споруди, кімнати для матерів, що годують, бібліотеки, табори і т. п.
Пункт 1 статті 23
З метою застосування цього пункту термін «як можна довше» стосується
фізичних, психологічних та інтелектуальних можливостей осіб похилого віку.
Стаття 24
1. Існує розуміння, що для цілей цієї статті термін «припинення найму»
означає припинення трудових відносин з ініціативи підприємця.
2. Існує розуміння, що дана стаття охоплює всіх працівників, але Сторона
може повністю або частково виключити із сфери захисту такі категорії працюючих
за наймом осіб:
a) працівників, які мають трудовий договір на визначений строк або на час
виконання певної роботи;
b) працівників, які проходять випробний термін, за умови, що цей термін
визначений заздалегідь і має розумну тривалість;
с) працівників, яких найняли на нерегулярній основі на короткий період.
3. Для цілей даної статті наступні, зокрема, обставини не є поважними
причинами припинення найму:
464

a) членство у профспілці або участь у профспілковій діяльності у неробочий
час або за згодою роботодавця, у робочий час;
b) висування на виконання і виконання, в тому числі в минулому, функцій
представника працівників;
с) подання скарги на підприємця або участь в судовому позові проти нього,
коли він звинувачується в порушенні законів або нормативних актів, або звернення
до компетентних адміністративних органів;
d) расова приналежність, колір шкіри, стать, сімейний стан, сімейні
обов'язки, вагітність, релігія, політичні переконання, національне або соціальне
походження;
е) відпустка з причини вагітності та пологів або по догляду за дитиною;
f) тимчасова відсутність на роботі через хворобу або травму.
4. Існує розуміння, що компенсація або інші належні допомоги у разі
припинення найму без поважних причин визначаються національними законами
або нормативними актами, колективними договорами або іншими актами
відповідно до національних умов.
Стаття 25
1.Існує розуміння, що компетентний національний орган може, шляхом
вилучення та після консультацій з організаціями роботодавців і працівників,
виключити певні категорії працівників зі сфери захисту, передбаченої в даному
положенні, в силу особливого характеру їхніх трудових відносин.
2. Існує розуміння, що визначення терміну «неплатоспроможності» має
даватися національним законом і практикою.
3. Претензії працівників, що охоплюються цією статтею, включають,
принаймні:
a) претензії працівників, що стосуються заробітної плати у встановлений
період, який повинен становити не менше трьох місяців за пільговою системою і
восьми тижнів за системою гарантій, до настання неплатоспроможності
підприємства чи припинення найму;
b) претензії працівників, що стосуються оплати відпустки у результаті роботи,
виконаної протягом року, на який припадає банкрутство підприємства або
припинення найму;
с) претензії працівників щодо належної оплати за інші види оплачуваної
відсутності на роботі за встановлений період, який повинен становити не менше
трьох місяців за пільговою системою і восьми тижнів за системою гарантій, до
настання неплатоспроможності підприємства чи припинення найму.
4. Національні закони або нормативні акти можуть обмежувати захист
претензій працівників певною сумою, яка повинна відповідати соціально
прийнятному рівню.
Стаття 26
Існує розуміння, що ця стаття не вимагає від Сторін прийняття
законодавства.
Існує розуміння, що пункт 2 не відноситься до сексуальних домагань.
Стаття 27
Існує розуміння, що дана стаття відноситься до працівників чоловіків і жінок
із сімейними обов'язками стосовно перебування на їхньому утриманні дітей, а
також стосовно інших близьких родичів, які явно потребують їхньої турботи та
підтримки, коли такі обов'язки обмежують їхні можливості підготовки до
економічної діяльності, включення до неї, участі та успіху в ній. Терміни «діти, що
перебувають на утриманні» і «інші близькі родичі, які явно потребують їхньої
турботи та підтримки», означають осіб, що визначаються в національному
законодавстві відповідної Сторони.
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Статті 28 і 29
В цілях застосування цих статей термін «представники працівників» означає
осіб, визнаних національним законодавством або практикою.
Частина III
Існує розуміння, що Хартія містить правові зобов'язання міжнародного
характеру, виконання яких підлягає тільки контролю, передбаченому в частині IV
Хартії.
Пункт 1 статті A
Існує розуміння, що до числа «тих, що мають цифрове позначення пунктів»,
можуть відноситися статті, які складаються тільки з одного пункту.
Пункт 2 статті В
Щодо пункту 2 статті Б положення переглянутої Хартії відповідають
положенням початкової Хартії з тими ж чисельними позначеннями статей і
пунктів, за винятком:
a) пункту 2 статті 3 переглянутої Хартії, який відповідає пунктам 1 і 3 статті 3
початкової Хартії;
b) пункту 3 статті 3 переглянутої Хартії, який відповідає пунктам 2 і 3 статті 3
початкової Хартії;
с) пункту 5 статті 10 переглянутої Хартії, який відповідає пункту 4 статті 10
початкової Хартії;
с) пункту 1 статті 17 переглянутої Хартії, який відповідає статті 17 початкової
Хартії.
Частина V
Стаття Е
Диференційований підхід, що ґрунтується на об'єктивних і розумних
підставах, не повинен розглядатися як дискримінаційний.
Стаття F
Термін «в разі війни або іншої національної загрози» слід розуміти як термін,
що включає також і загрозу війни.
Стаття І
Існує розуміння, що працівники, які підпадають під вилучення відповідно до
додатка до статей 21 і 22, не враховуються при підрахунку числа охоплених
працівників.
Стаття J
Термін «поправка» включає також включення до цієї Хартії.
Офіційними версіями є тексти, видані англійською та французькою мовами,
які мають однакову юридичну силу. Цей переклад не має офіційного статусу і
випускається лише в інформаційних цілях.

5.8. КОНВЕНЦІЯ ПРО МІНІМАЛЬНІ НОРМИ СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Генеральна конференція Міжнародної організації праці, що скликана в
Женеві Адміністративною радою Міжнародного бюро праці та зібрана 4 червня
1952 року на свою тридцять п'яту сесію, ухваливши ряд пропозицій стосовно
мінімальних норм соціального забезпечення, що становить п'ятий пункт порядку
денного сесії, і вирішивши надати цим пропозиціям форму міжнародної конвенції,
ухвалює цього двадцять восьмого дня червня місяця тисяча дев'ятсот п'ятдесят
другого року нижченаведену Конвенцію, яка може називатися Конвенцією 1952
року про мінімальні норми соціального забезпечення:
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Розділ I. Загальні положення
Стаття 1
1. У цій Конвенції:
a) термін «установлений» означає визначений законодавством країни або
такий, що випливає з нього;
b) термін «проживання» означає звичайне проживання на території члена
Організації, а термін «мешканець» означає особу, яка звичайно проживає на
території члена Організації;
с) термін «дружина» означає дружину, що перебуває на утриманні свого
чоловіка;
d) термін «вдова» означає жінку, яка перебувала на утриманні свого чоловіка
до моменту його смерті;
е) термін «дитина» означає, залежно від того, як це встановлено, дитину, яка
або не досягла віку закінчення обов'язкової шкільної освіти, або не досягла віку 15
років;
f) термін «стаж» означає, залежно від того, як це встановлено, або період,
протягом якого сплачувалися внески, або стаж роботи, або тривалість проживання
в даній країні, або поєднання цих умов.
2. У статтях 10, 34 і 49 термін «допомога» означає допомогу, яка надається
або безпосередньо, або опосередковано, у формі відшкодування витрат, понесених
зацікавленою особою.
Стаття 2
Кожний член Організації, щодо якого ця Конвенція є чинною:
a) дотримується:
І). положень розділу I;
ІІ). положення не менше трьох з таких розділів: II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX
і X, включаючи принаймні один з розділів: IV, V, VI, IX і X;
ІІІ). відповідних положень розділів XI, XII і XIII і
IV). положення розділу XIV;
b) зазначає у своєму документі про ратифікацію тих з розділів від II до X,
щодо яких він приймає усі обставини, що випливають з цієї Конвенції.
Стаття 3
1. Шляхом заяви, прикладеної до документа про ратифікацію, кожний член
Організації, економіка та медичне обслуговування якого ще не досягли достатнього
рівня розвитку, може на розсуд компетентного органу влади та на визначений ним
строк скористатися можливістю тимчасових вилучень, передбачених у наступних
статтях: 9 d; 12. 2; 15 d; 18. 2; 21 с; 27 d; 33 b; 34. 3; 41 d; 48 с; 55 d и 61 d.
2. Кожний член Організації, що зробив заяву згідно з пунктом 1 цієї статті,
зазначає у своїй щорічній доповіді про застосування Конвенції, поданій відповідно
до статті 22 Статуту Міжнародної організації праці, щодо кожного такого
вилучення:
a) або що причини для такого вилучення все ще існують;
b) або що починаючи з певної дати він відмовляється від свого права робити
вищезазначені вилучення.
Стаття 4
1. Кожний член Організації, який ратифікував цю Конвенцію, може згодом
повідомити Генерального директора Міжнародного бюро праці про прийняття ним
зобов'язань, які випливають з одного або більше розділів від II до Х Конвенції, які
не були зазначені в його документі про ратифікацію.
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2. Зобов'язання, згадані в пункті 1 цієї статті, вважаються невід'ємною
частиною документа про ратифікацію і отримують від дня такого сповіщення рівну
з ним силу.
Стаття 5
Коли, для введення в життя якогось з розділів від II до Х цієї Конвенції,
зазначених у його документі про ратифікацію, член Організації зобов'язаний надати
забезпечення визначеним категоріям осіб, які становлять не менш певного відсотка
від усіх працюючих за наймом або певного відсотка жителів, то до прийняття
зобов'язання щодо впровадження в життя цього розділу він пересвідчується, що
відповідний відсоток досягнутий.
Стаття 6
При введенні в життя положень розділів II, IІІ, IV, V, VIII (щодо медичної
допомоги), IX або Х цієї Конвенції кожний член Організації може брати до уваги
захист, що надається за допомогою страхування, яке, не будучи обов'язковим за
законом щодо осіб, які підлягають забезпеченню:
a) контролюється державними органами або перебуває, відповідно до
встановлених норм, під спільним керівництвом роботодавців і працівників;
b) охоплює значне коло осіб, заробіток яких не перевищує заробіток
кваліфікованого робітника (чоловіка);
c) задовольняє, у сукупності з іншими видами забезпечення, якщо такі є,
відповідні постанови Конвенції.
Розділ II. Медична допомога
Стаття 7
Кожний член Організації, щодо якого цей розділ Конвенції є чинним, коли
стан осіб, що підлягають забезпеченню, вимагає медичної допомоги
профілактичного чи лікувального характеру, забезпечує надання їм допомоги згідно
з нижченаведеними статтями цього розділу.
Стаття 8
Охоплювані випадки включають будь–який хворобливий стан, незалежно від
його причини, а також вагітність, пологи та їхні наслідки.
Стаття 9
Забезпеченню підлягають такі особи:
a) визначені категорії, що працюють за наймом, які становлять не менше 50
відсотків від загального числа працюючих за наймом, а також їхні дружини та діти;
або
b) визначені категорії самодіяльного населення, які становлять не менше 20
відсотків від загального числа жителів, а також їхні дружини та діти; або
с) встановлені категорії жителів, які становлять не менше 50 відсотків від
загального числа жителів; або
d) у випадках, коли є чинною передбачена статтею 3 заява, визначені
категорії працюючих за наймом, які становлять не менше 50 відсотків від
загального числа працюючих за наймом на промислових підприємствах, де зайнято
не менш як 20 осіб, а також їхні дружини до діти.
Стаття 10
Допомога включає щонайменше:
а) у випадку хворобливого стану:
І). загальну лікарську допомогу, зокрема візити додому;
ІІ). допомогу, що надається спеціалістами стаціонарним або амбулаторним
хворим у лікарнях, і допомогу, яка може надаватися фахівцями поза лікарнями;
ІІІ). забезпечення найбільш необхідними медикаментами, приписаними
лікарем або іншим дипломованим фахівцем;
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IV). госпіталізацію у разі необхідності;
b) у випадку вагітності, родів і їхніх наслідків:
І) допомогу до, під час і після пологів, яка надається або лікарем, або
дипломованою акушеркою;
ІІ) госпіталізацію у разі необхідності.
Той, хто отримує допомогу, чи його годувальник можуть залучатися до участі
у витратах, пов'язаних з медичною допомогою, що подається при хворобливому
стані; правила, що регулюють цю участь, встановлюються з таким розрахунком,
щоб вона не виявилася непосильною.
3. Допомога, надана згідно з цією статтею, має на меті збереження,
відновлення і поліпшення здоров'я осіб, що підлягають забезпеченню, а також
їхньої працездатності і здатності самостійно задовольняти особисті потреби.
4. Установи чи урядові відомства, які відповідальні за надання допомог,
заохочують засобами, які можуть вважатися доцільними, підлягають забезпеченню
користуватися послугами служб охорони здоров'я, що надаються державними
органами або визнаними ними органами.
Стаття 11
Допомога, зазначена у статті 10, надається в охоплюваних випадках
принаймні тим особам, що підлягають забезпеченню, які або годувальники, які
набули стажу, визнаного потрібним для запобігання зловживанням.
Стаття 12
1. Допомога, зазначена у статті 10, надається протягом усієї тривалості
охоплюваного випадку, за винятком випадку хворобливого стану, коли тривалість її
надання може обмежуватися 26 тижнями на кожний випадок, однак медична
допомога не припиняється, доки виплачується допомога по хворобі, а для
встановлених захворювань, що визначаються законодавством країни як такі, що
потребують
тривалої
допомоги,
передбачається
можливість
подовження
вищезазначеного терміну.
2. У випадках, коли є чинною заява, передбачена статтею 3, тривалість
надання допомоги може обмежуватися 13 тижнями на кожний випадок.
Розділ III. Допомоги по хворобі
Стаття 13
Кожний член Організації, щодо якого цей розділ Конвенції є чинним,
забезпечує осіб, що підлягають забезпеченню, наданням допомоги по хворобі
відповідно до нижченаведених статей цього розділу.
Стаття 14
До
охоплюваного
випадку
належить
викликана
захворюванням
непрацездатність, яка зумовлює визначену законодавством тимчасову втрату
заробітку.
Стаття 15
Забезпеченню підлягають такі особи:
а) визначені категорії, що працюють за наймом, які складають не менше 50
відсотків від загального числа працюючих за наймом; або
b)визначені категорії самодіяльного населення, які становлять не менше 20
відсотків від загального числа жителів;
с) або всі жителі, кошти яких за час охоплюваного випадку не перевищують
меж, встановлених згідно з положеннями статті 67; або
d) у випадках, коли є чинною передбачена статтею 3 заява, визначені
категорії, що працюють за наймом, та складають не менше 50 відсотків від
загальної кількості працюючих за наймом на промислових підприємствах, на яких
зайнято не менше 20 людей.
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Стаття 16
1. Коли забезпечення поширюється на категорії працюючих за наймом або
категорії самодіяльного населення, допомога надається у вигляді періодичних
виплат, які обчислюються згідно з положеннями статті 65 або статті 66.
2. Коли забезпечення поширюється всіх жителів, кошти яких за час
охоплюваного випадку не перевищують встановлених меж, допомога надається у
вигляді періодичних виплат, які обчислюються згідно з положеннями статті 67.
Стаття 17
Допомога, зазначена у статті 16, забезпечується в охоплюваних випадках
принаймні тим особам, що підлягають забезпеченню, які набули стажу, визнаного
потрібним для запобігання зловживань.
Стаття 18
1. Допомога, зазначена у статті 16, надається протягом усієї тривалості
охоплюваного випадку із тим винятком, що його тривалість може обмежуватися 26
тижнями на кожне захворювання, з можливістю ненадання допомоги за перші три
дні тимчасової втрати заробітку.
2. Коли є чинною заява, передбачена статтею 3, тривалість виплати допомоги
може обмежуватися:
a) або терміном, встановленим з таким розрахунком, щоб загальна кількість
днів у будь–якому році, за які виплачуються допомоги з причини хвороби,
перевищувала принаймні в десять разів середню кількість осіб, охоплених
забезпеченням у цьому році;
b) або 13 тижнями щодо кожного захворювання з можливістю ненадання
допомоги за перші три дні тимчасової втрати заробітку.
Розділ IV. Допомоги по безробіттю
Стаття 19
Кожний член Організації, щодо якого цей розділ Конвенції є чинним,
забезпечує осіб, що підлягають забезпеченню допомогою на випадок безробіття
відповідно до нижченаведених статей цього розділу.
Стаття 20
До охоплюваного випадку належить визначена законодавством країни
тимчасова втрата заробітку, яка спричинена неможливістю для забезпечення осіб,
здатних і готових працювати, отримати відповідне заняття.
Стаття 21
Забезпеченню підлягають такі особи:
a) визначені категорії, що працюють за наймом, які становлять не менше 50
відсотків від загального числа працюючих за наймом; або
b) всі жителі, кошти яких за час охоплюваного випадку не перевищують меж,
встановлених згідно з положеннями статті 67; або
с) у випадках, коли є чинною передбачена статтею 3 заява, визначені
категорії працюючих за наймом, які становлять не менше 50 відсотків від
загального числа працюючих за наймом на промислових підприємствах, де зайнято
не менше 20 осіб.
Стаття 22
1. Коли забезпеченням охоплені категорії працюючих за наймом, допомога
надається у вигляді періодичних виплат, які обчислюються згідно з положеннями
статті 65 або статті 66.
2. Коли забезпечення поширюється на всіх жителів, кошти яких за час
охоплюваного випадку не перевищують встановлених меж, допомога надається у
вигляді періодичних виплат, які обчислюються згідно з положеннями статті 67.
Стаття 23
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Допомога, зазначена у статті 22, забезпечується в охоплюваних випадках
принаймні тим особам, що підлягають забезпеченню, які набули стажу, визнаного
потрібним для запобігання зловживанням.
Стаття 24
1. Допомога, зазначена у статті 22, надається протягом усієї тривалості
охоплюваного випадку із застереженням, що тривалість надання допомоги може
обмежуватися такими термінами:
a) коли забезпечення поширюється на категорії працюючих за наймом – 13
тижнями за 12-місячний період;
b) коли забезпечення поширюється на всіх жителів, кошти яких за час
охоплюваного випадку не перевищують установлених меж, – 26 тижнями за 12місячний період.
2. Коли законодавством країни передбачається, що тривалість виплати
допомоги залежить від тривалості періоду, протягом якого сплачувалися внески,
або від допомоги, вже отриманої протягом встановленого періоду, або від обох
факторів, положення підпункту а пункту 1 вважаються виконаним, якщо середня
тривалість виплати допомоги становить не менше 13 тижнів за 12–місячний період.
3. Допомога може не надаватися протягом періоду чекання, тривалість якого
становить перші 7 днів кожного випадку тимчасової втрати заробітку, причому дні
без роботи до і після тимчасової роботи, тривалість якої не перевищує
встановленого періоду, вважаються як один і той же випадок тимчасової втрати
заробітку.
4. Щодо сезонних працівників тривалість виплати допомоги та періоду
чекання може встановлюватися згідно з умовами їх праці.
Розділ V. Допомога по старості
Стаття 25
Кожний член Організації, щодо якого цей розділ Конвенції є чинним,
забезпечує осіб, що підлягають забезпеченню, допомогою стосовно старості
відповідно до наступних статей даного розділу.
Стаття 26
1. Охоплюваним випадком є перевищення встановленого віку.
2. Визначений вік не перевищує 65 років. Однак компетентний орган влади
може встановити більш високу вікову межу з урахуванням працездатності осіб
похилого віку у відповідній країні.
3. Законодавство країни може передбачати припинення видачі допомоги
особам, які мають на неї право, але займаються якою–небудь встановленою
діяльністю, що приносить дохід; може також передбачатися скорочення допомоги
при системі, заснованій на страхових внесках, коли заробіток особи перевищує
встановлену суму, або при системі, не заснованій на внесках, коли заробіток особи,
її інші засоби або їх сукупність перевищує встановлену суму.
Стаття 27
Забезпеченню підлягають такі особи:
a) визначені категорії, що працюють за наймом, які становлять не менше 50
відсотків від загального числа працюючих за наймом; або
b) визначені категорії самодіяльного населення, які становлять не менше 20
відсотків від загального числа жителів; або
с) всі жителі, кошти яких за час охоплюваного випадку не перевищують меж,
встановлених згідно з положеннями статті 67; або
d) у випадках, коли є чинною передбачена статтею 3 заява, визначені
категорії працюючих за наймом, які становлять не менше 50 відсотків від
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загального числа працюючих за наймом на промислових підприємствах, де зайнято
не менше як 20 осіб.
Стаття 28
Допомога надається у вигляді періодичних виплат, які обчислюються:
a) згідно з положеннями статті 65 або статті 66, коли забезпечення
поширюється на категорії, що працюють за наймом або категорії самодіяльного
населення;
b) згідно з положеннями статті 67, коли забезпечення поширюється на всіх
жителів, кошти яких за час охоплюваного випадку не перевищують встановлених
меж.
Стаття 29
1. Допомога, зазначена у статті 28, забезпечується в охоплюваних випадках
принаймні:
a) особам, що підлягають забезпеченню, які до охоплюваного випадку набули
згідно з установленими правилами стажу, який може бути 30–річним стажем
сплати внесків або роботи за наймом, або 20–річним стажем проживання в країні;
або
b) коли в принципі забезпеченням охоплене все самодіяльне населення –
особам, які підлягають забезпеченню, які набули встановленого стажу сплати
внесків і за яких у період працездатного віку було внесено установлену
середньорічну кількість внесків.
2. Коли виплата згаданої в параграфі 1 допомоги обумовлюється мінімальним
стажем сплати внесків або роботи за наймом, скорочена допомога забезпечується
принаймні:
a) особами, що підлягають забезпеченню, які до охоплюваного випадку
набули згідно з установленими правилами 15–річного стажу сплати внесків або
роботи за наймом; або
b) коли в принципі забезпеченням охоплене все самодіяльне населення –
особам, які набули встановленого стажу сплати внесків і за яких у період
працездатного віку було внесено половину середньорічної кількості внесків,
установлених відповідно до підпункту б пункту 1 цієї статті.
3. Положення пункту 1 цієї статті вважаються виконаними, якщо допомога,
обчислювана згідно з положеннями розділу XI, але на 10 відсотків менша від
розміру, зазначеного в додатку до розділу XI для типового одержувача допомог,
видається принаймні тим особам, що підлягають забезпеченню, які відповідно до
встановлених правил набули 10–річного стажу сплати внесків або роботи за
наймом або проживають в даній країні не менше 5 років.
4. Відсотки, зазначені в додатку до розділу XI, можуть бути пропорційно
скорочені у тому разі, коли стаж сплати внесків або роботи за наймом, потрібний
для отримання допомоги, що відповідає скороченому відсоткові, перевищує 10
років, але менше 30 років; якщо такий стаж перевищує 15 років, виплачується
скорочена допомога відповідно до пункту 2 цієї статті.
5. У випадку, коли виплата допомоги, згаданої в пунктах 1, 3 або 4 цієї статті,
залежить від мінімального стажу сплати внесків або роботи за наймом, скорочена
допомога виплачується в установлених умовах, особі, що підлягає забезпеченню,
яка лише через свій похилий вік при вступі в силу відповідних положень щодо
застосування цього розділу Конвенції не задовольняла умови, визначені відповідно
до пункту 2 цієї статті, за винятком випадків, коли після досягнення віку старше
звичайної межі такій особі забезпечено допомогу відповідно до пунктів 1, 3 або 4
цієї статті.
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Стаття 30
Допомога, зазначена у статтях 28 і 29, надається на всю тривалість
охоплюваного випадку.
Розділ VI. Допомога у разі тілесного ушкодження на виробництві або
професійного захворювання
Стаття 31
Кожний член Організації, щодо якого цей розділ Конвенції є чинним,
забезпечує особам, що підлягають забезпеченню, надання допомоги у зв'язку з
тілесним ушкодженням на виробництві або професійним захворюванням відповідно
до нижченаведених статей цього розділу.
Стаття 32
Охоплювані випадки включають наступні, якщо вони спричинені нещасним
випадком на виробництві або визначеним професійним захворюванням:
a) хворобливий стан;
b) непрацездатність, викликану таким станом і яка спричиняє визначену
законодавством країни тимчасову втрату заробітку;
с) повну втрату здатності заробляти на життя або її часткову втрату понад
встановленої норми, коли передбачається, що така повна або часткова втрата буде
мати постійний характер, або відповідний ступінь втрати фізичної повноцінності;
та
d) втрату засобів до існування вдовою або дітьми внаслідок смерті
годувальника; для вдови право на допомогу може обумовлюватися презумпцією,
згідно з законодавством країни, її нездатності утримувати себе.
Стаття 33
Забезпеченню підлягають такі особи:
a)визначені категорії, що працюють за наймом та складають не менше 50
відсотків усіх працюючих за наймом, а стосовно допомоги в разі смерті
годувальника, також їхні дружини та діти; або
b) у випадках, коли є чинною передбачена статтею 3 заява, визначені
категорії працюючих за наймом, які становлять не менше 50 відсотків від
загального числа працюючих за наймом на промислових підприємствах, де зайнято
не менше як 20 осіб, а щодо допомоги в разі смерті годувальника, також їхні
дружини та діти.
Стаття 34
1. Щодо хворобливого стану допомоги надаються у вигляді медичної
допомоги, як вона визначена в пунктах 2 і 3 цієї статті.
2. Медична допомога включає:
a) загальну лікарську допомогу і допомогу, що надається спеціалістами
стаціонарним і амбулаторним хворим, включаючи візити додому;
b) зуболікарську допомогу;
с) допомогу медсестер вдома або в лікарнях або в інших лікувальних
закладах;
d) утримання в лікарнях, у будинках для видужуючих, санаторіях або інших
лікувальних закладах;
е) зуболікарські, фармацевтичні та інші медичні й хірургічні засоби,
включаючи протезні пристосування та їхній ремонт, і окуляри;
f) допомогу фахівців іншої професії, яка в законному порядку визнана
суміжною з медичною; їх допомога здійснюється під наглядом лікарів або
дантистів.
3. У випадках, коли є чинною передбачена статтею 3 заява, медична допомога
включає принаймні:
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a) загальну лікарську допомогу, зокрема візити додому;
b) допомогу, що надається спеціалістами стаціонарним або амбулаторним
хворим у лікарнях і допомогу, яка може надаватися поза лікарнями;
с) забезпечення найбільш необхідними медикаментами, прописаними лікарем
або іншим дипломованим спеціалістом;
d) госпіталізацію у разі необхідності.
4. Медична допомога, передбачена у попередніх пунктах, має на меті
збереження, відновлення і поліпшення здоров'я тих особи, що підлягає
забезпеченню, а також її працездатності і здатності самостійно задовольняти
особисті потреби.
Стаття 35
1. Установи чи урядові відомства, які займаються наданням медичної
допомоги, співпрацюють, де це необхідно, із загальними органами, які займаються
перекваліфікацією з метою підготовки осіб із зниженою працездатністю до
підходящої для них роботи.
2. Законодавство країни може дозволити таким установам або відомствам
здійснювати перекваліфікацію осіб із зниженою праце спроможністю.
Стаття 36
1. У разі непрацездатності, повної втрати здатності заробляти на життя, яка
може стати постійною, або відповідного ступеня втрати фізичної повноцінності та в
разі смерті годувальника допомога надається у вигляді періодичних виплат,
обчислюваних згідно з положеннями статті 65 або статті 66.
2. У разі часткової втрати здатності заробляти на життя, яка може стати
постійною, або відповідного ступеня втрати фізичної повноцінності належна
допомога надається у вигляді періодичних виплат, які складають відповідну частину
тієї допомоги, яка виплачується у разі повної втрати здатності заробляти або
відповідної втрати фізичної повноцінності.
3. Періодична виплата може бути замінена виплатою одноразової допомоги:
a) якщо ступінь втрати працездатності невеликий; або
b) якщо, на думку компетентного органу влади, одноразова допомога буде
використана за призначенням.
Стаття 37
Допомога, зазначена у статтях 34 і 36, забезпечується в охоплюваних випадках
принаймні тим особам, що підлягають забезпеченню, які працювали за наймом на
території члена Організації в момент нещасного випадку, якщо отримане тілесне
ушкодження є наслідком нещасного випадку, або під час виникнення хвороби,
якщо отримане каліцтво є наслідком хвороби; допомоги у вигляді періодичних
виплат у разі смерті годувальника видаються його вдові й дітям.
Стаття 38
Допомога, зазначена у статтях 34 і 36, надається протягом усієї тривалості
охоплюваного випадку. Однак при тимчасовій непрацездатності допомога може не
виплачуватись за перші три дні у кожному випадку тимчасової втрати заробітку.
Розділ VII. Сімейні допомоги
Стаття 39
Кожний член Організації, щодо якого цей розділ Конвенції є чинним,
забезпечує особам, що підлягають забезпеченню, надання родинної допомоги
згідно з наступними статтями цього розділу.
Стаття 40
Охоплюваним випадком є відповідальність осіб за утримання дітей, як це
встановлено.
Стаття 41
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Забезпеченню підлягають такі особи:
a) визначені категорії, що працюють за наймом, які становлять не менше 50
відсотків від загального числа працюючих за наймом; або
b) визначені категорії самодіяльного населення, які становлять не менше 20
відсотків від загального числа жителів; або
с) всі жителі, кошти яких за час охоплюваного випадку не перевищують
встановлених меж; або
d) у випадках, коли є чинною передбачена статтею 3 заява, визначені
категорії, що працюють за наймом, які становлять не менше 50 відсотків від
загального числа працюючих за наймом на промислових підприємствах, де зайнято
не менш як 20 осіб.
Стаття 42
Допомога надається у вигляді:
a) періодичних виплат особам, що підлягають забезпеченню, які мають
встановлений стаж; або
b) надання дітям (чи для них) їжі, одягу, даху над головою, умов для
відпочинку або догляду вдома; або
с) поєднання видів допомоги, зазначених у пунктах а і б.
Стаття 43
Допомога, зазначена у статті 42, надається щонайменше тим особам, що
підлягають забезпеченню, які в межах встановленого терміну набувають стажу,
який може бути тримісячним періодом виплати внесків або роботи за наймом або
річним періодом проживання в країні, в залежності від того, як це встановлено.
Стаття 44
Загальна сума допомоги, яка надається особам, що підлягають забезпеченню
відповідно до статті 42, повинна становити:
a) 3 відсотки заробітної плати звичайного дорослого некваліфікованого
робітника чоловічої статі, визначеного відповідно до принципів статті 66,
помножені на загальну кількість дітей, що підлягають забезпеченню; або
b) 1,5 відсотки від указаної заробітної плати, помножені на загальну кількість
дітей усіх мешканців.
Стаття 45
Коли допомога складається з періодичних виплат, вона надається протягом
усієї тривалості охоплюваного випадку.
Розділ VIII. Допомога з вагітності та пологів
Стаття 46
Кожний член Організації, щодо якого є чинним цей розділ Конвенції,
забезпечує осіб, що підлягають забезпеченню, допомогою з вагітності та пологів
відповідно до нижченаведених статей цього розділу.
Стаття 47
Охоплювані випадки включають вагітність і пологи та їх наслідки, а також
пов'язану з цим тимчасову втрату заробітку, як вона визначена відповідним
законодавством кожної країни.
Стаття 48
Забезпеченню підлягають такі особи:
a) усі жінки, що належать до визначених категорій, що працюють за наймом,
– до категорій, що становлять не менше 50 відсотків від загального числа
працюючих за наймом, а для отримання медичної допомоги у зв'язку з вагітністю
та пологами – також дружини чоловіків, що входять в ці категорії; або
b) усі жінки, що належать до визначених категорій самодіяльного населення,
– до категорій, що становлять не менше 20 відсотків від загального числа жителів,
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а для отримання медичної допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами – також
дружини осіб, що входять в ці категорії; або
с) у випадках, коли є чинною передбачена статтею 3 заява, – всі жінки, що
входять до визначених категорій, що працюють за наймом–категорії, які становлять
не менше 50 відсотків від загального числа працюючих за наймом на промислових
підприємствах, де зайнято не менш як 20 осіб, а для отримання медичної допомоги
у зв'язку з вагітністю та пологами – також дружини осіб, що входять в ці категорії.
Стаття 49
1. При вагітності, пологах і їх наслідках допомога надається у вигляді
медичної допомоги, як вона визначена в пунктах 2 і 3 цієї статті.
2. У медичну допомогу входять як мінімум:
а) лікарська допомога або допомога дипломованих акушерок, що надається
до, під час і після пологів; та
b) госпіталізація у разі потреби.
3. Медична допомога, згадана в пункті 2 цієї статті, має на меті збереження,
відновлення і поліпшення здоров'я жінок, що підлягають забезпеченню, а також
їхньої працездатності і здатності самостійно задовольняти особисті потреби.
4. Установи чи урядові відомства, які знають, як надати медичну допомогу у
зв'язку з вагітністю та пологами, заохочують засобами, які можуть вважатися
доцільними, жінок, що підлягають забезпеченню, користуватися послугами служб
охорони здоров'я, що надаються державною владою або визнаними нею органами.
Стаття 50
У разі тимчасової втрати заробітку внаслідок вагітності, пологів і їхніх
наслідків, допомога надається у вигляді періодичних виплат, обчислюваних згідно з
положеннями статті 65 або статті 66. Розмір періодичної виплати може змінюватися
протягом всієї тривалості охоплюваного випадку за умови, що загальна середня
ставка відповідає цим вимогам.
Стаття 51
Допомога, зазначена у статтях 49 і 50, надається в охоплюваному випадку,
щонайменше жінці, яка належить до категорій, що підлягають забезпеченню, яка
має стаж, визнаний потрібним для запобігання зловживанням; допомога, згадана у
статті 49, надається також дружині особи, що належить до категорій осіб, які
підлягають забезпеченню.
Стаття 52
Допомога, зазначена у статтях 49 і 50, надається протягом усієї тривалості
охоплюваного випадку за винятком, що періодичні виплати можуть бути обмежені
12 тижнями, за винятком випадків, коли законодавство країни вимагає або
дозволяє триваліший термін відсутності на роботі; в цьому випадку вони не можуть
бути обмежені періодом меншим, ніж цей триваліший період.
Розділ IX. Допомога з причини інвалідності
Стаття 53
Кожний член Організації, щодо якого цей розділ Конвенції є чинним,
забезпечує осіб, що підлягають забезпеченню, наданням допомоги з причини
інвалідності згідно з наступними статтями цього розділу.
Стаття 54
Охоплюваний випадок включає нездатність у встановленій мірі займатися
будь–якою діяльністю, що приносить дохід, коли ця нездатність представляється
постійною або не усувається до моменту припинення виплати допомоги з хвороби.
Стаття 55
Забезпеченню підлягають такі особи:
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a) визначені категорії, що працюють за наймом, складають не менше 50
відсотків від загального числа працюючих за наймом; або
b) визначені категорії самодіяльного населення, які становлять не менше 20
відсотків від загального числа жителів країни; або
с) всі жителі, кошти яких за час охоплюваного випадку не перевищують меж,
встановлених згідно з положеннями статті 67; або
d) у випадках, коли є чинною передбачена статтею 3 заява, визначені
категорії працюючих за наймом, які становлять не менше 50 відсотків від
загального числа працюючих за наймом на промислових підприємствах, де зайнято
не менш як 20 осіб.
Стаття 56
Допомога надається у вигляді періодичних виплат, обчислюваних таким
чином:
a) коли забезпеченням поширене на категорії, що працюють за наймом або
категорії самодіяльного населення – згідно з положеннями статті 65 або статті 66;
b) коли забезпечення надається всім жителям, кошти яких за час
охоплюваного випадку не перевищують установлених меж, – згідно з положеннями
статті 67.
Стаття 57
1. Допомога, зазначена у статті 56, забезпечується принаймні:
a) особам, що підлягають забезпеченню, які до охоплюваного випадку набули
згідно з установленими правилами стажу, який може бути 15-річним стажем сплати
внесків чи роботи за наймом або 10-річним стажем проживання в країні; або
b) коли в принципі забезпечення поширюється на все самодіяльне населення
– осіб, що підлягають забезпеченню, які набули трирічного стажу сплати внесків і
за яких у період працездатного віку було внесено установлену середньорічну
кількість внесків.
2. Коли виплата згаданої в параграфі 1 допомоги обумовлюється мінімальним
стажем сплати внесків або роботи за наймом, скорочена допомога забезпечується
принаймні:
a) особам, що підлягають забезпеченню, які до охоплюваного випадку набули
згідно з установленими правилами 5-річного стажу сплати внесків або роботи за
наймом; або
b) коли в принципі забезпечення поширюється на все самодіяльне населення
– особи, що підлягають забезпеченню, які набули трирічного стажу сплати внесків
і за яких у період працездатного віку було внесено половину середньорічної
кількості внесків, установленої відповідно до підпункту b пункту 1 цієї статті.
3. Положення пункту 1 цієї статті вважаються виконаними, якщо допомога,
обчислювана згідно з положеннями розділу XI, але на 10 відсотків менша від
розміру, зазначеного в додатку до розділу XI для типового одержувача, видається
принаймні тим особам, що підлягають забезпеченню, які набули відповідно до
встановлених правил 5-річного стажу сплати внесків, роботи за наймом або
проживання в країні.
4. Відсотки, зазначені в додатку до розділу XI, можуть бути пропорційно
скорочені у тому разі, коли стаж сплати внесків або роботи за наймом, потрібний
для отримання допомоги, що відповідає скороченому відсоткові, перевищує 5
років, але менший ніж 15 років; скорочена допомога виплачується відповідно до
пункту 2 цієї статті.
Стаття 58
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Допомога, зазначена у статтях 56 і 57, надається протягом усієї тривалості
охоплюваного випадку або доти, поки дана особа не набуде права на отримання
пенсії у старості.
Розділ X. Допомога з причини втрати годувальника
Стаття 59
Кожний член Організації, щодо якого цей розділ Конвенції є чинним,
забезпечує осіб, що підлягають забезпеченню, наданням допомоги в разі смерті
годувальника відповідно до нижченаведених статей цього розділу.
Стаття 60
1. Охоплюваний випадок включає втрату засобів до існування вдовою або
дитиною внаслідок смерті годувальника; для вдови право на допомогу може
обумовлюватися презумпцією, згідно з законодавством країни, її нездатності
утримувати себе.
2. Законодавство країни може передбачати припинення видачі допомоги
особам, які мають на неї право, але займаються якою–небудь встановленою
діяльністю, що приносить дохід; може також передбачатися скорочення допомоги
при системі, заснованій на страхових внесках, коли заробіток особи перевищує
встановлену суму, а при системі, не заснованій на внесках, – коли заробіток особи,
що отримує допомогу, її інші засоби або їх сукупність перевищують встановлену
суму.
Стаття 61
Забезпеченню підлягають такі особи:
a) дружини та діти годувальників, що належать до визначених категорій, що
працюють за наймом, які становлять не менше 50 відсотків від усіх осіб, що
працюють за наймом; або
b) дружини та діти годувальників, що належать до визначених категорій
самодіяльного населення, які становлять не менше 20 відсотків від усіх жителів
країни; або
с) всі проживаючі вдови і діти, які втратили годувальника і кошти, які під час
охоплюваного випадку не перевищують меж, встановлених відповідно до вимог
статті 67; або
d) у разі, коли є чинною передбачена статтею 3 заява, дружини та діти
годувальників, що належать до визначених категорій працюючих за наймом, які
становлять не менше 50 відсотків від усіх працюючих за наймом на промислових
підприємствах, де зайнято не менш як 20 осіб.
Стаття 62
Допомога надається у вигляді періодичних виплат, обчислюваних таким
чином:
a) у випадку, коли забезпеченню підлягають категорії, що працюють за
наймом або категорії самодіяльного населення, – згідно з положеннями статті 65
або статті 66;
b) у випадку, коли забезпеченню підлягають всі жителі країни, кошти яких
під час охоплюваного випадку не перевищують встановлених меж, – відповідно до
положень статті 67.
Стаття 63
1. Допомога, яка визначається у статті 62, в охоплюваному випадку
забезпечується принаймні:
a) особам, що підлягають забезпеченню, чий годувальник мав відповідно до
встановлених правил стаж, який може бути 15–річним стажем сплати внесків чи
роботи за наймом або 10–річним стажем проживання в країні; або
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b) коли в принципі забезпеченню підлягають дружини і діти всіх осіб, які
належать до самодіяльного населення, – особам, чий годувальник набув
установленого законом трирічного стажу сплати внесків і за годувальника яких під
час його працездатного віку було внесено встановлену середньорічну кількість
внесків.
2. Коли виплата згаданої в параграфі 1 допомоги обумовлюється мінімальним
стажем сплати внесків або роботи за наймом, скорочена допомога забезпечується
принаймні:
a) особам, що підлягають забезпеченню, чий годувальник набув відповідно до
встановлених нормам п'ятирічного стажу сплати внесків або роботи за наймом; або
b) коли забезпеченню підлягають в принципі жінки і діти всіх осіб, які
належать до самодіяльного населення – особам, чий годувальник набув трирічного
стажу сплати внесків і за годувальника, яких під час його працездатного віку було
внесено половину встановленої середньорічної кількості внесків відповідно до
підпункту б пункту 1 цієї статті.
3. Вимоги пункту 1 цієї статті вважаються виконаними, якщо допомога,
обчислювана згідно з вимогами розділу XI, але на 10 відсотків менша, ніж
зазначено в додатку до цього розділу щодо типового одержувача, забезпечується
принаймні особі, що підлягає забезпеченню, годувальник якої набув відповідно з
визначеними нормами п'ятирічного стажу сплати внесків, роботи за наймом або
постійного проживання в країні.
4. Пропорційне скорочення відсотка, зазначеного в додатку до розділу XI,
може бути здійснене у тому разі, якщо стаж сплати внесків або роботи за наймом,
що дає право на допомогу, що відповідає скороченому відсотку, перевищує 5 років,
але менший ніж 15 років; скорочена допомога виплачується відповідно до пункту 2
цієї статті.
5. Набуття права на допомогу в разі смерті годувальника вдовою, визнаною
нездатною утримувати себе, може бути обумовлене вимогою мінімальної тривалості
перебування в шлюбі.
Стаття 64
Допомога з причини смерті годувальника, визначена у статтях 62 і 63,
надається протягом усієї тривалості охоплюваного випадку.
Розділ XI. Норми періодичних виплат допомог
Стаття 65
1. При періодичних виплатах, яких стосується ця стаття, ставка допомоги, що
виплачується в охоплюваному випадку, збільшена на суму будь–якої родинної
допомоги, яка виплачується під час охоплюваного випадку, становить відносно
даного випадку для типового отримувача, визначеного в додатку до цього розділу,
щонайменше зазначений у цьому додатку відсоток від загальної суми колишніх
прибутків одержувача допомоги або його годувальника та від суми будь–яких
родинних допомог, що виплачуються особі, яка підлягає забезпеченню, має
однакову з типовим отримувачем кількість утриманців.
2. Попередні заробітки отримувача допомоги або його годувальника
обчислюються згідно з установленими правилами, і там, де забезпечувані особи або
їхні годувальники поділяються на категорії за розмірами заробітної плати, розмір
їхньої колишньої заробітної плати може обчислюватися виходячи з основної
заробітної плати тієї категорії, до якої вони належали.
3. Можуть встановлюватися максимальні межі для ставки допомоги або для
розміру заробітку, що беруться до уваги для обчислення допомоги, за умови що ці
максимальні межі встановлюються таким чином, що в тому випадку, коли
попередній заробіток одержувача допомоги або його годувальника дорівнює
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заробітній платі кваліфікованого робітника (чоловіка) або нижче її, дотримуються
положення пункту 1 цієї статті.
4. Попередня заробітна плата отримувача допомоги або його годувальника,
заробітна плата кваліфікованого робітника (чоловіка), розмір допомоги та будь–які
родинні допомоги обчислюються на основі одного й того самого періоду часу.
5. Для інших одержувачів розмір допомоги обчислюється у розумному
співвідношенні з розміром допомоги типового одержувача.
6. Для цілей цієї статті кваліфікованим робітником (чоловіком) є:
a) слюсар або токар на машинобудівному підприємстві, за винятком
електротехнічного машинобудування; або
b) особа, яка вважається типовою для кваліфікованої праці, вибрана
відповідно до положень наступного пункту; або
с) особа, чия заробітна плата дорівнює або вища від заробітної плати 75
відсотків від усіх, хто підлягає забезпеченню; така заробітна плата визначається, як
це може бути встановлено, за рік або більш короткий період; або
d) особа, чия заробітна плата дорівнює 125 відсоткам від середньої заробітної
плати всіх, хто підлягає забезпеченню.
7. Типовим кваліфікованим робітником для цілей підпункту b попереднього
пункту вважається особа, зайнята в основній групі економічної діяльності з
найбільшою кількістю осіб, що підлягають забезпеченню в охоплюваному випадку
працівників (чоловіків) із числа самодіяльного населення або, залежно від випадку,
годувальників осіб, що підлягають забезпеченню, у розділі, який охоплює
найбільшу кількість таких осіб або їхніх годувальників; з цією метою
використовується Міжнародна стандартна промислова класифікація всіх галузей
господарської діяльності, ухвалена Економічною і соціальною радою ООН на її 7–й
сесії 27 серпня 1948 року та наведена в додатку до цієї Конвенції, або ця сама
класифікація з будь–якими змінами, які можуть бути до неї внесені.
8. У разі, коли ставка допомоги змінюється залежно від району,
кваліфікований робітник (чоловік) може бути визначений для кожного району
відповідно до пунктів 6 і 7 цієї статті.
9. Заробітна плата кваліфікованого робітника (чоловіка) визначається на
основі ставок заробітної плати за нормальний робочий день, установлених або
колективними договорами, або законодавством країни або відповідно до нього, в
залежності від випадку, або звичаєм, і включаючи надбавку на дорожнечу, якщо
така передбачається; у разі, коли такі ставки розрізнюються за районами, але при
цьому не застосовується пункт 8 цієї статті, то береться середня ставка.
10. Ставки поточних періодичних виплат по старості, за тілесне ушкодження
на виробництві (за винятком непрацездатності), з інвалідності та в разі смерті
годувальника переглядаються у разі істотних змін у загальному рівні заробітної
плати, якщо такі зміни відбуваються в результаті суттєвих змін у вартості життя.
Стаття 66
1. При періодичних виплатах, яких стосується ця стаття, ставка допомоги в
охоплюваному випадку, збільшена на суму будь–якої родинної допомоги,
виплачуваної під час охоплюваного випадку, становить відносно даного випадку
для типового отримувача, визначеного в додатку до цього розділу, принаймні
зазначений у цьому додатку відсоток від загальної суми заробітної плати звичайного
дорослого робітника (чоловіка) і від суми будь–яких родинних допомог,
виплачуваних особі, яка підлягає забезпеченню і має однакову з типовим
отримувачем кількість утриманців.
2. Заробітна плата звичайного дорослого робітника (чоловіка), допомога і
будь–які родинні допомоги обчислюються на основі одного й того самого періоду
часу.
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3. Для інших одержувачів допомога обчислюється у розумному співвідношенні
з розміром допомоги типового одержувача.
4. Для цілей цієї статті звичайним дорослим робітником (чоловіком) є:
a) особа, яка вважається типовою для некваліфікованої праці на
машинобудівному підприємстві, за винятком електротехнічного машинобудування;
або
b) особа, яка вважається типовою для некваліфікованої праці, вибрана
відповідно до положень наступного пункту.
5. Типовим робітником некваліфікованої праці відповідно до мети пункту b
попереднього пункту вважається особа, зайнята в основній групі економічної
діяльності з найбільшою кількістю працівників (чоловіків), які
підлягають
забезпеченню в охоплюваному випадку, із числа самодіяльного населення або,
залежно від випадку, годувальників, які підлягають забезпеченню, у розділі, що
охоплює найбільшу кількість таких осіб або їхніх годувальників; з цією метою
застосовується або Міжнародна стандартна промислова класифікація всіх галузей
господарської діяльності, ухвалена Економічною і соціальною радою ООН на її 7–
й сесії 27 серпня 1948 року та наведена в додатку до цієї Конвенції, або ця ж
класифікація з будь–якими змінами, які можуть бути до неї внесені.
6. У разі, коли розмір допомоги змінюється залежно від району, звичайний
дорослий робітник (чоловік) може визначатися для кожного району відповідно до
параграфів 4 і 5 цієї статті.
7. Заробітна плата звичайного дорослого робітника (чоловіка) визначається на
основі ставок заробітної плати за нормальний робочий день, установлених або
колективними договорами, або у відповідному випадку законодавством країни чи
на його підставі, залежно від випадку, або звичаєм, і включаючи надбавку на
дорожнечу, якщо така передбачається; у випадку, коли такі ставки розрізнюються
по районах, але пункт 6 цієї статті не застосовується, то береться середня ставка.
8. Розміри поточних періодичних виплат по старості, у зв'язку з тілесним
ушкодженням на виробництві (за винятком непрацездатності), по інвалідності та в
разі смерті годувальника, переглядаються у разі істотних змін у загальному рівні
заробітної плати, якщо такі зміни є наслідком істотних змін у вартості життя.
Стаття 67
При періодичних виплатах, до яких застосовується ця стаття:
a) розмір допомоги визначається відповідно до встановленої шкали або
відповідно до шкали, що визначається компетентним органом влади відповідно до
встановлених правил;
b) розмір допомоги може бути скорочений тільки у тій мірі, в якій інші кошти
родини одержувача перевищують встановлені значні суми або значні суми, що
визначаються компетентним державним органом відповідно до встановлених
правил;
c) загальна сума допомоги та будь–яких інших засобів за відрахуванням сум,
які відповідають значним сумам, згаданим у пункті b, повинна бути достатньою
для підтримання здоров'я і належного матеріального становища родини
одержувача і не може бути меншою, ніж відповідна допомога, обчислена
відповідно до вимог статті 66;
d) положення пункту вважаються виконаними, якщо загальна сума допомог,
виплачуваних у силу положень відповідного розділу, перевищує принаймні на 30
відсотків загальну суму допомог, які були б надані внаслідок застосування
положень статті 66 і положень:
I) підпункту b статті 15 для розділу III;
II) підпункту b статті 27 для розділу V;
III) підпункту b статті 55 для розділу IX;
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IV) підпункту b статті 61 для розділу X.
Додаток до розділу XI
Періодичні виплати типовому одержувачу
Розділ
III
IV
V
VI

VIII
IX
X

Охоплюваний
випадок
Хвороба

Типовий отримувач

Чоловік з дружиною та
двома дітьми
Безробіття
Чоловік з дружиною та
двома дітьми
Старість
Чоловік з дружиною в
пенсійному віці
Тілесне ушкодження на виробництві
Непрацездатність
Чоловік з дружиною та
двома дітьми
Інвалідність
Чоловік з дружиною та
двома дітьми
Втрата годувальника
Вдова з двома дітьми
Вагітність і пологи
Жінка
Інвалідність
Чоловік з дружиною та
двома дітьми
Втрата годувальника
Вдова з двома дітьми

Відсоток
45
45
40

50
50
40
45
40
40

Розділ XII. Рівноправність осіб, які не є громадянами країни проживання
Стаття 68
1. Особи, які не є громадянами країни проживання, мають такі ж права, як і
її громадяни, що проживають в даній країні. При цьому для осіб, які не є
громадянами країни проживання, та громадян, народжених поза територією Члена
Організації, можуть бути встановлені спеціальні правила відносно допомог або
частин допомог, які виплачуються повністю або головним чином з державних
фондів, і відносно перехідного режиму.
2. При системі соціального забезпечення, заснованій на внесках і яка охоплює
тих, що працюють за наймом, особи, які є громадянами іншого Члена Організації,
який прийняв на себе зобов'язання відповідного розділу цієї Конвенції, мають, в
силу того розділу такі ж права, як і громадяни цього Члена Організації. При цьому
застосування цього пункту може бути обумовлене наявністю двосторонньої або
багатосторонньої угоди, що передбачає взаємність.
Розділ XIII. Загальні положення
Стаття 69
Виплата допомоги, на яку особа, що підлягає забезпеченню, має право
відповідно до будь–якого з розділів від II до Х цієї Конвенції, може бути
припинена в тій мірі, як це може бути передбачено:
a) на весь час відсутності цієї особи на території Члена Організації;
b) на весь час, протягом якого ця особа перебуває на громадському утриманні
або на утриманні будь–якої установи або служби соціального забезпечення, за
умови, що будь–яка частина допомоги, яка перевищує вартість такого утримання,
надається утриманцям одержувача допомоги;
c) на весь час, протягом якого дана особа отримує іншу грошову допомогу по
соціальному забезпеченню, крім родинної допомоги, та на період, протягом якого
їй виплачується компенсація третьою стороною, за умови, що частина допомоги,
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виплата якої припинена, не перевищує розмір іншої допомоги або компенсації,
виплачуваної третьою стороною;
d) якщо ця особа поставила вимогу, що ґрунтується на обмані;
e) якщо охоплюваний випадок настав внаслідок кримінального злочину,
здійсненого відповідною особою;
f) якщо охоплюваний випадок настав внаслідок наміру цієї особи;
g) у відповідних випадках, коли ця особа нехтує послугами медичного
обслуговування або органів по перекваліфікації, наданими в її розпорядження, або
не виконує правил, установлених для засвідчення виникнення чи продовження
страхового випадку, або ж правил поведінки отримувача допомоги або пенсії;
h) у разі допомоги по безробіттю, коли дана особа не використала
можливостей отримання роботи, наданих в її розпорядження;
i) у випадку допомоги по безробіттю, коли дана особа втратила роботу
безпосередньо внаслідок припинення роботи через трудовий конфлікт або
припинила роботу за власним бажанням, без виправданої причини; та
j) щодо допомоги в разі смерті годувальника на весь час, протягом якого
вдова живе з іншим чоловіком як його дружина.
Стаття 70
1. Кожна особа, яка заявляє про право на допомогу, користується правом
апелювати у разі відмови у виплаті допомоги або у разі скарги щодо якості чи
розміру допомоги.
2. Коли для застосування цієї Конвенції управління медичною допомогою
доручається урядовому відомству, відповідальному перед законодавчим органом,
право апеляції, передбачене в пункті 1 цієї статті, може бути замінене правом
подати на розгляд належними органами влади скарги щодо відмови в медичній
допомозі або якості отриманого медичного обслуговування.
3. У тих випадках, коли вимоги про призначення допомоги розглядаються
спеціальним судовим органом з питань соціального забезпечення, в якому
представлені особи, що підлягають забезпеченню, право апеляції визнавати не
обов'язково.
Стаття 71
1. Витрати на допомоги, передбачені чинністю цієї Конвенції, і
адміністративні витрати, пов'язані з видачею таких допомог, покриваються шляхом
страхових внесків або оподаткування або тим і іншим способом у колективному
порядку так, щоб це не було обтяжливим для осіб з невеликими засобами і щоб
було прийнято до уваги економічне становище Члена Організації та економічне
становище відповідних категорій, які підлягають забезпеченню.
2. Загальна сума страхових внесків, які сплачують особи, що підлягають
забезпеченню, і які працюють за наймом, не повинна перевищувати 50 відсотків
загальної суми фінансових ресурсів, призначених для забезпечення працюючих за
наймом, їхніх дружин і дітей. Для того, щоб встановити, чи дотримується ця
умова, можуть бути взяті в сукупності всі допомоги, які надаються Членом
Організації в силу цієї Конвенції, виключаючи сімейну допомогу та допомогу у
зв'язку з тілесним ушкодженням на виробництві, якщо останнє надається в рамках
особливої системи забезпечення.
3. Член Організації бере на себе загальну відповідальність за належне надання
допомог, передбачених згідно з цією Конвенцією, і вживає з цією метою всіх
необхідних заходів; він забезпечує, щоб у випадках, коли це потрібно, необхідні
статистичні обстеження та розрахунки, пов'язані з фінансовим рівновагою,
проводилися періодично і у всякому разі до якоїсь зміни в розмірах допомог,
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ставок страхових внесків або податків, які йдуть на фінансування охоплюваних
випадків страхування.
Стаття 72
1. У разі, якщо управління соціальним забезпеченням не доручене будь–якій
установі, що перебуває під державним контролем, або урядовому відомству,
відповідальному перед законодавчим органом, представники осіб, що підлягають
забезпеченню, беруть участь в управлінні прямо або побічно в дорадчій якості на
встановлених умовах; національне законодавство може аналогічним чином
вирішувати питання про участь представників як роботодавців, так і державних
органів.
2. Член Організації бере на себе загальну відповідальність за належне
керівництво відповідними установами та службами при застосуванні даної
Конвенції.
Розділ XIV. Додаткові положення
Стаття 73
Ця Конвенція не застосовується до:
a) страхових випадків, які виникли до набрання чинності відповідного розділу
цієї Конвенції для цього Члена Організації;
b) допомог по страхових випадках, які виникли після настання чинності
відповідного розділу цієї Конвенції для цього Члена Організації, якщо права на
отримання цих допомог виникли в період, що передує цій даті.
Стаття 74
Ця Конвенція не буде вважатися такою, що переглядає якусь із вже існуючих
конвенцій.
Стаття 75
Якщо яка–небудь Конвенція, яка може бути в подальшому ухвалена
Конференцією з питання або питань, які розглядаються цією Конвенцією,
спеціально це передбачить, то ті положення цієї Конвенції, які будуть вказані в
вищезгаданій Конвенції, припиняють свою дію по відношенню до будь–якого
Члена Організації, який ратифікував зазначену Конвенцію, з моменту, коли вона
набуде чинності для цього Члена Організації.
Стаття 76
1. Кожний член Організації, який ратифікував цю Конвенцію, включає в
щорічну доповідь про застосування цієї Конвенції, яка подається відповідно до
статті 22 Статуту Міжнародної організації праці:
a) повну інформацію щодо законодавства, на основі якого здійснюються
положення цієї Конвенції; та
b) дані, що підтверджують додержання статистичних умов, що містяться в:
І). статтях 9 а, b, с або d; 15 а, b або d; 21 а чи с; 27 а, b або d; 33 а чи b; 41 а,
b або d; 48 a, b або с; 55 а, b або d; 61 а, b або d щодо числа осіб, які підлягають
забезпеченню;
ІІ). статтях 44, 65, 66 та 67 у відношенні ставок допомог;
ІІІ). підпункті а пункту 2 статті 18 відносно тривалості виплати допомоги по
хворобі;
IV). пункті 2 статті 24 відносно тривалості виплати допомоги по безробіттю;
V). пункті 2 статті 71 стосовно тієї частини фінансових ресурсів, яка
складається із страхових внесків, що сплачуються особами, які підлягають
забезпеченню і працюють за наймом.
Ці відомості повинні подаватися з максимальним урахуванням пропозицій,
сформульованих Адміністративною радою Міжнародного бюро праці відносно
однаковості елементів інформації, що представляються.
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2. Кожний член Організації, який ратифікував цю Конвенцію, подає доповідь
Генеральному директорові Міжнародного бюро праці через визначені інтервали на
запит Адміністративної ради про своє законодавство та практику щодо будь–якого
з розділів від II до Х Конвенції, не зазначених ним при ратифікації або в заяві,
зробленій пізніше в силу статті 4.
Стаття 77
1. Ця Конвенція не застосовується до моряків або морських рибаків;
забезпечення
моряків
і
морських
рибаків
передбачено
Міжнародною
конференцією праці в Конвенції 1946 року про соціальне забезпечення моряків і в
Конвенції 1946 року про пенсії морякам.
2. Член Організації може вилучити моряків та морських рибалок із числа
працюючих за наймом, з числа осіб, що належать до самодіяльного населення, або
з числа жителів при обчисленні відсотка працюючих за наймом або жителів
країни, які підлягають забезпеченню відповідно до будь–якого з розділів від II до
X, вказаним ним при ратифікації.
Розділ XV. Прикінцеві положення
Стаття 78
Офіційні документи про ратифікацію цієї Конвенції надсилаються
Генеральному директорові Міжнародного бюро праці для реєстрації.
Стаття 79
1. Ця Конвенція зв'язує тільки тих членів Міжнародної організації праці, чиї
документи про ратифікацію зареєстровані Генеральним директором.
2. Вона набуває чинності через дванадцять місяців після того, як
Генеральний директор зареєструє документи про ратифікацію двох членів
Організації.
3. Надалі ця Конвенція набуває чинності щодо кожного Члена Організації
через дванадцять місяців після дати реєстрації його документа про ратифікацію.
Стаття 80
1. Заяви, надіслані Генеральному директорові Міжнародного бюро праці
відповідно до положень пункту 2 статті 35 Статуту Міжнародної Організації Праці,
містять вказівки щодо:
a) територій, відносно яких заінтересований член Організації зобов'язується
застосовувати положення цієї Конвенції або положення будь-якого з її розділів без
змін;
b) територій, відносно яких він зобов'язується застосовувати положення цієї
Конвенції або положення будь–якого з її розділів зі змінами, і деталей цих змін;
c) територій, до яких Конвенція не застосовуватиметься, і в такому разі –
причин, з яких вона не застосовуватиметься;
d) територій, відносно яких він резервує своє рішення для подальшого
розгляду становища.
2. Зобов'язання, згадані в підпунктах a і b пункту 1 цієї статті, вважаються
невід'ємною частиною документа про ратифікацію і спричиняють однакові з ним
наслідки.
3. Будь–який член Організації може за допомогою нової заяви відмовитися
від усіх або від частини застережень, котрі містяться в його попередній заяві, на
підставі підпунктів b, с і d пункту 1 цієї статті.
4. Будь–який член Організації може в періоди, протягом яких цю Конвенцію
може бути денонсовано відповідно до положень статті 82, надіслати Генеральному
директорові нову заяву, що змінює в будь-якому іншому відношенні умови будь–
якої попередньої заяви і встановлює його нову позицію стосовно до таких
територій, на які він може вказати.
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Стаття 81
1. У заявах, що надсилаються Генеральному директорові Міжнародного бюро
праці відповідно до положень параграфів 4 і 5 статті 35 Статуту Міжнародної
Організації Праці, зазначається, чи будуть положення цієї Конвенції
застосовуватись до певної території зі змінами чи без змін; якщо в заяві
зазначається, що положення Конвенції застосовуватимуться зі змінами, в ній
уточнюється, в чому саме полягають ці зміни.
2. Заінтересовані член або члени Організації чи міжнародна влада можуть у
будь–який час за допомогою нової заяви відмовитися повністю або частково від
права використати зміни, обумовлені в якійсь попередній заяві.
3. Заінтересовані член або члени Організації чи міжнародна влада можуть у
періоди, коли Конвенція може бути денонсована відповідно до положень статті 82,
надіслати Генеральному директорові нову заяву, що змінює в будь–якому іншому
відношенні умови будь–якої попередньої заяви і повідомляє про стан застосування
цієї Конвенції.
Стаття 82
1. Будь–який член Організації, який ратифікував цю Конвенцію, може після
закінчення десятирічного періоду з моменту її початкового набуття чинності
денонсувати Конвенцію або будь–який з її розділів від II до X актом про
денонсацію, надісланим Генеральному директорові Міжнародного бюро праці для
реєстрації. Денонсація набуває чинності через рік після реєстрації акта про
денонсацію.
2. Кожний член Організації, який ратифікував цю Конвенцію і який протягом
року після закінчення згаданого в попередньому параграфі десятирічного періоду
не скористається своїм правом на денонсацію, передбаченим у цій статті, буде
зв'язаний на наступний період тривалістю десять років і надалі зможе денонсувати
цю Конвенцію або будь–який з її розділів від II до X після закінчення кожного
десятирічного періоду в порядку, встановленому в цій статті.
Стаття 83
1. Генеральний директор Міжнародного бюро праці сповіщає всіх членів
Міжнародної організації праці про реєстрацію всіх документів про ратифікацію,
заяв та актів про денонсацію, отриманих ним від членів Організації.
2. Сповіщаючи членів Організації про реєстрацію отриманого ним другого
документа про ратифікацію, Генеральний директор звертає їхню увагу на дату
набуття чинності цією Конвенцією.
Стаття 84
Генеральний директор Міжнародного бюро праці надсилає Генеральному
секретареві Організації Об'єднаних Націй для реєстрації відповідно до статті 102
Статуту Організації Об'єднаних Націй повні відомості щодо всіх документів про
ратифікацію, заяв та актів про денонсацію, зареєстрованих ним відповідно до
положень попередніх статей.
Стаття 85
Кожного разу, коли Адміністративна рада Міжнародного бюро праці вважає
це за потрібне, вона подає Генеральній конференції доповідь про застосування цієї
Конвенції і вирішує, чи слід вносити до порядку денного Конференції питання
про її повний або частковий перегляд.
Стаття 86
1. У разі, якщо Конференція ухвалить нову конвенцію, що повністю або
частково переглядає цю Конвенцію, і якщо в новій конвенції не передбачено
протилежне, то:
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a) ратифікація будь–яким членом Організації нової, переглянутої конвенції
спричиняє автоматично, незалежно від положень статті 82, негайну денонсацію
цієї Конвенції, за умови, що нова, переглянута конвенція набула чинності;
b) починаючи від дати набуття чинності новою, переглянутою конвенцією цю
Конвенцію закрито для ратифікації її членами Організації.
2. Ця Конвенція залишається в усякому разі чинною за формою та змістом
щодо тих членів Організації, які її ратифікували, але не ратифікували нову
конвенцію, яка переглядається.
Стаття 87
Англійський і французький тексти цієї Конвенції мають однакову силу.

5.9. СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ – СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ
Життя – це дар небес. Але разом з нею Бог подарував нам ще й смерть. У
молодості люди воліють не думати про неї. Однак статистика з гнітючою точністю
показує, скільки достатньо молодих людей обов'язково має піти з життя в цьому
році, в наступному... Справа в тому, що навіть найздоровіші і найбільш квітучі
люди, здатні ламати підкови і випивати за раз піввідра горілки, гинуть у самому
розквіті сил від нещасних випадків, хвороб, нервових потрясінь.
Крім того, життя не закінчується після юності і молодості. У людини ще
залишається маса вільного часу, який потрібно прожити, думаючи уже не лише про
себе, але і про сім'ю, про близьких. Для більшості людей рано чи пізно постають
важкі питання про старість, про пенсію, хвороби і смерть.
Прогресивне людство вже досить давно знайшло відповідь на всі ці питання:
нормальний, повноцінний член розвинутого суспільства має страховку свого життя.
У нашій країні найбільшою популярністю користувалися договори змішаного
страхування життя. Держстрах пропонував саме їх. За ним страховим випадком був
не тільки відхід з життя застрахованого, але і доживання його до певного періоду
або нещасний випадок. Такий договір цікавий клієнту тим, що він дозволяє
накопичити та отримати певну суму, а під час накопичення перебуває під
постійним страховим захистом.
З економічної точки зору, страхування життя – вигідне. Звичайно, відхід з
життя людини з моральної точки зору непоправний, однак не треба бути ханжами і
забувати, що у померлого залишається сім'я, про яку тепер комусь потрібно буде
піклуватися. Наша Держава цю функцію з себе зняла вже багато років тому. Тому
виживати родині потрібно буде самостійно. На жаль, більшість сімей в наш час має
тільки одного годувальника, і його смерть настільки знижує соціальний статус
родини, що можна говорити про її економічну загибель. Але щоб уникнути цього,
досить... застрахуватися.
Якщо Ви багаті і маєте рахунок у швейцарському банку, свою фірму і будинок
під пальмами – Ви з досвіду знаєте, що не можна носити всі яйця в одному
кошику. Будь–яке нещастя може позбавити Вас достатку (згадайте біблійного
Йова), і тоді Ваші близькі залишаться без підтримки. Накопичувальний поліс
страхування не може бути примусово вилучений або конфіскований, а виплата по
ньому завжди буде здійснена зазначеним особам.
Якщо Ви живете від зарплати до зарплати і рахуєте кожну копійчину –
страхуйтеся, бо невеликі гроші, необхідні для внеску, Ви завжди зумієте заробити.
Поки з Вами все гаразд, Ви зможете підтримати сім'ю на плаву, але якщо з вами
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щось станеться... Будь–яка непередбачена обставина занадто дорого обійдеться для
Вашої родини, в першу чергу для дітей, які потребують Вашої опіки.
Якщо Ви вважаєте себе людиною середнього достатку і впевнені у своїй освіті і
кваліфікації, що гарантують вам місце під сонцем, – не нехтуйте страхуванням. Всі
ми потрібні роботодавцям до тих пір, поки здорові і повні сил. Але сили йдуть,
здоров'я розхитується, і в старості часто не ми керуємо обставинами, а вони нами.
Своє щастя і щастя близьких необхідно будувати на фундаменті, який може
протистояти часу.
Що таке страхування життя? Навіщо треба страхувати своє життя?
Це необхідно тим людям, які залежать від нас. Тільки на перший погляд нам
здається, що наше життя належить нам, а насправді воно присвячене нашим
близьким. Так, адже саме заради них ми живемо, працюємо, заради їхнього щастя
ми завжди готові пройти будь–які труднощі. Живучи у великих містах, ми кожен
день ризикуємо зіткнутися з непередбаченими подіями, які складно передбачити,
але від наслідків яких можна убезпечитися заздалегідь. Ми відповідаємо перед
нашими дітьми за їхнє майбутнє. Страхування життя це гарантія фінансової
стійкості, фінансової незалежності сім'ї, гарантія того, що Ваші плани щодо себе та
Ваших дітей будуть втілюватися таким чином, як Вам би цього хотілося. І ця
впевненість дає новий, якісний рівень життя.
Ніхто не збирається йти з життя, але не все залежить від нас... Якщо Ви хочете
коханим людям добра, а сама ідея застрахувати своє життя Вам неприємна –
ознайомтесь з нижче представленою інформацією, прочитайте про страхування
життя і Ви зміните свою думку.
Чим страхування життя відрізняється від майнових видів страхування,
наприклад – страхування власності?
Найбільш основна і головна відмінність страхування життя від майнового
полягає в тому, що людське життя не має ціни, чого не можна сказати про майно.
Страхувальник самостійно вибирає страхову суму, виходячи зі свого соціально–
фінансового становища, з міркувань про те, які фінансові труднощі виникнуть у
сім'ї, якщо станеться непоправне. Наприклад, людина бере для своєї родини в
кредит квартиру, яка одночасно є і заставою для банку. Але трапилася біда – сім'я
позбавляється свого годувальника, за кредит нічим платити. Ситуація зводиться до
того що банк змушений відібрати у людей закладене житло і виселити їх, по суті,
на вулицю. В даному випадку кредит можна погасити за рахунок страховки і
уберегти сім'ю від додаткових труднощів. Також важливо те, що страховий поліс
може бути хорошим засобом накопичення грошових коштів, які страхувальник
гарантовано отримає по дожитті до віку, обумовленого в договорі страхування.
Страхування життя носить гострий соціальний характер, оскільки він захищає
слабку половину сім'ї від фінансових катаклізмів, які можуть статися при втраті
годувальником здоров'я або життя. Страхування життя це особливий вид
страхування і компаніям, що займаються цим видом страхування, Законом
заборонено займатися іншими видами страхування, наприклад страхуванням майна
або відповідальності.
Значить, страхування життя є і страховим продуктом і фінансовим одночасно?
Так, насправді страхування життя – це своєрідний «щит» фінансової
захищеності сім'ї. Особливо цей «щит» необхідний сім'ям, в яких є діти, а основний
дохід забезпечує один з подружжя. Також за допомогою програм страхування життя
батьки можуть заздалегідь накопичити кошти на освіту своїх дітей, а за допомогою
страхових пенсійних програм – забезпечити довгостроковий страховий захист до
пенсії, а в подальшому – гідну пенсію.
А з якого віку рекомендується придбання програм по страхуванню життя?
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Чим раніше – тим краще. Потрібно чітко усвідомити, що про майбутнє треба
дбати самостійно, а не сподіватися на державу. І чим раніше людина починає не
тільки думати, але і робити конкретні кроки, тим у вигіднішому становищі вона
буде надалі. Оптимальним віком вважається 26–36 років. У цьому віці люди, як
правило, ще не встигають нажити собі хвороб, і страхові компанії беруть їх на
страхування без проблем. У більш зрілому віці, ближче до 45 років, людина
починає усвідомлювати цю необхідність, але тут ймовірність відмови з боку
страховика від прийняття на страхування набагато вища через можливі проблеми зі
здоров'ям.
Який сам процес прийняття на страхування?
Це стандартний процес, коли клієнт заповнює анкету–заяву на страхування, в
якій вказує свої особисті дані, а також програму страхування і при бажанні
додаткові ризики, які істотно підвищують страхову суму при вельми незначному
збільшенні страхового внеску. До додаткових ризиків відносяться: смерть в
результаті нещасного випадку, інвалідність I / II групи в результаті нещасного
випадку, тимчасова непрацездатність внаслідок нещасного випадку, а також
виникнення критичного захворювання (рак, параліч, сліпота і т.д.)
Для укладення будь–якого договору страхування життя необхідно оформити
ряд документів. Страхові компанії пропонують своїм потенційним клієнтам
відповісти на ряд питань про здоров'я, схильності і звички. Це необхідно для того,
щоб встановити для кожної людини її індивідуальний рівень внесків. Напевно, всім
зрозуміло, що працівник шкідливого виробництва, що палить, при всіх інших
рівних умовах повинен буде заплатити трохи більше, ніж бухгалтер, який не палить
і веде здоровий спосіб життя.
Якщо сума страховки не виходить за межі розумного, то відповіді ніхто
перевіряти не буде, проте краще не лукавити. Підписуючи документи, клієнт тим
самим бере на себе відповідальність за правдивість своїх відповідей, і якщо пізніше
спливе свідомо прихована брехня, то компанія буде в праві відмовити у виплаті.
У разі, коли страхова сума за договором вище USD 30.000, то страхова
компанія в праві вимагати проходження додаткового медичного обстеження.
У нашій країні більшість людей не звикли довіряти ні банкам, ні страховим
компаніям, особливо якщо говорити про договори довгострокового страхування
життя, термін яких більше 10–ти років... Як гарантуються виплати за полісами
довгострокового страхування життя?
Напевно, це два основних типи людей. Перші – це ті, які або живуть
вчорашнім спогадами про Держстрах і не мають уявлення про відмінності в
механізмі управління і регулювання страхування у плановій економіці колишнього
СРСР і між ринковою економікою сьогодні. Другий тип – це ті, хто не розуміє
значення для сім'ї цього виду страхування, і ніколи не стикався з ним, у більшості
це молодь. Але поступово люди дізнаються більше, замислюються і... страхуються.
Зараз ми спостерігаємо, як швидко починає зростати кількість наших
громадян, що страхують своє життя. Це свідчить про зростання аргументованої
довіри з боку наших співвітчизників, які усвідомили необхідність турботи про своїх
близьких, і зробили конкретні кроки у вивченні питання довіри до страхових
компаній.
Зібрані страховиком платежі формують резерв страхових премій. Цей резерв не
є власністю страхової компанії, вона його може тільки інвестувати. Страховикам
категорично заборонено вкладати ці гроші в операції з підвищеним ризиком, за цим
дуже пильно спостерігають регулюючі і контролюючі державні органи.
Діяльність компаній по страхуванню життя знаходиться під найретельнішим
державним наглядом, а це:
Державна комісія з регулювання ринку фінансових послуг;
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Національний банк України;
Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку;
Міністерство фінансів;
Державна податкова адміністрація України, яка проводить найповніші
перевірки діяльності щороку.
Відповідно до Закону України «Про страхування», кошти Громадян не є
власністю Страхової компанії і відокремлені від її майна. Ці кошти не можуть
використовуватися Страховою компанією для погашення будь–яких зобов'язань,
крім тих, що прийняті за договорами страхування, не можуть бути включені до
ліквідаційної маси у разі банкрутства Страхової компанії або її ліквідації і
обов'язково підлягають передачі іншій Страховій компанії за згодою
Страхувальника та Застрахованої особи або поверненню Застрахованій особі.
Це ті гарантії, які забезпечуються з боку Держави. Самі страховики додатково
мають гарантії міжнародних перестрахувальних товариств, в яких перестраховується
більшість договорів особистого страхування. Маючи такі гарантії, клієнти можуть
бути абсолютно впевнені в збереженні своїх заощаджень і в тому, що страховик життя
обов'язково виконає взяті на себе зобов'язання. Ну і на додаток необхідно додати
те, що страхування життя передбачає під собою тривале партнерство між
компанією та клієнтами, а будь–яка подія про неправомірне порушення прав своїх
клієнтів може знищити бізнес цієї страхової компанії. Страховики ясно це
розуміють і намагаються чітко дотримуватися всіх взятих на себе зобов'язань.
А які перспективи має цей вид страхування у нас?
Якщо подивитися на рівень поширення страхування життя серед населення
високорозвинених країн, то видно, що практично кожен житель таких країн як
Великобританія, Німеччина має договір страхування життя, і не один. Приміром, у
Великобританії частка life становить 63% від загального ринку страхування, в той
час як non life – 37%. В Україні частка life всього лише близько 2%. Відразу видна
диспропорція, яка демонструє наскільки ще не розвинене страхування життя у нас.
І перспективи зростання просто величезні.
Просте страхування життя
Найпростішим і найбільш зрозумілим видом страхування життя є термінове
страхування (страхування життя на певний термін). Тут все просто. Клієнт платить
дуже невелику суму або одноразово, або в кілька етапів і отримує солідний
страховий захист. При бажанні можна застрахувати себе хоч на мільйон доларів.
На жаль, життя наше влаштоване таким чином, що ніхто не в змозі
гарантовано уберегтися від подій, які, як би ми цього не хотіли, трапляються
щодня. Особливо це стосується великих міст, де нещасні випадки, особливо на
транспорті, не є рідкістю, а кількість постраждалих постійно зростає. В результаті
подібних подій сім'ї постраждалих стикаються з непередбаченими проблемами. А
якщо мова йде про смерті або втрати працездатності члена сім'ї, який заробляє на
життя, то можна собі уявити рівень цих проблем, якщо самостійно заздалегідь не
вжити жодних заходів. Розраховувати на допомогу нашої держави в подібних
випадках особливо не варто, всі ми знаємо, як вона дбає про своїх громадян. Тому
не варто недооцінювати соціальну значимість цього виду страхування, яке є просто
необхідним у наш неспокійний час.
У терміновому страхуванні немає ніякого накопичувального елементу. Тобто
якщо під час дії страхового договору клієнт залишається живий (з чим його і
вітаємо!), то він не отримує назад нічого. Це зовсім не означає, що гроші
залишаються в страховій компанії. Вони будуть передані сім'ї, яка втратила свого
застрахованого члена. Цей вид страхування поки не в честі у наших співвітчизників
з дуже простої причини – ми звикли віддавати свої гроші тільки в тому випадку,
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якщо впевнені, що обов'язково повернемо їх з відсотком. При цьому виді
страхування сам клієнт ніколи не зможе отримати гроші.
Тут варто сказати кілька слів про страхування взагалі. Основний його принцип
полягає в тому, що збираються невеликі суми у великої кількості клієнтів (вони
називаються страховими внесками), а виплачуються значні гроші тільки
небагатьом, тим, у кого за час дії договору відбулася подія, іменована в документах
«страховим випадком». На суворо математико–статистичній основі реалізується
принцип «з миру по нитці – голому сорочка». Звичайно, кілька «ниток»
залишається і в руках страхової компанії, але її можна зрозуміти: їй, бідній, адже
теж «холодно».
Взагалі страхування життя на випадок смерті – послуга унікальна. Якщо,
застрахувавши автомобіль або дачу, власник страхового поліса може розраховувати
на отримання грошей від страхової компанії після страхового випадку, то при
страхуванні життя на випадок смерті цієї можливості у нього немає. Гроші за
полісом отримують тільки його близькі.
Такі договори укладаються на строк від одного року до декількох десятків
років. Перевага довгострокових умов страхування полягає в тому, що клієнт тільки
один раз проходить медичний огляд – при укладенні договору, під час дії якого
компанія не має права змінити умови страхування. Це означає, що якщо договір
укладено, наприклад, на 10 років і протягом цього терміну клієнт захворіє на СНІД
або стане інвалідом, то договір, а отже, і зобов'язання компанії перед клієнтом,
залишаться незмінними. А п'ять або десять років – термін не маленький, і статися
за цей час може всяке.
Накопичувальне страхування
Накопичувальне страхування життя характеризується наявністю такої
унікальної умови як дожиття до закінчення дії договору і характерне накопиченням
грошей, які людина отримує назад у своє розпорядження по закінченні строку дії
договору, причому цей термін клієнт вибирає самостійно. Наприклад, людина
страхує своє життя на 10 років. По закінченню цього часу, якщо не стався
особливий страховий випадок, сума, яка була внесена в якості накопичувальних
страхових платежів, буде виплачена йому назад з урахуванням інвестиційного
доходу, так як присутня умова про дожитті до обумовленого віку. Весь цей час
людина буде перебувати під страховим захистом і одночасно накопичувати кошти.
Чому так відбувається і на чому заробляє страхова компанія, якщо вона в будь–
якому випадку виплачує гроші своїм клієнтам, та ще й з відсотками?
Зібрані страхові платежі інвестуються в перспективні галузі економіки України,
що забезпечує високий дохід від цих вкладень. Згідно статті 9 Закону України «Про
страхування» кошти, зароблені страховою компанією від інвестиційної діяльності,
не є власністю страхової компанії, а повинні бути розподілені між клієнтами
пропорційно їх внескам. Компанія в праві залишити собі на ведення справи до 20%
і тільки від суми отриманого інвестиційного доходу.
Скільки відсотків інвестиційного доходу можна отримати за програмами
накопичувального страхування життя?
Інвестиційний дохід складається з двох частин.
1–а частина – гарантований інвестиційний дохід.
Згідно Закону України «Про страхування», компанії, що займаються
добровільним страхуванням життя, повинні вказувати у своїх договорах страхування
життя суму гарантованого інвестиційного доходу не більше 4% річних, і виходячи з
цього проводити розрахунок страхових сум, які вказуються при укладенні договору
накопичувального страхування.
2–а частина – додатковий інвестиційний дохід.
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Визначається страховиком один раз на рік за результатами отриманого доходу
від розміщення коштів страхових резервів. Про збільшення розміру страхової суми
(розмір страхових виплат) письмово повідомляється страхувальнику, і ці
зобов'язання в подальшому вже не можуть бути зменшені страховиком в
односторонньому порядку. Страховикам заборонено прогнозувати на майбутнє
розмір цієї частини інвестиційного доходу і таким чином залучати клієнтів. Можна
тільки оголошувати факт за минулі періоди.
А в чому переваги накопичувального страхування перед банківським депозитом?
Це питання краще розглянути на простому прикладі. Були два друга. Життя у
них складалася приблизно однаково – одружилися, завели дітей. Одного разу вони
вирішили почати збирати гроші. До певного віку кожен планували зібрати певну
суму грошей, але перший вирішив скористатися накопичувальним страхуванням, а
другий вирішив збирати в банку на депозиті. Пройшов рік, поїхали вони на
риболовлю, але стався нещасний випадок – човен перекинувся, і вони обидва
потонули. До цього часу кожен встиг накопичити по 1 тисячі: перший в страховій
компанії, другий у банку.
Але в першого страхова сума по накопичувальній програмі була 40 тисяч, а у
другого на рахунку тільки та 1000, яку він туди поклав. Дружина першого отримала
відразу усі 40 тисяч приблизно через 3 тижні після події, другий жінці в банку
сказали, що за законом вони пів року взагалі нічого не можуть видати. Більш того,
через пів року вона прийшла забрати цю нещасну тисячу, а за цей час з'явилися ще
спадкоємці – близькі родичі чоловіка, і вийшло так, що їй довелося судитися, і
отримала вона лише половину від цієї жалюгідної тисячі. У страховому полісі чітко
і однозначно прописано хто отримає гроші, і ніхто інший не має права отримати їх.
Потреба в безпеці та передбачуваному майбутньому притаманна будь–якій
людині незалежно від кольору шкіри і віросповідання. Накопичувальне страхування
дає можливість гарантовано накопичити гроші на майбутнє і одночасно
знаходитися під страховим захистом, забезпечуючи впевненість у завтрашньому дні
для себе і близьких людей.
На превеликий жаль переважна кількість заперечень проти страхування
зводяться до найпоширенішого вислову: «У мене немає грошей!»
Що означають ці сумні слова?
Тільки одне. У переліку запланованих витрат людини немає такої статті –
«Покупка полісу страхування життя». Чи означає це, що зовсім не потрібно
страхуватися? Аж ніяк. Адже в планах немає і витрат на похід до стоматолога чи
купівлю ліків, але ж якщо необхідність в них з'явиться, то витрати будуть
перерозподілені і гроші знайдуться.
Пенсійне страхування
Пенсійне страхування є видом накопичувального страхування і характерним
накопиченням, тільки виплати розтягнуті у часі на термін, який людина вибирає
для себе самостійно, а цей термін може бути довічним. Якщо в період накопичення
із застрахованою особою станеться страховий випадок, то страхова компанія
виплатить страхову суму, а також поверне накопичені грошові кошти на її полісі.
Пенсійне страхування допомагає надійно забезпечити необхідними засобами
повноцінне життя людини, коли вона знаходиться в похилому віці. Перебуваючи в
активній стадії свого життя і постійно відкладаючи по трохи собі на пенсію, можна
забезпечити гідний рівень життя до того часу, коли людина перестане та/або не
зможе працювати.
Страхування життя позичальника банку
Багаторічний світовий досвід кредитування фізичних осіб показав і довів
необхідність страхування життя позичальників кредиту. Страхування є важливим
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елементом нормального функціонування системи кредитування, і в першу чергу
покликане на захист майнових інтересів позичальників банку.
З розвитком банківської системи в нашій країні можливість взяти кредит для
вирішення своїх житлових проблем з'явилася практично у кожного, хто має
стабільний дохід і може розплатитися за зобов'язаннями за 20 – 30 років. Причому
в абсолютній більшості предметом застави виступає сам предмет покупки, будь то
квартира або будинок. Банки досить легко кредитують подібні операції, адже в
руках, в якості застави, у них залишається нерухоме майно. Подібні кредити, як
правило, мають довгостроковий характер, а за цей час з людиною може відбутися
все що завгодно, і ситуація може бути такою, що сім'я, втративши годувальника,
буде не в змозі виплачувати ні сам кредит, ні відсотки по ньому. Застава підлягає
вилученню...
Щоб уникнути таких ситуацій, банки рекомендують своїм клієнтам
страхуватися на випадок виникнення непрацездатності або відходу з життя. Все
частіше ці рекомендації є однією з обов'язкових умов при видачі кредиту. За
відносно невелику суму, сплачену за поліс страхування, клієнт отримує серйозний
фінансовий захист у разі настання страхового випадку, що дозволить розрахуватися
з кредитом і залишити житло у власності його законних власників.
Страхування життя позичальника кредиту є строковим видом страхування, і
будується строго на основі математичної статистики, що показує ймовірність
настання страхової події в залежності від статі, віку застрахованої особи.
Деякі банки можуть запропонувати застрахувати життя не в лайфовій компанії,
а в компанії, що займається іншими видами страхування (майновим, медичним).
Для клієнта це може коштувати трошки дешевше, але в таких договорах набагато
більше винятків, потрапивши під які, на виплату можна не розраховувати. В
остаточному підсумку, суть страхування полягає не в тому, щоб придбати поліс, а в
тому, щоб отримати страхове відшкодування, якщо трапиться лихо. Тому, коли
йдеться про страхування найдорожчого, що є в людини, ми рекомендуємо
звертатися до послуг страхових компаній, які займаються саме цим виключним
видом діяльності.

5.10. МІЖНАРОДНИЙ ПАКТ ПРО ЕКОНОМІЧНІ,
СОЦІАЛЬНІ Й КУЛЬТУРНІ ПРАВА

(Прийнятий і відкритий для підписання, ратифікації та приєднання
резолюцією 2200 А (ХХI) Генеральної Асамблеї
від 16 грудня 1966 року. Набув чинності 3 січня 1976 року)
Держави, які беруть участь у цьому Пакті,
беручи до уваги, що відповідно до принципів, проголошених Статутом
Організації Об'єднаних Націй, визнання гідності, властивої всім членам людської
сім'ї, і рівних та невід'ємних їх прав є основою свободи, справедливості та
загального миру,
визнаючи, що ці права випливають з властивої людській особі гідності,
визнаючи, що згідно з Загальною декларацією прав людини, ідеал вільної людської
особи, вільної від страху і нужди, може бути здійснений тільки, якщо будуть
створені такі умови, за яких кожен може користуватися своїми економічними,
соціальними і культурними правами, так само як і своїми громадянськими та
політичними правами,
беручи до уваги, що за Статутом Організації Об'єднаних Націй держави
зобов'язані заохочувати загальне поважання і додержання прав і свобод людини,
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беручи до уваги, що кожна окрема людина, маючи обов'язки щодо інших людей і
того колективу, до якого вона належить, повинна добиватися заохочення і
додержання прав, визнаних у цьому Пакті,
погоджуються про такі статті.
ЧАСТИНА I
Стаття 1
1. Всі народи мають право на самовизначення. У силу цього права вони вільно
встановлюють свій політичний статус і вільно забезпечують свій економічний,
соціальний і культурний розвиток.
2. Всі народи для досягнення своїх цілей можуть вільно розпоряджатися своїми
природними багатствами і ресурсами без шкоди для будь–яких зобов'язань, що
випливають з міжнародного економічного співробітництва, основаного на принципі
взаємної вигоди, та з міжнародного права. Жоден народ ні в якому разі не може
бути позбавлений належних йому засобів існування.
3. Всі, що беруть участь у цьому Пакті, в тому числі ті, що несуть
відповідальність за управління несамоврядними і підопічними територіями,
повинні, відповідно до положень Статуту Організації Об'єднаних Націй,
заохочувати здійснення права на самовизначення і поважати це право.
ЧАСТИНА II
Стаття 2
1. Кожен, хто бере участь у цьому Пакті, зобов'язується в індивідуальному
порядку і в порядку міжнародної допомоги та співробітництва, зокрема, в
економічній і технічній галузях, вжити в максимальних межах наявних ресурсів
заходи до того, щоб забезпечити поступово повне здійснення визнаних у цьому
Пакті прав усіма належними способами, включаючи, зокрема, вжиття законодавчих
заходів.
2. Ті, що беруть участь у цьому Пакті, зобов'язуються гарантувати, що права,
проголошені в цьому Пакті, будуть здійснюватися без якої б то не було
дискримінації, як–то: у відношенні раси, кольору шкіри, статі, мови, релігії,
політичних або інших переконань, національного або соціального походження,
майнового стану, народження чи іншої обставини.
3. Країни, що розвиваються, можуть з належним урахуванням прав людини і
свого народного господарства визначати, в якій мірі вони гарантуватимуть визнані
в цьому Пакті економічні права особам, які є їх громадянами.
Стаття 3
Ті, що беруть участь у цьому Пакті, зобов’язуються забезпечити рівне для
чоловіків і жінок право користування всіма економічними, соціальними і
культурними правами, передбаченими в цьому Пакті.
Стаття 4
Ті, що беруть участь у цьому Пакті, визнають, що відносно користування тими
правами, які та чи інша держава забезпечує відповідно до цього Пакту, ця держава
може встановлювати тільки такі обмеження цих прав, які визначаються законом, і
лише остільки, оскільки це сумісно з природою зазначених прав, і виключно з
метою сприяти загальному добробуту в демократичному суспільстві.
Стаття 5
1. Ніщо в цьому Пакті не може тлумачитись як таке, що якась держава, якась
група чи якась особа має право займатися будь–якою діяльністю або вчиняти будь–
які дії, спрямовані на знищення будь–яких прав чи свобод, визнаних у цьому
Пакті, або на обмеження їх у більшій мірі, ніж передбачається в цьому Пакті.
2. Ніяке обмеження чи приниження будь–яких основних прав людини,
визнаних або існуючих в якій–небудь країні в силу закону, конвенцій, правил чи
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звичаїв, не допускається під тим приводом, що в цьому Пакті не визнаються такі
права або що в ньому вони визнаються в меншому обсязі.
ЧАСТИНА III
Стаття 6
1. Ті, що беруть участь у цьому Пакті, визнають право на працю, що включає
право кожної людини на одержання можливості заробляти собі на життя працею,
яку вона вільно обирає або на яку вона вільно погоджується, і зроблять належні
кроки до забезпечення цього права.
2. Заходи, які повинні вжити держави–учасниці цього Пакту з метою повного
здійснення цього права, включають програми професійно–технічного навчання і
підготовки, шляхи і методи досягнення неухильного економічного, соціального та
культурного розвитку і повної продуктивної зайнятості в умовах, що гарантують
основні політичні і економічні свободи людини.
Стаття 7
Ті, що беруть участь у цьому Пакті, визнають право кожного на справедливі і
сприятливі умови праці, включаючи, зокрема:
a) винагороду, яка забезпечує, як мінімум, усім працівникам:
I) справедливу зарплату і рівну винагороду за працю рівної цінності без якої б
то не було різниці, причому, зокрема, жінкам повинні гарантуватися умови праці
не гірші за ті, якими користуються чоловіки, з рівною платою за рівну працю;
II) задовільне існування для них самих та їхніх сімей відповідно до постанов
цього Пакту;
b) умови роботи, що відповідають вимогам безпеки та гігієни;
c) однакову для всіх можливість просування в роботі на відповідні більш високі
ступені виключно на підставі трудового стажу і кваліфікації;
d) відпочинок, дозвілля і розумне обмеження робочого часу та оплачувану
періодичну відпустку, так само як і винагороду за святкові дні.
Стаття 8
1. Ті, що беруть участь у цьому Пакті, зобов'язуються забезпечити:
a) право кожної людини створювати для здійснення і захисту своїх
економічних і соціальних інтересів професійні спілки і вступати до них на свій
вибір при єдиній умові додержання правил відповідної організації. Користування
зазначеним правом не підлягає жодним обмеженням, крім тих, які передбачаються
законом і які необхідні в демократичному суспільстві в інтересах державної безпеки
чи громадського порядку або для захисту прав і свобод інших;
b) право професійних спілок утворювати національні федерації чи
конфедерації і право цих останніх засновувати міжнародні професійні організації
або приєднуватися до таких;
c) право професійних спілок функціонувати безперешкодно без будь–яких
обмежень, крім тих, які передбачаються законом і необхідні в демократичному
суспільстві в інтересах державної безпеки чи громадського порядку або для захисту
прав і свобод інших;
d) право на страйки за умови його здійснення відповідно до законів кожної
країни.
2. Ця стаття не перешкоджає запровадженню законних обмежень користування
цими правами для осіб, що входять до складу збройних сил, поліції або
адміністрації держави.
3. Ніщо в цій статті не дає права державам, які беруть участь у Конвенції
Міжнародної організації праці 1948 року щодо свободи асоціацій і захисту права на
організацію, приймати законодавчі акти на шкоду гарантіям, передбаченим у
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зазначеній Конвенції, або застосовувати закон таким чином, щоб завдавати шкоди
цим гарантіям.
Стаття 9
Ті, що беруть участь у цьому Пакті, визнають право кожної людини на
соціальне забезпечення, включаючи соціальне страхування.
Стаття 10
Ті, що беруть участь у цьому Пакті, визнають, що:
1. Сім'ї, яка є природним і основним осередком суспільства, повинна
надаватися по можливості найширша охорона і допомога, особливо при її утворенні
і поки на її відповідальності лежить турбота про несамостійних дітей та їх
виховання. Шлюб повинен укладатися за вільною згодою тих, що вступають у
шлюб.
2. Особлива охорона повинна надаватися матерям протягом розумного періоду
до і після пологів. Протягом цього періоду працюючим матерям повинна
надаватись оплачувана відпустка або відпустка з достатньою допомогою по
соціальному забезпеченню.
3. Особливі заходи охорони і допомоги повинні прийматися у відношенні всіх
дітей і підлітків без якої б то не було дискримінації за ознакою сімейного
походження чи за іншою ознакою. Діти і підлітки повинні бути захищені від
економічної і соціальної експлуатації. Застосування їх праці в галузі, шкідливій для
їх моральності і здоров'я чи небезпечній для життя чи здатної зашкодити їх
нормальному розвитку, повинне бути покаране за законом. Крім того, держави
повинні встановити вікові межі, нижче яких користування платною дитячою
працею забороняється і карається законом.
Стаття 11
1. Ті, що беруть участь у цьому Пакті, визнають право кожного на достатній
життєвий рівень для нього і його сім'ї, що включає достатнє харчування, одяг і
житло, і на неухильне поліпшення умов життя. Держави–учасниці вживуть
належних заходів для забезпечення здійснення цього права, визнаючи важливе
значення в цьому відношенні міжнародного співробітництва, основаного на вільній
згоді.
2. Ті держави, що беруть участь у цьому Пакті, визнаючи основне право
кожної людини на свободу від голоду, повинні вживати необхідних заходів
індивідуально і в порядку міжнародного співробітництва, що включають
проведення конкретних програм, для того щоб:
a) поліпшити методи виробництва, зберігання і розподілу продуктів харчування
шляхом широкого використання технічних і наукових знань, поширення знань про
принципи харчування і вдосконалення або реформи аграрних систем таким чином,
щоб досягти найбільш ефективного освоєння і використання природних ресурсів;
та
b) забезпечити справедливий розподіл світових запасів продовольства
відповідно до потреб і з урахуванням проблем країн, які імпортують і експортують
харчові продукти.
Стаття 12
1. Ті, що беруть участь у цьому Пакті, визнають право кожної людини на
найвищий досяжний рівень фізичного і психічного здоров'я.
2. Заходи, які повинні вжити держави–учасниці цього Пакту для повного
здійснення цього права, включають заходи, необхідні для:
a) забезпечення скорочення мертвонароджуваності та дитячої смертності і
здорового розвитку дитини;
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b) поліпшення всіх аспектів гігієни зовнішнього середовища і гігієни праці в
промисловості;
c) попередження і лікування епідемічних, ендемічних, професійних та інших
хвороб і боротьби з ними;
d) створення умов, які б забезпечували всім медичну допомогу і медичний
догляд у разі хвороби.
Стаття 13
1. Ті, що беруть участь у цьому Пакті, визнають право кожної людини на
освіту. Вони погоджуються, що освіта повинна бути спрямована на повний
розвиток людської особистості і усвідомлення її достоїнства і повинна зміцнювати
повагу до прав людини і основних свобод. Вони далі погоджуються в тому, що
освіта повинна дати можливість усім учасниками вільного суспільства бути
корисними, сприяти взаєморозумінню, терпимості і дружбі між усіма націями і
всіма расовими, етнічними та релігійними групами і сприяти роботі Організації
Об'єднаних Націй по підтриманню миру.
2. Ті, що беруть участь у цьому Пакті, визнають, що для повного здійснення
цього права:
a) початкова освіта повинна бути обов'язковою і безкоштовною для всіх;
b) середня освіта в її різних формах, включаючи професійно–технічну середню
освіту, повинна бути відкрита і зроблена доступною для всіх шляхом вжиття
всіх необхідних заходів і, зокрема, поступового запровадження безплатної освіти;
c) вища освіта повинна бути зроблена однаково доступною для всіх на основі
здібностей кожного шляхом вжиття всіх необхідних заходів і, зокрема, поступового
запровадження безплатної освіти;
d) елементарна освіта повинна заохочуватися або інтенсифікуватися, по
можливості, для тих, хто не проходив чи не закінчив повного курсу своєї
початкової освіти;
e) має активно проводитися розвиток мережі шкіл усіх ступенів, повинна бути
встановлена задовільна система стипендій і повинні постійно поліпшуватися
матеріальні умови викладацького персоналу.
3. Ті, що беруть участь у цьому Пакті, зобов'язуються поважати свободу батьків
і у відповідних випадках законних опікунів обирати для своїх дітей не тільки
запроваджені державними властями школи, а й інші школи, що відповідають тому
мінімуму вимог для освіти, який може бути встановлений або затверджений
державою, і забезпечувати релігійне та моральне виховання своїх дітей відповідно
до своїх власних переконань.
4. Жодна частина цієї статті не повинна тлумачитися в сенсі применшення
свободи окремих осіб та установ створювати навчальні заклади і керувати ними при
незмінній умові додержання принципів, викладених у пункті 1 цієї статті, і вимоги,
щоб освіта, яку одержують в таких закладах, відповідала тому мінімуму вимог, який
може бути встановлений державою.
Стаття 14
Кожна держава, що бере участь у цьому Пакті, яка на час свого вступу до
числа учасників не змогла встановити на території своєї метрополії або на інших
територіях, що знаходяться під її юрисдикцією, обов'язкової безплатної початкової
освіти, зобов'язується протягом двох років виробити і прийняти докладний план
заходів для поступового проведення в життя – протягом розумного числа років, яке
повинне бути зазначене в цьому плані, – принципу обов'язкової безплатної
загальної освіти.
Стаття 15
1. Ті, що беруть участь у цьому Пакті, визнають право кожної людини на:
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a) участь у культурному житті;
b) користування результатами наукового прогресу та їх практичне
застосування;
c) користування захистом моральних і матеріальних інтересів, що виникають у
зв'язку з будь–якими науковими, літературними чи художніми працями, автором
яких вона є.
2. Заходи, які повинні прийматися тими, що беруть участі в цьому Пакті, для
повного здійснення цього права, включають ті, які необхідні для охорони, розвитку
і поширення досягнень науки і культури.
3. Ті, що беруть участь у цьому Пакті, зобов'язуються поважати свободу,
безумовно необхідну для наукових досліджень і творчої діяльності.
4. Ті, що беруть участь у цьому Пакті, визнають користь, отраману із
заохочення і розвитку міжнародних контактів та співробітництва в науковій і
культурній галузях.
ЧАСТИНА IV
Стаття 16
1) Ті, що беруть участь у цьому Пакті, зобов'язуються подавати відповідно до
цієї частини цього Пакту доповіді про вжиті ними заходи і про прогрес на шляху до
досягнення додержання прав, визнаних у цьому Пакті.
2. a) Всі доповіді подаються Генеральному секретареві Організації Об'єднаних
Націй, який надсилає їх примірники на розгляд в Економічну і соціальну раду
відповідно до положень цього Пакту;
b) Генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй також надсилає
спеціалізованим установам примірники доповідей або будь–які відповідні частини
доповідей держав–учасниць цього Пакту, які також є членами цих спеціалізованих
установ, оскільки такі доповіді або частини цих доповідей відносяться до будь–яких
питань, що входять в рамки обов'язків вищезазначених установ відповідно до їх
конституційних актів.
Стаття 17
1. Ті держави, що беруть участь у цьому Пакті, представляють свої доповіді по
етапах відповідно до програми, що повинна бути встановлена Економічною і
Соціальною Радою протягом одного року після набрання чинності цим Пактом по
консультації з державами–учасницями і заінтересованими спеціалізованими
установами.
2. У доповідях можуть зазначатися фактори та труднощі, що впливають на
ступінь виконання обов'язків за цим Пактом.
3. Якщо відповідні відомості були раніше повідомлені Організації Об'єднаних
Націй чи будь–якому спеціалізованій установі будь–якою державою–учасницею
цього Пакту, то немає потреби відтворювати ці відомості і буде достатньою точне
посилання на відомості, повідомлені таким чином.
Стаття 18
Для виконання своїх обов'язків за Статутом Організації Об'єднаних Націй в
області прав людини і основних свобод, Економічна і Соціальна Рада може
укладати угоди з спеціалізованими установами про надання ними їй доповідей про
прогрес на шляху до досягнення додержання постанов цього Пакту, що належать
до сфери їх діяльності. Ці доповіді можуть включати подробиці прийнятих їх
компетентними органами рішень і рекомендацій про таке здійснення.
Стаття 19
Економічна і Соціальна Рада може передавати в Комісію з прав людини для
розгляду і дачі загальних рекомендацій або, у відповідних випадках для відомостей,
доповіді, що стосуються прав людини і подаються державами відповідно до статей
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16 і17, і доповіді, що стосуються прав людини і подаються спеціалізованими
установами відповідно до статті 18.
Стаття 20
Зацікавлені і спеціалізовані установи, які беруть участь у цьому Пакті, можуть
представляти Економічній і Соціальній Раді зауваження з будь–якою загальною
рекомендацією відповідно до статті 19 або за посиланням на таку загальну
рекомендацію в будь–якій доповіді Комісії з прав людини або в будь–якому
документі, на який там робиться посилання.
Стаття 21
Економічна і Соціальна Рада може представляти час від часу Генеральній
Асамблеї доповіді з рекомендаціями загального характеру і з коротким викладом
відомостей, одержуваних від держав–учасниць цього Пакту і від спеціалізованих
установ, про вжиті заходи і досягнуті результати в галузі забезпечення загального
дотримання прав, визнаних у цьому Пакті.
Стаття 22
Економічна і Соціальна Рада може звертати увагу інших органів Організації
Об'єднаних Націй, їх допоміжних органів і спеціалізованих установ, що займаються
наданням технічної допомоги, на будь–які питання, що виникають у зв'язку з
доповідями, згаданими в цій частині цього Пакту, які можуть бути корисні цим
органам при винесенні кожним з них у межах своєї компетенції рішень щодо
доцільності міжнародних заходів, які могли б сприяти ефективному поступовому
введенню в життя цього Пакту.
Стаття 23
Ті, що беруть участь у цьому Пакті, погоджуються, що до числа міжнародних
заходів, які сприяють здійсненню прав, визнаних у цьому Пакті, належить
застосування таких засобів, як укладання конвенцій, прийняття рекомендацій,
надання технічної допомоги та проведення регіональних нарад і технічних нарад з
метою консультацій, а також дослідження, організовані спільно із заінтересованими
урядами.
Стаття 24
Ніщо в цьому Пакті не може тлумачитись як приниження значення постанов
Статуту Організації Об'єднаних Націй і статутів спеціалізованих установ, що
визначають відповідні обов'язки різних органів Організації Об'єднаних Націй і
спеціалізованих установ щодо питань, яких стосується цей Пакт.
Стаття 25
Ніщо в цьому Пакті не може тлумачитись як приниження невід'ємного права
всіх народів повністю і вільно володіти і користуватися своїми природними
багатствами і ресурсами.
ЧАСТИНА V
Стаття 26
1. Цей Пакт відкритий для підписання будь–якою державою–членом
Організації Об'єднаних Націй або членом будь–якої з її спеціалізованих установ,
будь–якою державою–учасницею Статуту Міжнародного Суду та будь–якою іншою
державою, запрошеною Генеральною Асамблеєю Організації Об'єднаних Націй до
участі в цьому Пакті.
2. Цей Пакт підлягає ратифікації. Ратифікаційні грамоти депонуються у
Генерального секретаря Організації Об'єднаних Націй.
3. Цей Пакт відкритий для приєднання будь–якої держави, зазначеної в пункті
1 цієї статті.
4. Приєднання здійснюється депонуванням документа про приєднання у
Генерального секретаря Організації Об'єднаних Націй.
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5. Генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй повідомляє всіх, що
підписали цей Пакт або приєдналися до нього, про депонування кожної
ратифікаційної грамоти або документа про приєднання.
Стаття 27
1. Цей Пакт набирає чинності через три місяці з дня депонування у
Генерального
секретаря
Організації
Об'єднаних
Націй
тридцять
п'ятої
ратифікаційної грамоти або документа про приєднання.
2. Для кожної держави, яка ратифікує цей Пакт або приєднається до нього
після депонування тридцять п'ятої ратифікаційної грамоти або документа про
приєднання, цей Пакт набирає чинності через три місяці з дня депонування її
власної ратифікаційної грамоти або документа про приєднання.
Стаття 28
Постанови цього Пакту поширюються на всі частини федеративних держав без
яких би то не було обмежень чи винятків.
Стаття 29
1. Будь–яка держава, яка бере участь у цьому Пакті, може пропонувати
поправки і подавати їх Генеральному секретареві Організації Об'єднаних Націй.
Генеральний секретар пересилає потім будь–які запропоновані поправки
державам–учасницям цього Пакту з проханням повідомити його, чи
висловлюються вони за скликання конференції держав–учасниць з метою розгляду
цих пропозицій і проведення по них голосування. Якщо принаймні одна третина
держав–учасниць висловиться за таку конференцію, Генеральний секретар
Організації Об'єднаних Націй скликає цю конференцію під егідою Організації
Об'єднаних Націй. Будь–яка поправка, прийнята більшістю держав–учасниць,
присутніх і голосуючих на цій конференції, подається Генеральній Асамблеї
Організації Об'єднаних Націй на затвердження.
2. Поправки набувають чинності після затвердження їх Генеральною
Асамблеєю Організації Об'єднаних Націй і прийняття їх більшістю в дві третини
держав–учасниць цього Пакту відповідно до їх конституційних процедур.
3. Коли поправки набирають чинності, вони стають обов'язковими для тих
держав–учасниць, які їх прийняли, а для інших держав–учасниць залишаються
обов'язковими постанови цього Пакту і всі попередні поправки, ними прийняті.
Стаття 30
Незалежно від повідомлень, зроблених згідно з пунктом 5 статті 26,
Генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй повідомляє всі держави, про
які йдеться в пункті 1 тієї ж статті, про таке:
a) підписання, ратифікації і приєднання згідно з статтею 26;
b) дату набрання чинності цим Пактом згідно з статтею 27 і дату набрання
чинності будь–якими поправками згідно з статтею 29.
Стаття 31
1. Цей Пакт, англійський, іспанський, китайський, російський і французький
тексти якого рівно автентичні, підлягають здачі на зберігання в архів Організації
Об'єднаних Націй.
2. Генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй пересилає засвідчені
копії цього Пакту всім державам, зазначеним у статті 26.
На посвідчення чого ті, що підписалися нижче, належним чином уповноважені
відповідними урядами, підписали цей Пакт, відкритий для підписання в Нью–
Йорку, дев'ятнадцятого грудня тисяча дев'ятсот шістдесят шостого року.
♦ ♦ ♦ ♦ ♦
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ДОДАТКИ
1. СЛОВНИК ОСНОВНИХ ПОНЯТЬ І ВИЗНАЧЕНЬ В СОЦІОЛОГІЇ
Словник адресований в першу чергу студентам, які навчаються за
відповідними спеціальностями. Представляє інтерес як для соціальних працівників,
фахівців соціальної сфери, так і професорсько-викладацького складу і аспірантів,
які займаються вивченням соціальних питань у вищій школі. Словник дозволить
учасникам освітнього процесу підходити до розгляду різних соціальних проблем з
єдиних позицій.
В останні роки йде процес переосмислення понятійного апарату багатьох
предметів як і науки в цілому. Виникають нові поняття, старі наповнюються новим
змістом. Процес формування термінології і понятійного апарату далеко не
завершений.
У словнику наведена велика частина понять соціології, психології, соціальної
психології, соціальної педагогіки, етики, філософії та ін. При відборі термінів і
визначень використовувалися різні джерела, зазначені у списку літератури, в тому
числі книга А.С. Вороніна «Словник термінів по загальній і соціальній педагогіці» з
авторськими посиланнями на основні джерела літератури, з яких відібрано терміни.
Проведена систематизація термінів по групах, об'єднаних загальною
спрямованістю, дозволяє порівнювати ці терміни, бачити специфіку кожного з них,
що відкриває додаткові можливості для практичного використання значення
кожного терміна в навчальному процесі.
У словнику всі терміни слідують в алфавітному порядку після базового слова, і
вони виділені жирним шрифтом. Наприклад: Парадигма, далі – «парадигма освіти»,
«парадигма навчання». Якщо слово має кілька значень, вони позначаються
цифрами. При уточненні змісту поняття роз'яснення йдуть через крапку з комою.
Зірочкою (*) виділені терміни, що дозволяють у навчальних цілях зіставити
зміст основного і безпосередньо пов'язаного з ним терміну. Наприклад: Адаптація,
далі – *Дезадаптація.
У словнику після кожного терміна (групи термінів) слідують цифри або букви
– (1), (2), (3), (4), (Г), (РСР) – це позначення та скорочення основних джерел
літератури, з яких відібрані ті або інші терміни.
Слова, винесені в назву статті, в тексті позначаються початковою літерою
(наприклад, у статті «Самовиховання» – С., у статті «Державний освітній стандарт»
– Д.о.с. і т.д.).
У словнику використовуються звичайні для довідкового видання скорочення.
А
Автореферат – короткий виклад дисертації, оформлений у вигляді брошури.
Авторитет – вплив, будь-якої особи, групи чи організації, заснований на знаннях,
моральних достоїнствах, життєвому досвіді. (3)
Авторитетне виховання – виховання, засноване виключно на сліпому визнанні
авторитетів і передбачає беззаперечне підпорядкування вихованців їх вихователям.
(3)
Авторитет вихователя – завойоване визнання, що дозволяє робити благотворний
вплив на дітей, найважливіший засіб і вирішальна умова ефективності педагогічної
діяльності.
Авторитет учня – визнання його особистості, права на власну думку і самостійність
вчинку, визнання його суб'єктом виховання себе та інших.
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Авторська школа – освітня установа, яка працює за власною оригінальною
програмою, відмінною від програм масової школи.
Адаптація – пристосування органу, організму, особистості або групи до змінених
зовнішніх умов. (3)
Адаптація психічна – це психічне явище, що виражається в перебудові динамічного
стереотипу особистості відповідно до нових вимог навколишнього середовища. (2)
Адаптація соціальна – активне пристосування людини до умов соціального
середовища (середовища життєдіяльності) шляхом засвоєння і прийняття цілей,
цінностей, норм і стилів поведінки, прийнятих у суспільстві. (1)
Адаптивність – пристосувальність, одна з основних вимог до системи освіти
дорослих. Позначає здатність гнучкої переорієнтації змісту, форм і методів
навчання, створює великі можливості для оперативного перепрофілювання та
перепідготовки кадрів для роботи в ринкових структурах і орієнтації освітніх послуг
на індивідуальні запити особистості. (1)
*Неадаптивність – тенденція невідповідності між цілями і досягненими
результатами діяльності. Свідчить про нездатність людини в цих умовах
адаптуватися до пропонованої діяльності. (1)
Адекватність навчання – відповідність навчання змісту, характеру і рівню складності
практичних та інших завдань, які належить виконувати суб'єктам навчальної
діяльності по завершенні тієї чи іншої освітньої програми або курсу освітнього
закладу. (1)
Адекватність освіти – відповідність отриманої освіти об'єктивним потребам
розвитку індивіда та особистості. (1)
Активізація процесу навчання – вдосконалення методів і організаційних форм
навчальної діяльності, що забезпечує активну і самостійну теоретичну і практичну
діяльність учнів (студентів) у всіх ланках навчального процесу; сукупність заходів,
зроблених з метою інтенсифікації і підвищення ефективності навчальної діяльності.
(3)
Активність соціальна – сукупності методів, процедур, спрямованих на зміну
соціальних умов у відповідності з потребами, інтересами, цілями та ідеалами, на
висунення та реалізацію соціальних інновацій, формування в собі необхідних
соціальних якостей. (1)
Активність у навчанні – дидактичний принцип, що вимагає від викладача таких
методів і форм організації процесу навчання, які сприяли б вихованню
ініціативності і самостійності, міцному і глибокому засвоєнню знань, виробленню
відповідних умінь і навичок. (3)
Актуалізація знань – виконання дій, які полягають у витяганні з короткочасної або
довготривалої пам'яті раніше засвоєного матеріалу для його використання. (3)
Альтернативна освіта – сукупність новозатверджених (недержавних) освітніх
установ, що працюють за експериментальними програмами, створеними в порядку
альтернативи раніше існуючим.
Альтернативне навчання – застосування нових технологій навчання, що сприяють
інтенсифікації освітнього процесу, мобілізації потенційних ресурсів особистості, що
підсилюють дидактичну значимість тих способів і форм навчання, які мають
історично стійкі традиції.
Альтруїзм – це моральна норма і риса особистості, що виявляється в безкорисливій
турботі про благо оточуючих, готовності жертвувати власними інтересами на
користь іншої людини або соціальної спільноти. (2)
Аналіз – розгляд, вивчення чогось, засноване на розчленовуванні (уявному, а також
часто і реальному) предмета, явища на складові частини, визначенні елементів, які
входять у ціле, розборі властивостей будь–якого предмета або явища. (Г)
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Аналіз продуктів діяльності – метод опосередкованого емпіричного вивчення
людини через розпредметнення, аналіз, інтерпретацію матеріальних і духовних
цінностей продуктів її діяльності.
Анкета – письмова постановка питань, яка передбачає письмові відповіді на
об'єктивні чи суб'єктивні факти діяльності опитуваного.
Анкетування – емпіричний соціально–психологічний метод одержання інформації
на підставі відповідей на спеціально підготовлені і відповідні основній задачі
дослідження питання. (Г)
Анотація – дуже коротке формулювання основного змісту джерела в двох–трьох
реченнях. (2)
Апробація – перевірка на практиці, в реальних умовах теоретично побудованих
методів, розрахунків, схем, моделей педагогічних процесів. (1)
Аспект – погляд, точка зору, відповідно до якої розглядається будь–яке явище,
поняття, перспектива. (1)
Аспірант – особа, що готується до наукової і педагогічної діяльності в установах
вищої професійної освіти і науково–дослідних інститутах. (1)
Аспірантура – форма планомірної підготовки науково–педагогічних і наукових
кадрів для установ вищої професійної освіти і науково–дослідних інститутів. (1)
Асоціація – відображення в свідомості зв'язків пізнавальних феноменів, коли
уявлення про один викликає появу думки про інший.
Б
Багатоваріантність освіти – створення в освітній системі умов вибору, що дають
кожному учаснику освітнього процесу шанс в досягненні успіху. (Г)
Багаторівневість освіти – організація багатоетапного освітнього процесу, що
забезпечує можливість досягнення на кожному етапі того рівня освіченості, який
відповідає можливостям та інтересам людини. (Г)
Бажання – особлива форма активності людини, що прагне задовольнити
усвідомлену нею потребу за допомогою певного предмета. (1)
Базисний навчальний план – нормативна база для створення загальноосвітніми
закладами робочих навчальних планів з урахуванням специфіки і умов їх
функціонування. (Г)
Базова освіта – сукупність здібностей, установок, знань і умінь, що становлять
основу для їх подальшого збільшення і збагачення.
Базова підготовка – рівень професійної і соціальної кваліфікації, досягнутий в
системі дитячо–юнацької освіти і приймається за базу звіту при її підвищенні в
системі освіти дорослих. (1)
Базова середня професійна освіта – освіта, яка здійснюється освітньою установою
середньої професійної освіти, що має відповідну ліцензію за основною
професійною освітньою програмою і забезпечує підготовку фахівців середньої
ланки (училища).
Бал – цифрова оцінка навчальних успіхів.
Безперервна освіта – освіта, що все охоплює по повноті, індивідуалізована за часом,
темпами і спрямованістю, що надає кожному можливості реалізації власної
програми; цілісна сукупність засобів, способів, форм придбання, поглиблення і
розширення загальної освіти, професійної компетентності, культури, виховання
громадянської та моральної зрілості особистості . (Г)
Безперервне навчання – спосіб життєдіяльності людини, процес придбання нею
необхідних знань, умінь, навичок, якостей по мірі виникнення потреби в них,
відбувається протягом усього життя людини. (4)
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Безпритульність дитяча – соціальне явище, що полягає у відсутності у дітей та
підлітків сімейного або державного піклування, педагогічного нагляду та
нормальних умов життя, що виникає як один з результатів соціальних лих – війн,
голоду, безробіття, епідемій і крайньої потреби батьків. (1)
Бесіда – розмова, обмін думками; емпіричний метод одержання зведень
(інформації) про людину в спілкуванні з нею, у результаті її відповідей на
цілеспрямовані питання. (Г)
Бесіда (в дидактиці) – діалогічний метод навчання, при якому педагог шляхом
постановки ретельного продуманої системи питань підводить учня до розуміння
нового матеріалу чи перевіряє засвоєння їм уже вивченого. (3)
Бізнес–освіта – освіта, що має на меті підготовку людини до кар'єри в сфері
комерції або промислового виробництва.
Благодійність – у вузькому сенсі – це надання приватними особами та
організаціями безвідплатної допомоги нужденним людям чи соціальним групам
населення. У широкому сенсі – безоплатна діяльність по створенню і передачі
фінансових, матеріальних та духовних цінностей (благ для задоволення нагальних
потреб людини, соціальної групи і більш широких спільнот, які потрапили у важку
життєву ситуацію). (РСР)
Брейнстормінг (мозкова атака) – метод стимуляції творчої активності та
продуктивності.
Брехливість – форма поведінки, яка полягає в навмисному спотворенні дійсності
заради досягнення бажаної мети або прагнення уникнути небажаних наслідків.
Коли Б. стає звичною формою поведінки, вона закріплюється і перетворюється в
якості особистості. (2)
Брокерство в освіті – посередницька діяльність, що зв'язує «виробника» освітніх
послуг та їх «споживача» за допомогою розповсюдження інформації та консультацій
дорослого населення про освітні послуги, можливості і шляхи їх отримання.
В
Валідність – комплексна характеристика методу дослідження, що включає відомості
про те, чи придатна методика для вимірювання того, для чого вона призначена, і
яка її дієвість, практична корисність. (2)
«Вальдорфська педагогіка» – сукупність методів і прийомів виховання і навчання,
заснована на антропософській інтерпретації розвитку людини як цілісної взаємодії
тілесних, душевних і духовних факторів. Основна ідея: дати людині свободу від
вимог державної влади і господарської діяльності до тих пір, поки вона зможе
брати участь в них як громадянин. Педагогіка розроблена Р. Штайнером (1861–
1925). (1)
Варіативність – теоретичне визнання об'єктивного різноманіття технологій
навчання та їх практичної реалізації. (Г)
Вербалізм в навчанні – недолік навчання, що виражається в перевазі словесного
способу повідомлення знань. (3)
Верифікація – процедура оцінки дослідницької гіпотези, що полягає в зіставленні її
з фактами, станом справ в дійсності. (1)
Вечірнє навчання – форма організації навчального процесу для осіб, що поєднують
навчання з професійною трудовою діяльністю, складова частина системи
безперервної освіти. (3)
Взаємодія – стан, що представляє зв'язок педагогічних явищ, їх обопільний вплив,
що приводить до змін їх властивостей і якостей; нормальний, природний параметр
будь–якого соціального феномену в його відношенні до інших; загальна
універсальна їх риса, поза якою вони не можуть бути пізнані і зрозумілі як
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педагогічні феномени, а їх дія – як спільність; навмисний контакт педагога та
вихованців, наслідком якого є взаємні зміни в їх поведінці, діяльності та
відносинах. (Г)
Взаємодія в соціальній педагогіці та соціальній роботі – встановлення зв'язку між
діяльністю фахівців різного профілю, які беруть участь у роботі з клієнтом. Форми
взаємодій: взаємна інформація, узгодження, спільна діяльність, взаємодопомога,
взаємне навчання. (1)
Взаємодія педагогічна – особистісний контакт вихователя і вихованця (ів),
випадковий або навмисний, приватний або публічний, тривалий або
короткочасний, вербальний або невербальний, що має наслідком взаємні зміни їх
поведінки, діяльності, відносин, установок. (2)
Взаємодія соціальна – процес впливу індивідів, соціальних груп, інститутів або
спільнот один на одного в ході реалізації інтересів. (1)
Взаємодопомога – зусилля людей, перед якими стоять схожі проблеми, спрямовані
на надання допомоги один одному. (1)
Вид освіти – різновид навчання, організований у відповідності з тим чи іншим
основним типологічним принципом (наприклад, ступінь організованості, спосіб
організації індивідуальної роботи учня, спосіб взаємодії учня та того, хто
навчається). (4)
Викладання – спеціальна професійна діяльність педагога, спрямована на
повідомлення учням суми знань, умінь, навичок і виховання їх в процесі навчання.
(2)
Вимога – один з основних методів педагогічного впливу. Вимоги поділяються на
спонукання до дії (в залежності від ступеня категоричності – прохання, завдання,
наказ) і забороні діяти (вказівка, відповідний наказ, покарання). (1)
Вимога – виражене в рішучій, категоричній формі прохання, розпорядження;
правило, умова, обов'язкові для виконання.
Виправно-трудова педагогіка – галузь педагогічної науки, що вивчає організовану
діяльність з виправлення осіб, які вчинили кримінальний злочин і засуджені до
різних видів покарання, як пов'язаних, так і не пов'язаних з позбавленням волі. (3)
Виховання – цілеспрямований та організований процес формування особистості;
цілеспрямоване створення умов для різнобічного розвитку і саморозвитку людини,
становлення її соціальності; цілеспрямований процес передачі соціального досвіду
від одного покоління до іншого; керівництво (управління) процесом формування та
розвитку особистості; передача суспільно–історичного досвіду новим поколінням з
метою підготовки їх до суспільного життя і продуктивної праці; підготовка
молодого покоління до життя в даному і майбутньому суспільстві, здійснювана
через спеціально створювані державні та громадські структури, контрольовані і
коректовані суспільством; цілеспрямований вплив на людину з метою формування
у неї певних ціннісних орієнтацій, принципів поведінки, систем оцінок, ставлення
до себе, інших людей, праці, суспільства, світу; спеціально організований процес
формування і розвитку людини, перш за все, її духовної сфери; цілеспрямована
змістовна професійна діяльність педагога, яка сприяє максимальному розвитку
особистості дитини, підлітка, входженню їх в контекст сучасної культури,
становленню як суб'єкта і стратега власного життя, гідного Людини. (3)
В. духовне – виховання душі; духовної культури. Здавна його ототожнювали з
релігійним вихованням. За своєю сутністю воно відображає спрямовану діяльність з
розвитку і вихованні людини в певній культурі, що відбиває духовну близькість
людей, суспільства, держави. (1)
В. екологічне – виховання екологічної культури, формування свідомої соціальної
обумовленості взаємин людини з природою. (1)
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В. економічне – цілеспрямована взаємодія вихователів і вихованців, спрямована на
формування у останніх знань, умінь і навичок, потреб, інтересів і стилю мислення,
які відповідають природі, принципам і нормам раціонального господарювання і
організації виробництва розподілу та споживання. (1)
В. естетичне – виховання ставлення людини до світу, опосередковане потребою в
прекрасному. У процесі естетичного виховання формується здатність людини до
сприйняття і переживання витонченого, адекватного ставлення до прекрасного і
потворного. (1)
В. етичне – цілеспрямована діяльність, орієнтована на освоєння вихованцями
правил хорошого тону, формування у них культури поведінки і відносин. (1)
В. моральне – виховна діяльність, спрямована на формування моральної
особистості (моральної культури) такої особи, для якої моральні ідеали, норми і
принципи є найважливішими в повсякденному житті і діяльності. (1)
В. політичне – цілеспрямована діяльність з виховання політичної культури
особистості. Проявляється в певній політичній позиції особистості, яка визначає її
погляди, відносини і дії людини. (1)
В. правове – формування у громадян правової свідомості та правослухняної
поведінки. (3)
В. розумове – формування інтелектуальної культури, пізнавальних мотивів,
розумових сил, мислення, світогляду та інтелектуальної свободи особистості. (1)
В. сімейне – виховання дітей, здійснюване батьками або особами, що їх замінюють.
Теорія сімейного виховання – органічна частина соціальної педагогіки. Вона
включає проблеми соціокультурного середовища сім'ї і виховання; типи сімей та їх
виховні можливості; цілі, зміст і методи виховання в сім'ї; компенсаторне і
корекційне виховання в сім'ї та ін. (1)
В. соціальне – це процес і результат стихійної взаємодії людини з найближчим
життєвим середовищем і умовами цілеспрямованого виховання (сімейного,
духовно–морального, громадянського, правового, релігійного та ін.); процес
активного пристосування людини до певних ролей, нормативних настанов і зразків
соціального прояву; планомірне створення умов для відносно цілеспрямованого
розвитку людини в процесі її соціалізації. (2)
В. статеве – цілеспрямована виховна діяльність з урахуванням статі та віку дитини,
спрямована на виховання здорової та цілісної особистості чоловіка і жінки, здатних
адекватно усвідомлювати і переживати свої фізіологічні і психологічні особливості,
на підготовку їх до сімейного життя. (1)
В. трудове – виховання, спрямоване на формування потреби до праці,
відповідального ставлення до неї і культури трудової (професійної) діяльності.
Здійснюється шляхом створення системи залучення вихованця до праці та
виховання у праці. (1)
В. фізичне – педагогічно організований процес формування фізичної культури
особистості як найважливішої частини її різнобічного розвитку. Здійснюється з
метою зміцнення здоров'я людини та досягнення правильного фізичного розвитку.
У процесі фізичного виховання розвиваються такі морально–вольові якості, як
мужність, сміливість, рішучість, ініціативність, винахідливість, сила волі, навички
колективних дій, організованість, свідома дисципліна, почуття дружби і товариства,
чуйність у роботі, звичка до порядку і т.д.(1)
В. художнє – формування у вихованців здатності відчувати, розуміти, оцінювати,
любити мистецтво, насолоджуватися ним, розвиток потреб у художньо–творчій
діяльності і створенні естетичних цінностей. (1)
Вихованість – якісна характеристика рівня освіти і виховання людини. Відображає
високу освіченість, моральну досконалість і етичність поведінки. (1)
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Вихователь – посадова особа, яка виконує виховні функції в освітньому закладі. (1)
Виховна робота – цілеспрямована діяльність щодо організації життєдіяльності
дорослих і дітей, що ставить своєю метою створення умов для повноцінного
розвитку особистості. (2)
Виховний процес – соціально–педагогічний феномен, який конструюється,
здійснюється і розвивається в цілком визначеному соціумі, що має свої просторові і
тимчасові рамки.
Вища школа – сукупність навчальних закладів, що готують фахівців вищої
кваліфікації для різних галузей господарства країни, культури та державного
управління, в яку входять академії, університети, інститути, коледжі. Навчальний
процес у В.Ш. здійснюється в наступних формах: лекції, лабораторні заняття,
семінарські і практичні заняття, курсові роботи і проекти, навчальна та виробнича
практика, консультації, дипломне проектування та державні іспити. (3)
Вища освіта
1. Освіта, зміст якої зорієнтований на підготовку працівників складних видів праці,
що виконують функції управління технологічними системами і колективами людей,
а також на підготовку кваліфікованих педагогічних і наукових працівників.
2. Рівень освіти, що отримується на базі середньої освіти у вищих навчальних
закладах і підтверджується офіційно визнаними документами (дипломами,
сертифікатами і т.д.) В.о. – результат засвоєння такої сукупності систематизованих
знань і навичок діяльності, який дозволяє спеціалісту самостійно і відповідально
вирішувати дослідницькі та практичні завдання, творчо використовуючи і
розвиваючи досягнення культури, науки і техніки. Специфіка в.о. в безпосередній
взаємодії освіти і наукової діяльності, викладанні навчальних дисциплін на рівні,
максимально наближеному до актуальних досягнень науки до практики, підвищені
вимоги до соціально–громадянської та ділової підготовки випускників навчальних
закладів. (3)
Вищий навчальний заклад (ВНЗ) – освітня установа, яка заснована і діє на підставі
законодавства РФ про утворення, яке має статус юридичної особи і реалізує з
ліцензією освітні програми вищої професійної освіти. Основними завданнями ВНЗ
є:
1. Задоволення потреб особистості в інтелектуальному, культурному і етичному
розвитку за допомогою отримання вищої та (або) післявузівської професійної
освіти.
2. Розвиток наук і мистецтв за допомогою наукових досліджень у творчій діяльності
науково–педагогічних працівників і тих, хто навчаються, використання отриманих
результатів в освітньому процесі.
3. Підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації працівників з вищою
освітою та науково–педагогічних працівників вищої кваліфікації.
4. Формування в учнів громадянської позиції, здатності до творчої праці і життя в
умовах сучасної цивілізації і демократії.
5. Збереження і примноження етичних, культурних і наукових цінностей
суспільства.
6. Поширення знань серед населення, підвищення його освітнього і культурного
рівня. (3)
Відносини – взаємний зв'язок різних величин, предметів, дій; взаємозв'язок і
характер розташування елементів певної системи або однієї системи відносно
іншої; емоційно–вольова установка особистості на що–небудь, тобто позиції; уявне
зіставлення різних об'єктів або сторін даного об'єкта.
Відносини міжгрупові – суб'єктивне відображення (сприйняття) різноманітних
зв'язків, що виникають між соціальними групами, а також зумовлений ним спосіб
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взаємодії груп. Відносини міжособистісні – відрізняються яскравою емоційною
забарвленістю, різко вираженою оціночною спрямованістю, а тому дуже вразливі в
тому, що стосується їх істинності, точності й адекватності.
Відносини міжособистісні – суб'єктивно пережитий зв'язок між людьми. Існують
різноманітні види відносин міжособистісних – ділові, особисті, приятельські,
товариські, подружні. Виділяються емоційно-безпосередні стосунки, міжособистісні, характерні для так званої дифузної малої групи, або групи низького рівня
розвитку, опосередковані відносини міжособистісні в колективі, обумовлені змістом
і цілями спільної діяльності.
Відносини соціальні – певна стійка система зв'язків індивідів, що склалася в процесі
взаємодії один з одним в умовах даного суспільства. За своєю природою вони
об'єктивні, незалежні від волі і свідомості людей. (1)
Відносини суспільні – сукупність усіх видів відносин даного суспільства або даної
формації суспільства.
Відповідальність – здатність особистості розуміти відповідність результатів своїх дій
поставленим цілям, прийнятим у суспільстві або колективі, соціальним, моральним
і правовим нормам і правилам, в результаті чого виникає почуття причетності до
спільної справи, а при невідповідності – почуття невиконаного обов'язку. (3)
Відставання – невідповідність рівня досягнень людини або групи людей – особливо
в освітньому контексті – очікуванням або тому потенціалу, який у них є. (1)
Вікова періодизація – виділення періодів життя людини за сукупністю анатомо–
фізіологічних і соціально–психологічних ознак; з невеликими відмінностями різні
автори зазвичай виділяють наступні: дитинство – від моменту народження до 1
року; перед дошкільний – від 1 року до 3 років; дошкільний вік – від 3 до 6 років;
молодший шкільний вік – від 6 до 10 років; підлітковий вік – від 10 до 15;
юнацький вік – від 15 до 21 років; зрілий вік – від 21 до 60 років; похилий вік –
від 60 до 75 років; старечий вік – від 75 до 90 років; довгожителі – понад 90 років.
(3)
Віктиміалогія соціально-педагогічна – галузь знання, складова частина соціальної
педагогіки, що вивчає реальних чи потенційних жертв несприятливих умов
соціалізації, їх розвиток і виховання. (2)
Вільне виховання – концепція виховання, згідно з якою дитина має розвиватися
сама і їй для розвитку потрібні лише сприятливі умови. В.в. ігнорує необхідність
спеціальної допомоги дитині з боку дорослих. (1)
Вільне навчання – форма організації процесу навчання, заснована на принципі
свободи вибору часу, місця, тривалості, вартості, виду і форм, цілей, організації,
методів, джерел і засобів, послідовності, змісту, оцінки, програми навчання,
консультантів, наставників, викладачів, навчальних закладів, рівня та документів
освіти. (4)
Воля – здатність людини діяти у напрямі свідомо поставленої мети, долаючи при
цьому внутрішні перешкоди. (2)
Вплив – дія,яку спрямовує вихователь на вихованців та яка призводить до змін
будь–яких аспектів індивідуальності того, кого виховують, його поведінки і
свідомості. (Г)
Вплив педагогічний – вплив педагога на свідомість, волю, емоції, організація його
діяльності в інтересах формування знань, умінь, навичок, певних якостей
особистості. (2)
Всебічний розвиток особистості – цілісний і повноцінний розвиток усіх сутнісних
сил людини, її здібностей і обдарувань. (2)
Вчення – дії того, хто здійснює навчання; задоволення учнями своїх пізнавальних
потреб у процесі навчання; цілеспрямована, мотивована, саморегульована,
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перетворююча діяльність з оволодіння, переробки, зберігання та застосування
системи знань, в результаті якої відбувається розвиток і виховання.
Г
Гармонійний розвиток людини – відповідність і узгодженість у формуванні і розвитку
різних людських якостей, які забезпечують органічну єдність розуму, волі і
почуттів; співмірний розвиток фізичних і духовних сил людини, струнке поєднання
різних сторін і функцій її свідомості, поведінки та діяльності. (1)
Гармонійний розвиток особистості – процес узгодженого збагачення раціонально–
психологічної сфери духовного світу людини, що припускає досягнення
єдинонаправленості її розуму, волі і почуттів. (1)
Геніальність – соціальна властивість особистості, яка визначається високим
ступенем прояву її таланту і активною діяльністю.
Герменевтика в педагогіці – метод наукового дослідження, що вимагає більш
осмисленого і глибокого розуміння сутності виховної взаємодії та розробки
технологій навчання. (2)
Герогогіка – наука про виховання немолодих і людей похилого віку. (2)
Гімназія – середній освітній навчальний заклад у системі безперервної освіти з
поглибленим вивченням дисциплін, що забезпечує варіативність освіти. (1)
Гіперопіка – надмірна опіка дітей, що виявляється в прагненні батьків оточити
дитину підвищеною увагою, захистити її навіть за відсутності реальної небезпеки,
постійно утримувати біля себе, «прив'язувати» до свого настрою та почуттів,
змушувати діяти певним, найбільш безпечним для батьків способом. (1)
Гіперсоціальність – надмірна залежність індивіда від сформованих у нього уявлень
про соціальні норми, слідування в своїй поведінці цим уявленням на шкоду
особистим потребам, бажанням, прихильностям – як своїм, так і нерідко
оточуючих. (1)
Готовність до дії – стан мобілізації всіх психофізіологічних систем людини, що
забезпечують ефективне виконання певних дій.
Гра – форма діяльності в умовних ситуаціях, спрямована на відтворення і
засвоєння суспільного досвіду, фіксованого в соціально закріплених способах
здійснення предметних дій, у предметах науки і культури. (3)
Група – індивіди, які взаємодіють один з одним на основі формальних чи
неформальних зв'язків. (1)
Групове навчання – вид навчання, організований групою учнів, що обрали і (або)
спільно створили одну програму навчання. (4)
Гуманізм – сукупність поглядів, які визнають цінність людини як особистості, її
права на вільний розвиток і прояв своїх здібностей незалежно від суспільного
становища. (1)
Гуманістична педагогіка – система наукових теорій, що стверджує вихованців у ролі
активних, свідомих, рівноправних учасників навчально–виховного процесу.
Гуманітаризація освіти – орієнтація на освоєння змісту освіти незалежно від її рівня
і типу, що дозволяє з готовністю вирішувати головні соціальні проблеми на благо
людини: вільно спілкуватися з людьми різних національностей і народів, будь-яких
професій та спеціальностей; добре знати рідну мову і культуру; вільно володіти
іноземними мовами. (Г)
Д
Дактилологія (дактильна мова) – своєрідний вид словесної мови, коли кожній букві
алфавіту відповідає певне положення пальців руки; спосіб спілкування грамотних
глухих людей за допомогою ручної азбуки. (1)
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Девіантна поведінка – система вчинків чи окремі вчинки людини в залежності від її
віку, що носять характер відхилення від прийнятих у суспільстві правових і
моральних норм. (1)
Дезадаптація – це психічний стан, який виникає в результаті невідповідності
соціопсихологічного чи психофізіологічного статусу (можливостей) людини
вимогам ситуації життєдіяльності, що, в свою чергу, не дозволяє їй адаптуватися в
умовах середовища її існування. (2)
Демократизація – забезпечує доступність, різноманіття форм надання людині в
будь–якому віці умов для отримання і поглиблення її знань; гнучкості системи, яка
полягає в здатності до швидкої перебудови спрямованості, рівня, змісту, форми
освіти відповідно до змін потреб суспільства і виробництва. (1)
Демократизація освітньої установи – процес розвитку і зміцнення демократичних
засад змісту та організації її діяльності. Деморалізація – моральне розкладання,
втрата етичних критеріїв, занепад духу, дисципліни. (2)
Державний освітній стандарт
1.Основний документ, що визначає освітній рівень, який повинен бути досягнутий
випускниками незалежно від форм одержання освіти. Включає в себе федеральний
і національно–регіональний компоненти.
2. Основний документ, у якому визначені кінцеві результати освіти з навчального
предмету. Складається для кожного етапу освіти. Стандартом визначаються цілі та
завдання предметної освіти, уявлення, уміння і навички, якими належить оволодіти
учням, технологія перевірки результатів освіти.
3. Федеральні компоненти Д. о. с. визначають обов'язковий мінімум змісту
основних освітніх програм, максимальний обсяг навчального навантаження учнів,
вимоги до рівня підготовки випускників. (2)
Дефектологія – наука про психофізичні особливості розвитку дітей з психічними та
(або) фізичними вадами, про закономірності їх виховання, освіти і навчання. (1)
Деформація особистості – зміна якостей і властивостей особистості (стереотипів
сприйняття ціннісних орієнтацій, характеру, способів спілкування і поведінки) під
впливом тих чи інших факторів, що мають для неї життєво важливе значення. (1)
Диверсифікація освіти – багаторівневість освіти, багатоступеневість професійної
підготовки кадрів, багатофункціональність навчальних закладів, варіативність і
гнучкість освітніх програм, видовий плюралізм та інституційна активність. (Г)
Дидактика – це наукова область педагогіки, що досліджує принципи, цінності,
закономірності функціонування і розвитку процесу освіти і навчання. (Г)
Дидактична теорія – це система наукових знань про процеси та явища навчання,
представлених у формі дидактичних ідей, закономірностей, принципів і понять, що
дозволяють описати, пояснити і прогнозувати функціонування, розвиток і
саморозвиток дидактичних процесів та явищ.
Дипломна робота – це самостійна письмова робота, яка надається студентами при
закінченні університетів і деяких інших вузів і технікумів. Виконується студентом
на останньому році навчання і служить однією з форм перевірки їх підготовленості
до самостійної роботи за фахом. (3)
Дисертація – це особливий вид наукового твору, який представляє результати
проведеного автором наукового дослідження. (Г)
Дистантне навчання – вид навчання, заснований на комплексному використанні
навчання за листуванням і технічних засобів передачі інформації (радіо,
телебачення, комп'ютери, телефони). (4)
Дисципліна – соціальні відносини, що виражаються в обов'язковому для всіх членів
суспільства підпорядкуванні встановленим правилам і нормам, завдяки яким
досягається узгодженість дій. (1)
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Дисциплінованість – вольова властивість особистості, що виявляється і як
короткочасний процес, і як стан, завдяки якому людина діє відповідно до законів,
норм і правил.
Дитиноцентризм – стиль виховання дитини, в основі якого лежить культ дитини,
пріоритет її інтересів і бажань по відношенню до всього її оточення (1)
Дитячі установи – загальна назва лікувально–профілактичних і навчально–
виховних закладів, призначених для обслуговування дітей віком до 14 років
включно. (1)
Дитячий будинок – державний інтернатний виховний заклад для дітей–сиріт у віці
до 14 років включно. (1)
Дитинство – етап розвитку людини, що передує дорослості; характеризується
інтенсивним ростом організму і формуванням вищих психічних функцій. (2)
Диференціація освіти – орієнтація освітніх установ на досягнення учнями або
студентами відповідного рівня сформованості знань, умінь і навичок на основі
врахування їх розвитку, нахилів, здібностей та інтересів. (Г)
Диференційований підхід у вихованні – здійснення виховної функції, реалізація
загальних закономірностей і принципів виховання з урахуванням особливостей тих
чи інших груп людей, умов їх життєдіяльності. (Г)
Діагностика – розпізнавання, спрямоване на розкриття сутності досліджуваного
педагогічного явища чи процесу, який вже досить повно і глибоко описаний і з
яким він співвідносить (порівнює) отриману інформацію. (Г)
Діагностика соціально–педагогічна – теорія і практика виявлення соціально–
педагогічних характеристик людини, групи людей. (1)
Дії – відносно закінчені елементи діяльності, спрямовані на досягнення проміжних
цілей, які підлягають загальному задуму. (2)
Діти обдаровані – діти, які виявляють загальну або спеціальну обдарованість – до
музики, малювання, техніки та ін., яка діагностується за темпом випередження
однолітків за інших рівних умов. (1)
Діти–сироти – діти у віці до 18 років, у яких померли обоє або єдиний батько або
оголошені померлими. (1)
«Діти вулиці» – діти, результат виховання яких визначено вулицею; діти, що живуть
на вулиці, для яких вона є рідною домівкою. (1)
Діти, підлітки «групи ризику» – діти з різними формами психічної і соціальної
дезадаптації, поведінкою, неадекватними нормами і вимогами найближчого
оточення. (1)
Діяльність – активна взаємодія з навколишньою дійсністю, в ході якої людина
виступає як суб'єкт, цілеспрямовано впливає на об'єкт і задовольняє таким чином
свої потреби. (3)
Діяльність педагогічна – професійна діяльність, спрямована на створення в
педагогічному процесі оптимальних умов для виховання, розвитку та саморозвитку
особистості вихованця, вибору можливостей вільного і творчого самовираження. (2)
Діяльність соціально–педагогічна – діяльність, здійснювана людиною, що має
соціально–педагогічну мету, педагогічні засоби, процес діяльності і відповідний
результат. (1)
Догматизм – метод мислення, що спирається на догми, оперує незмінними
поняттями, формулами без урахування конкретних умов. (1)
Додаткова освіта – освіта, основним завданням якої (в рамках кожного рівня
професійної освіти) є безперервне підвищення кваліфікації робітника, службовця,
фахівця у зв'язку з постійним підвищенням освітніх стандартів. (1)
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Дозвілля – це позаробочий (вільний) час, яким людина розпоряджається за своїм
вибором; сукупність видів діяльності, призначених для задоволення фізичних
духовних і соціальних потреб людей у вільний час. (1)
Домінуючий мотив – мотив, який перемагає в боротьбі мотивів і визначає
спрямованість діяльності в даній ситуації.
Допитливість – риса особистості, що характеризується активним пізнавальним
ставленням до дійсності. Проявляється у дітей вже в дошкільному віці у формі
питань, які постійно задаються, або експериментування над предметами. (1)
Доповідь – публічне повідомлення, розгорнутий виклад якоїсь наукової проблеми,
теми. (Г)
Дорослий – особа, що володіє фізіологічною, психологічною, соціальною,
моральною зрілістю, економічною незалежністю, життєвим досвідом і рівнем
самосвідомості, достатніми для відповідальної самокерованої поведінки. (4)
Дорослий, що навчається – людина, що володіє п'ятьма основними
характеристиками, що відрізняють її від недорослих, що навчаються:
1. Він усвідомлює себе все більш самостійною, самокерованою особистістю.
2. Він накопичує все більший запас життєвого (побутового, професійного,
соціального) досвіду, який стає важливим джерелом навчання його самого і його
колег.
3. Його готовність до навчання (мотивація) визначається його прагненням за
допомогою навчальної діяльності вирішити свої життєво важливі проблеми і
досягти конкретних цілей.
4. Він прагне до невідкладної реалізації отриманих знань, умінь, навичок і якостей.
5. Його навчальна діяльність значною мірою обумовлена тимчасовими,
просторовими, побутовими, професійними, соціальними факторами (умовами). (4)
Досвід – сукупність усього того, що відбувається з людиною в її житті і що вона
усвідомлює. Як філософська категорія Д. – засноване на практиці чуттєво–
емпіричне пізнання об'єктивної дійсності; єдність знань, умінь і навичок. Д.
виступає і як процес практичного впливу людини на зовнішній світ і як результат
цього впливу у вигляді знань і умінь. (1)
Дослідження науково–педагогічне – процес формування нових педагогічних знань,
вид
пізнавальної
діяльності,
спрямований
на
відкриття
об'єктивних
закономірностей навчання, виховання і розвитку. (2)
Достовірність
–
встановлення
ступеня
відповідності
інформації
істині.
Доступність навчання – дидактичний принцип, передбачуваний облік рівня
підготовки учнів, їх вікових та індивідуальних особливостей при розробці програми,
підручників та виборі методів навчання. (1)
Досягнення – позитивний результат якихось зусиль, успіх.
Дошкільне виховання – це сімейне і суспільне виховання дітей дошкільного віку. (3)
Дошкільна освіта – освіта, здобута вихованцями в процесі реалізації
загальноосвітніх програм в мережі дошкільних освітніх установ або під
керівництвом батьків, які є першими педагогами і зобов'язані закласти основи
фізичного, морального та інтелектуального розвитку особистості дитини в дитячому
віці. (1)
Дружба – відношення між людьми, засноване на взаємній прихильності, спільності
інтересів.
Думка – оціночне судження або умовивід, емоційно забарвлене і яке виражає
відношення суб'єкта думки до його предмета, об'єкта.
Духовність – індивідуальна вираженість у системі мотивів особистості двох
фундаментальних потреб: ідеальної потреби пізнання; соціальної потреби жити та
діяти «для інших» (такий підхід частіше розглядається як душевність). (3)
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Е
Еволюція – процес поступової безперервної кількісної зміни, яка готує якісні зміни;
взагалі розвиток.
Евристика – наука, що досліджує закономірності творчої діяльності людини; теорія
і практика організації виборчого пошуку при вирішенні складних інтелектуальних
завдань. (1)
Евристична бесіда – питальна форма навчання, при якій вчитель не повідомляє
учням готових знань, а вміло поставленими запитаннями, іноді навідними, але які
не містять прямої відповіді, змушує їх самих на основі вже наявних знань, запасу
уявлень, спостережень, особистого життєвого досвіду приходити до нових понять,
висновків і правил. (1)
Егоїзм – властивість особистості, риса характеру, що виявляється в себелюбстві,
перевазі особистих інтересів над громадським та інтересами інших людей. (1)
Егоцентризм – крайня точка егоїзму.
Екологія – наука про відносини рослинних і тваринних організмів один до одного і
до навколишнього середовища.
Екскурс – вивчення, висвітлення якого–небудь спеціального питання, пов'язаного з
головною темою.
Експеримент – емпіричний метод пізнання педагогічних явищ і процесів в
контрольованих і керованих умовах. (Г)
Експерт – кваліфікований спеціаліст у певній галузі, якого запрошують для
дослідження, консультування, вироблення суджень, висновків, проведення
експертизи. (1)
Екстерн – людина, що здає іспити за курс навчального закладу, не навчаючись у
ньому.
Екстернат – самостійне вивчення учнями дисциплін згідно з основною освітньою
програмою вищої професійної освіти за обраним напрямом підготовки з
подальшою атестацією у вищому навчальному закладі. Поточна атестація включає
прийом іспитів і заліків з курсів відповідних дисциплін; рецензування і прийом
контрольних та курсових робіт, курсових проектів і звітів з практики. (1)
Енциклопедизм – всебічна освіченість, глибока обізнаність у різних галузях знання.
Енциклопедія – наукове довідкове видання зі всіх або окремих галузей знань у
формі словника.
Ерудиція – прояв широти розуму, що спирається на великий обсяг знань з даного
питання і забезпечується пам'яттю. (1)
Естетичне виховання – один з видів виховання особистості, мета якого –
формування естетичного смаку і естетичного ставлення до дійсності не тільки
особистостей, але через них і колективів. (1) Етапи процесу навчання – послідовні
стадії організації процесу навчання: 1) діагностика учнів; 2) планування; 3)
створення умов; 4) реалізація; 5) оцінювання та 6) корекція навчання. (4)
Етика – система норм моральної поведінки людини, професійної групи. (1)
Етика соціально–педагогічна – складова частина етики, що відображає специфіку
функціонування моралі (моральності) в умовах цілісного соціально–педагогічного
процесу; наука про різні аспекти моральної діяльності соціального педагога.
Предметом Е. С.–П. є закономірності прояву моральності у свідомості, поведінці,
відносинах і діяльності соціального педагога. (1)
Етикет – у вузькому сенсі, в історично первинному значенні – звід правил
обходження, прийнятих при дворі, в дипломатичному колі і т.п.; в широкому
значенні – сукупність правил поведінки, ввічливості, прийнятих у будь–якому
суспільстві або його частині (Е. статево–віковий, кастовий, становий, професійний
і т.п.). (1)
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Є
Єдина школа – принцип організації системи освіти, що забезпечує спадкоємність і
відкритість усіх ступенів – від нижчого до вищого. (1)
Єдині педагогічні вимоги – загальна лінія у виховній роботі, вироблена педагогічним
колективом як конкретизація правил поведінки учнів на уроках, під час змін і в
позаурочній діяльності стосовно специфіки даного навчального закладу. (1)
Єдність свідомості, особистості і діяльності – принцип психології, згідно з яким
свідомість як вища інтегральна форма психічного відображення, особистість, яка є
людиною як носієм свідомості, діяльність як форма взаємодії людини зі світом, в
якому вона досягає свідомо поставленої мети, існує, проявляється і формується не
у своїй тотожності, а в триєдності, яка визначається діалектикою їх причинно–
наслідкових зв'язків, іншими словами свідомість – особистісна і діяльна,
особистість – свідома і діяльна, діяльність – свідома і особистісна.
Єдність ціннісно–орієнтаційна – один з нових показників згуртованості групи, що
фіксує ступінь збігів позицій та оцінок її членів по відношенню до цілей діяльності
і цінностей, найбільш значимих для групи в цілому. Показником єдності служить
частота збігів позицій членів у відношенні значущих для неї об'єктів оцінювання.
(1)
Ж
Життєва орієнтація – вміння людини розбиратися в навколишньому оточенні,
виділяти і вибирати для себе найбільш оптимальний напрямок життєвого шляху. (1)
Життєва позиція – внутрішня установка, обумовлена світоглядними, моральними та
психологічними якостями особистості і відображає її суб'єктивне ставлення до
суспільства. (2)
Життєва позиція особистості – найбільш виражені основні компоненти її
спрямованості, що визначають переконання, принципи, ціннісні орієнтації,
установки, що стали мотивами діяльності особистості.
Життєва ситуація – поєднання умов і обставин, що визначають своєрідність
життєдіяльності та поведінки людини в даний конкретний момент часу. (1)
Життєва мета – рівень досягнень особистості, вираз усвідомленої особистістю
«концепції власного майбутнього». (1)
Життєвий шлях – найбільш широке загальнонаукове поняття, що описує прогрес
індивідуального розвитку людини від народження до смерті. (1)
Життєдіяльність – буття, природна функція особистості, що виявляється як
поведінка і здійснюється як діяльність серед людей в конкретних умовах і відрізку
часу завдяки задаткам і здібностям, успадкованим від батьків і розвиненим в
процесі виховання. (1)
Жорстокість – здатність заподіяти страждання людям чи тваринам. (1)
Жорстокість дитяча – заподіяння дитиною страждань людям або тваринам,
продиктоване не злими намірами, а незнанням властивостей предметів і явищ,
невмінням передбачити наслідки свого вчинку. (3)
З
Завдання педагогічне – осмислення сформованої соціально–педагогічної ситуації та
прийняття на цій основі рішення і плану необхідних дій. (3)
Завдання соціально–педагогічне – осмислення, сформованої соціально–педагогічної
ситуації та прийняття на цій основі рішень і плану необхідних дій. (1)
Загальна освіта дає знання основ наук про природу, суспільство, людину, формує
світогляд,
розвиває
пізнавальні
здібності,
дозволяє
зрозуміти
основні
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закономірності процесів у навколишньому світі людини, придбати необхідні кожній
людині навчальні та трудові вміння, різноманітні практичні навички.
Загальнокультурна освіта дорослих – утворення, яке задовольняє потреби індивіда у
своєму розвитку, у підтримці здоров'я, в змістовному проведенні дозвілля. (4)
Закономірність соціальна – об'єктивно існуючий, повторюваний зв'язок соціальних
явищ, що виражає виникнення, функціонування і розвиток суспільства як цілісної
соціальної системи або його окремої підсистеми. (1)
«Закрите» навчання – традиційна форма організації процесу навчання, що
характеризується повною обумовленістю діяльності учнів навчальним закладом. (4)
Закріплення знань, умінь, навичок – спеціальна робота педагога по здійсненню
принципу міцності засвоєння учнями навчального матеріалу. (3)
Залік – форма перевірки успішного виконання учнем, студентом лабораторних і
практичних робіт, засвоєння програмного матеріалу семінарських занять,
навчальних завдань виробничої (професійної) практики, виконання курсової
роботи. (Г)
Занедбаність педагогічна – стан, обумовлений недоліками в навчально–виховній
роботі з дітьми, підлітками, проведеній в сім'ї, дошкільному закладі, школі. (1)
Занедбаність соціальна – несформованість у дитини соціальних почуттів, інтересів,
навичок і вмінь. (1)
Заохочення – метод виховання, який регулює поведінку людини, шляхом
стимулювання, спонукання до закріплення позитивного досвіду. (1)
Заочне навчання – форма організації навчального процесу для осіб, що поєднують
здобуття освіти та професійну трудову діяльність; частина системи безперервної
освіти. (3)
Засвоєння – процес відтворення індивідом історично сформованих, суспільно
вироблених здібностей, способів поведінки, знань, умінь і навичок, процес їх
перетворення в форми індивідуальної суб'єктивної діяльності. (3)
Засіб – той, використання якого веде до досягнення обраної мети. (1)
Засіб – прийом, спосіб дії для досягнення певного результату.
Засоби навчання і виховання – матеріальні та ідеальні об'єкти, які залучаються в
педагогічний процес в якості носіїв інформації та інструменту діяльності педагога і
учнів. (Г)
Засоби педагогічного процесу – кошти, які виступають складовою частиною процесу
навчання, виховання, перевиховання та забезпечують її функціонування в інтересах
мети педагогічного процесу. До них відносяться навчання; праця; правила
поведінки, встановлені в освітньому закладі; режим (для виправних колоній);
культурно-дозвіллєва діяльність; фізкультурно–оздоровча, фізкультурно–спортивна
діяльність; туризм; громадська робота та ін. (1)
Засоби педагогічної діяльності – те, що використовує вихователь для впливу на
виховуваних в процесі виховної діяльності (за допомогою чого забезпечується
досягнення мети педагогічної діяльності). До них відносяться слова, дії, приклади,
книги, технічні засоби та ін. (1)
Захист дитинства – система заходів,яка забезпечує охорону законних прав та
інтересів дітей на основі розробки нормативних документів, які визначають правове
становище неповнолітніх; законодавче регулювання дитячої праці; вдосконалення
системи опіки, піклування та усиновлення дітей, які залишилися без піклування
батьків; створення мережі спеціалізованих соціальних служб та установ для
проведення корекційної та реабілітаційної роботи з дітьми, що потребують
відповідної допомоги. (1)
Заходи – сукупність дій, спрямованих на досягнення певної мети.
Заходи виховання – сукупність дій, спрямованих на досягнення певної мети
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виховання. До З.В. можна віднести заходи заохочення, покарання, організації
діяльності. (1)
ЗВНіЯ – абревіатура, що позначає знання, вміння, навички і якості, які
набуваються учнями в процесі навчання. (4)
Здатність до навчання – це набута учнями або студентами (під впливом навчання і
виховання) внутрішня готовність до різних психологічних перебудов і перетворень у
відповідності з новими програмами і цілями подальшого навчання. (Г)
Здібності – індивідуально–психологічні особливості особистості, що є умовою
успішного виконання тієї чи іншої продуктивної діяльності. Вони тісно пов'язані з
загальною спрямованістю особистості, з тим, наскільки стійкі схильності людини
до тієї чи іншої діяльності. Рівень і ступінь розвитку З. виражають поняття талантУ
і геніальності. (2)
Здоров'я – стан організму, що характеризується його врівноваженістю із
навколишнім середовищем та відсутністю будь-яких хворобливих змін. (2)
Зміст освіти та виховання – система наукових знань, умінь і навичок, відносин і
досвіду творчої діяльності, оволодіння якими забезпечує різнобічний розвиток
розумових і фізичних здібностей вихованців, формування їх світогляду, моралі,
поведінки, підготовку до суспільного життя і праці. Джерелом З. о. і в. служить все
різноманіття культури. (2)
Знання – результат пізнання, сукупність наукових відомостей з відповідної області;
це відображення людиною об'єктивної дійсності у формі фактів, уявлень, понять і
законів науки; це колективний досвід людства, результат пізнання об'єктивної
дійсності. (Г)
Значення – семантична сторона діяльності, один з аспектів індивідуальнопедагогічного засвоєння суспільно–історичного досвіду. (Г)
Зрілість (дорослість) – вік між молодістю і старістю; період, що характеризується
тенденцією до досягнення найвищого розвитку духовних, інтелектуальних і
фізичних здібностей особистості. (1)
І
Ідеал – образ досконалості, найбільш цінного і величного в культурі, мистецтві,
стосунках між людьми, моральна і абсолютна підстава морального обов’язку,
критерій поділу добра і зла. (3)
Ідентифікація – ототожнення людини з будь-ким, чим-небудь; в соціальній
психології відображає найважливіший механізм соціалізації людини. Проявляється
у прийнятті індивідом певної соціальної ролі при входженні в групу, в усвідомленні
ним групової приналежності, формуванні у нього соціальних установок. (1)
Ідеологізація – процес насильницького підпорядкування суспільної свідомості
офіційним ідеологічним концепціям і установкам владних структур. Складова
частина політики тоталітарного режиму. (2)
Імідж – реальний (або уявний) образ, стиль ділової людини; ставлення до неї на
підставі її популярності і успіху, довіри та симпатій людей. Зазвичай асоціюється з
поняттями престижу і престижності, з репутацією. (1)
Імідж соціального педагога – емоційно забарвлений стереотип сприйняття образу
соціальної поведінки в свідомості вихованців, колег, соціального оточення, в
масовій свідомості. (1)
Імпровізація педагогічна – діяльність соціального педагога на підставі особистого
досвіду, інтуїції, з урахуванням ситуації, що склалася, без попереднього
осмислення, обмірковування. (1)
Інвалід – особа, яка частково або повністю втратила працездатність. До цієї
категорії відносять людину, яка має порушення здоров'я зі стійким розладом
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функцій організму, обумовлених захворюваннями, наслідками травм або
дефектами. (1)
* Обмеження життєдіяльності людини – повна або часткова втрата особою здатності
або можливості здійснювати самообслуговування, самостійно пересуватися,
орієнтуватися, спілкуватися, контролювати свою поведінку, навчатися і займатися
трудовою діяльністю. (1)
* Соціальний захист інвалідів – система гарантованих державою економічних,
соціальних і правових заходів, що забезпечують інвалідам умови для подолання,
заміщення (компенсації) обмежень життєдіяльності та спрямованих на створення їм
рівних з іншими громадянами можливостей участі в житті суспільства. (1)
Індивід – людина як одинична природна істота, представник Homo sapiens, носій
індивідуальної своєрідності; кожна окрема людина в співтоваристві інших. (1)
Індивідуалізація освіти – облік та розвиток індивідуальних особливостей учнів і
студентів у всіх формах взаємодії з ними в процесі навчання і виховання; зумовлена
потреба в нерегламентованих, творчих видах діяльності відповідно до особливостей
кожного конкретного індивіда. (Г)
Індивідуалізм – риса особистості, одночасно тип світогляду, що виражається в
абсолютизації позицій, інтересів окремого індивіда і в протиставленні їх інтересам
суспільства, групи людей. (2)
Індивідуальність – унікальна, неповторна своєрідність особистості, сукупність
тільки їй притаманних індивідуально-психічних особливостей. (2)
Індивідуальний підхід – бажання та вміння педагога не тільки бачити в вихованцях,
але й стимулювати в кожному з них розвиток унікального варіанту носія
загальнолюдських цінностей. (Г)
Індивідуальний стиль діяльності – характерна для даного індивіда система навичок,
методів, прийомів, способів виконання тієї чи іншої діяльності, що забезпечує
більш-менш успішне її виконання. (3)
Інноваційне навчання – навчання, орієнтоване на виховання готовності особистості
до швидко наступаючих змін у суспільстві – готовність до активного будівництва
майбутнього за рахунок нового, творчого і мобільного мислення, здатності до
створення нового матеріального продукту, духовного оновлення особистості і
колективу. (Г)
Інновація педагогічна – нововведення в педагогічну діяльність, зміна в змісті і
технології навчання і виховання,що має на меті підвищення його ефективності. (3)
Інспектування – перевірка відповідності діяльності освітніх установ нормам
законодавчого права та ін. правовим актам. (3)
Інститут – самостійна установа вищої професійної освіти або частина (структурний
підрозділ) університету, академії, що реалізує професійні освітні програми з ряду
направлень науки, техніки і культури, а також, як правило, освітні програми
післявузівської професійної освіти; науково–дослідницькі установи, що здійснюють
певний вид діяльності; сукупність норм і прав в якійсь галузі суспільних відносин,
та чи інша форма суспільного устрою. (1)
Інститут соціалізації – стійкі форми організації життєдіяльності людей, що
закріплюють, регламентують і транслюють норми, цінності і зразки поведінки для
виконання тих чи інших соціальних ролей. До них відносяться: держава, церква,
політичні партії, сім'я, різні об'єднання та спілки. Найбільш значущими для дитини
є сім'я і школа. (1)
Інститут соціальний – відносно стійкі типи та форми соціальної практики, за
допомогою яких організується суспільне життя, забезпечується стійкість зв'язків і
відносин в рамках соціальної організації суспільства. Діяльність І. с. визначається
набором специфічних соціальних норм і приписів, що регулюють відповідні типи
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ведення; інтеграцією його в соціально–політичну, ідеологічну та ціннісну структуру
суспільства, що дозволяє узаконити формально–правову основу діяльності того чи
іншого інституту, здійснювати соціальний контроль над інституційними типами
дій; наявністю матеріальних засобів та умов, що забезпечують успішне виконання
нормативних приписів та здійснення соціального контролю. (1)
Інструктаж – навчальна процедура, що встановлює порядок і способи виконання
якої–небудь задачі або завдання; проводиться компетентною особою, що здійснює
керівництво, навчальною групою, або індивідуальним наставником (майстром).
Включає ряд елементів: пояснення, бесіду, демонстрацію прийомів, показ наочних
посібників; підрозділяється на вступний, поточний, заключний І. (1)
Інструкція – нормативний акт, що видається керівниками центральних та місцевих
органів державного управління в межах їх компетенції на основі та на виконанні
законів, указів, постанов і розпоряджень уряду та актів вищих органів державного
управління; збори правил, що регламентують виробничо–технічну діяльність. (1)
Інструментальні методи – спеціальні емпіричні методи дослідження у професійній
педагогіці, пов'язані із застосуванням приладів, інструментів, апаратів, призначених
для вивчення явищ і процесів, недоступних безпосередньому сприйняттю і які
використовуються з метою отримання об'єктивних кількісних даних; отримали
широке застосування в дослідженнях, пов'язаних з формуванням професійних
умінь, проблемами професійної орієнтації і профвідбору, професійної адаптації і
т.д. (1)
Інтеграція – орієнтація на сприйняття системно–структурованого знання на основі
інтеграції матеріалів з різних наукових сфер, наявність міждисциплінарних
залежностей і зв'язків. (1)
Інтеграція соціальна – характеристика заходів збігу цілей, інтересів різних
соціальних груп, індивідів. Може бути природною і примусовою. (1)
Інтеграція примусова соціальна – заборона на відмінності, підпорядкування
особистих інтересів заданим ззовні цілям. Крайня форма прояву примусової
інтеграції в суспільстві – тоталітаризм. (1)
Інтеграція природна соціальна – об'єднання навколо спільних цілей, виникає на
основі збігу індивідуальних і групових інтересів (єдність переконань, вибір лідера,
спільне отримання результату діяльності тощо). (1)
Інтелект – розум, здатність мислити, проникливість, сукупність тих розумових
функцій (порівняння, освіта, поняття, судження, висновки і т.д.), які перетворюють
сприйняття у знання або критично переглядають і аналізують уже наявні знання.
(1)
Інтелігентність – сукупність особистісних якостей індивіда, що відповідають
соціальним очікуванням, що пред'являються передовою частиною суспільства
переважно до осіб, зайнятих розумовою працею і художньою творчістю, в більш
широкому аспекті – до людей, які вважаються носіями культури. (1)
Інтерв'ю – бесіда з однією або кількома особами з яких–небудь актуальних питань;
в педагогічних дослідженнях бесіда за наміченим планом. (Г)
Інтерес – ставлення людини до світу, яке реалізується в пізнавальній діяльності по
засвоєнню навколишнього предметного змісту. (1)
Інтернат – освітня установа, в якій учні живуть, навчаються, перебуваючи на
частковому або повному державному забезпеченні; гуртожиток для учнів при
освітньому закладі; будинок, притулок для інвалідів та одиноких пристарілих, де
вони
забезпечуються
доглядом.
(1)
Інтуїція соціально–педагогічна – швидке, одномометне прийняття соціальним
педагогом рішення, засноване не на розгорнутому, усвідомленому аналізі, а на
передбаченні подальшого розвитку ситуації та особистому досвіді. (2)
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Інфантилізм – затримка в розвитку організму; збереження в психіці і поведінці
людини особливостей, властивих більш ранньому віку.
Інфантилізм психічний – відставання дитини в особистісному розвитку (загальне
недорозвинення, специфічні відхилення).
Інфантилізм соціальний – соціальне недорозвинення, що виявляється в процесі
соціалізації дитини і відбивається на її соціальному розвитку і вихованні.
Інфантилізм фізичний – фізичне недорозвинення дитини (затримка росту, кволість
організму) внаслідок інфекційних захворювань, інтоксикацій, неповноцінного
харчування. (1)
Інформатизація освіти – комплекс заходів щодо перетворення педагогічних процесів
на основі впровадження у навчання та виховання інформаційної продукції, засобів,
технологій. (3)
Інфраструктура соціальна – стійка сукупність матеріально–речових елементів, що
створюють умови для раціональної організації основних видів діяльності людини –
трудової, соціально–політичної, культурної сімейно–побутової. (1)
Іспит – форма оцінки якості засвоєння теоретичних знань навчального предмета
або досліджуваної дисципліни, їх міцність і глибину засвоєння, розвиток творчого
мислення, уміння синтезувати, класифікувати і узагальнювати отримані знання і
застосовувати їх до вирішення завдань практичного і прикладного характеру. (Г)
Іспити у вищій школі – проводяться викладачами з прочитаних ними теоретичних
дисциплін. Вони можуть бути вступними, семестровими, курсовими та державними.
Результати іспиту оцінюються зазвичай за чотирибальною системою (відмінно,
добре, задовільно, незадовільно). (3)
Історія педагогіки – галузь педагогічної науки, що вивчає стан і розвиток теорії і
практики виховання і навчання підростаючого покоління на різних ступенях
розвитку людського суспільства. (2)
К
Категорія – найбільш загальне логічне поняття, що виражає суттєві, загальні
властивості і відносини явищ дійсності і пізнання. (1)
Кафедра – об'єднання професорсько–викладацького складу і наукових працівників
однієї або декількох тісно пов'язаних між собою наукових дисциплін, що
займається науково–дослідницькою та педагогічною діяльністю. У вузі –
навчально–науковий підрозділ, що здійснює навчальну, методичну, виховну і
науково–дослідну роботу за своїм профілем. (2)
Кваліфікаційна характеристика – нормативний документ, який містить соціально–
економічну, виробничо–технічну, соціально–психологічну, психофізіологічну
характеристику трудової діяльності за фахом і вимоги до підготовки кадрів. (1)
Кваліфікаційна характеристика фахівця – державний нормативний документ, що
визначає місце фахівця в народному господарстві країни, основні вимоги до його
суспільно–політичних, світоглядних та професійних якостей, до знань і вмінь,
необхідних для успішного виконання трудових і громадських обов'язків в умовах
сучасного виробництва. (1)
Кваліфікація – підготовленість індивіда до професійної діяльності; наявність у
працівника знань, умінь і навичок, необхідних для виконання певних видів робіт.
(1)
Керівництво – найбільш ефективний вид управління людьми і колективами, при
якому суб'єкт управління та об'єкт управління взаємодіють у свідомому прагненні
до єдиної мети. Основні стилі керівництва: автократичний і демократичний. (1)
Клас – шкільний: постійний в межах навчального року колектив учнів, що працює
за єдиною навчальною програмою. (3)
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Класифікатор – перелік пов'язаних між собою понять, які систематизовані, тобто
розподілені за певною системою, і кожному з яких присвоєно певний номер.
Класифікатор спеціальностей середньої професійної освіти – систематизований
перелік спеціальностей (класифікованих за групами споріднених спеціальностей)
підготовки фахівців з середньою професійною освітою. Групи спеціальностей та
спеціальності в класифікаторі кодуються з використанням чотиризначного
цифрового коду, в якому символи 1–2 кодують групи спеціальностей, символи 3–4
– спеціальності всередині груп спеціальності, наприклад: 0300 – освіта; 0313 –
дошкільна освіта.
Класно-урочна система навчання – організація навчальних занять в освітній
установі, при якій навчання проводиться фронтально у класах з постійним складом
учнів за чинним протягом певного проміжку часу розкладом, а основною формою
занять є урок. Одержала обґрунтування Я.А. Коменським у ХVI ст. (1)
Клієнт – особа, яка користується послугами соціальної служби або окремого
спеціаліста: соціального працівника, соціального педагога, психотерапевта,
психолога та ін. (1)
Клімат соціально-психологічний – якісна сторона міжособистісних відносин, яка
проявляється у вигляді сукупності психологічних умов, що сприяють або
перешкоджають продуктивній спільній діяльності і всебічному розвитку особистості
в групі. (3)
Кодекс етики соціального педагога – система норм і правил моральної поведінки та
професійної діяльності соціального педагога. (1)
Коледж – самостійна освітня установа професійного рівня або структурний
підрозділ університету, академії та інституту, що реалізує поглиблені професійні
освітні програми середньої професійної освіти за індивідуальними навчальними
планами продовженої підготовки кадрів, що забезпечує підвищений рівень
кваліфікації. (Г)
Колектив – об'єднання людей на основі особистого і загального інтересу і цілей,
реалізація та досягнення яких передбачають певну структуру, внутрішню
організацію, дисципліну та відповідальність, органи управління та самоврядування.
(1)
Колективізм – моральний принцип, який стверджує пріоритет інтересів і цілей
колективу над спрямуванням індивіда і характеризує високий рівень групової
згуртованості. (3)
Колоквіум – вид навчально-теоретичних занять, що представляє собою групове
обговорення під керівництвом викладача щодо самостійного розділу лекційного
курсу. (Г)
Компенсаторне навчання – спеціальні шкільні програми для дітей і дорослих, які в
минулому з якихось причин були позбавлені можливості отримати освіту. (1)
Компетентність соціально-педагогічна – інформованість і здатність реалізувати свої
соціально-педагогічні можливості у взаємодії з іншими людьми. (1)
Компетенція соціальна – соціальні навички (обов'язки), що дозволяють людині
адекватно виконувати норми і правила життя в суспільстві. (2)
Комплексна програма – система ув'язаних між собою за змістом, термінами,
ресурсами і місцем проведення заходів, дій, спрямованих на досягнення однієї
мети, вирішення загальної проблеми. (1)
Комплексне методичне навчання – планування, розробка та створення оптимальної
системи (комплексу) навчально-методичної документації і засобів навчання, які
необхідні для ефективної організації навчання учнів в рамках часу і змісту, що
визначаються навчальним планом і програмою. (1)
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Комплексний підхід – принцип, що припускає взаємодію фахівців різного профілю
в діагностиці, корекції та реабілітації соціально-дезадаптованих дітей і підлітків. (1)
Комп'ютеризація навчання – один із напрямів науково-технічного прогресу в освіті,
що має на меті оптимальне використання електронної обчислювальної техніки
(включаючи персональні комп'ютери) на всіх стадіях навчання всіма його
учасниками. (3)
Комунікація – процес, за допомогою якого деяка ідея передається від джерела до
одержувача з метою зміни його знань, соціальних установок, поведінки. (1)
Комфортність навчання – сукупність умов, в яких протікає навчальна діяльність, яка
характеризується з точки зору їх здатності забезпечити нормально–психологічний
клімат і необхідні умови. (1)
Консиліум педагогічний – нарада, консультація вчителів з метою більш глибокого
вивчення успішності і поведінки школярів і вироблення правильного шляху
подальшої роботи з ними щодо усунення виявлених недоліків в їх навчанні,
розвитку та вихованні. (1)
Конспект – одна з найважливіших форм навчальних записів, що представляє собою
зв'язний, стислий і послідовний письмовий виклад змісту засвоєного матеріалу. (3)
Консультація – порада, роз'яснення фахівця з якого–небудь питання; один із видів
навчального заняття – бесіда викладача з учнями з метою розширення та
поглиблення їх знань; нарада фахівців з будь–якої справи, питання. (1)
Контекстне навчання – навчання, в якому динамічно моделюються предметне і
соціальне утримання професійної праці, тим самим забезпечуються умови
трансформації навчальної діяльності студента у професійну діяльність фахівця. (3)
Контроль – це перевірка викладачем на семінарах, практичних і лабораторних
заняттях отриманих учнями або студентами знань і набутих ними вмінь і навичок.
Контроль педагогічний – це перевірка викладачем на семінарах, практичних і
лабораторних заняттях отриманих учнями або студентами знань і набутих ними
вмінь і навичок. (Г)
Конфіденційність – збереження фахівцем в таємниці інформації, отриманої в ході
діагностики, терапії або консультування. (1)
Конференція – організаційна форма навчально-виховного заходу.(Г)
Конфлікт – зіткнення різноспрямованих цілей, інтересів, позицій, думок чи
поглядів суб'єктів взаємодії, що фіксуються ними в жорсткій формі. (3)
Конфлікт соціальний – тип соціальних взаємодій, що характеризується протидією
соціальних об'єктів, обумовлений суперечністю їхніх потреб, інтересів, цілей, а
також соціальних статусів, ролей і функцій. (1)
Концепція – система поглядів на ті чи інші явища, керівна ідея, що визначає
характер пізнавальної і практичної діяльності, основна думка або провідний задум,
трактування явища, основна точка зору. (Г)
Корекція – виправлення недоліків. (1)
Корекція в соціальній педагогіці – система соціально–педагогічних заходів,
спрямованих на виправлення (часткове або повне) процесу та результату
соціального розвитку і виховання дитини, виховної діяльності у сім'ї, освітній
установі, центрі дозвілля та ін.
Корекція педагогічна – комплекс навчально-виховних заходів, які спрямовані на
подолання у дітей відхилень, пов'язаних з психічними процесами: пізнавальними,
емоційними та вольовими. (1)
Корпорація – група, цілі діяльності якої замкнуті всередині; «працююча тільки на
себе» і не пов'язана з іншими.
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Криза – стан внутрішнього конфлікту, що переживається людиною чи групою
людей у зв'язку з виникненням складної життєвої ситуації, коли звичні методи
пристосування до середовища виявляються неефективними. (1)
Критерій – ознака, на підставі якої проводиться оцінка, визначення або
класифікація чого-небудь; мірило оцінки. (2)
Крок – один з моментів, які послідовно змінюють один одного в якому–небудь
процесі, явищі.
Культура – сукупність матеріальних і духовних цінностей, створених і створюваних
людством у процесі суспільно–історичної практики і які характеризують історично
досягнутий ступінь в розвитку суспільства. (3)
Культура соціального педагога – повсякденний прояв соціальним педагогом як
особистістю отриманого соціально-педагогічного досвіду, накопиченого в
суспільстві, у професійній діяльності.(1)
* Педагогічна культура соціального працівника – прояв фахівцем соціальної сфери
мистецтва педагога в професійній діяльності в інтересах налагодження з клієнтом
міжособистісних відносин, активізація його як особистості. (1)
* Соціально–педагогічна культура людини – в широкому плані це рівень засвоєння і
повсякденного прояву людиною соціально–педагогічного досвіду в різних сферах: в
сім'ї (зміцнення сім'ї та внутрішньосімейних відносин, підтримання морально–
психологічного клімату в ній, виховання дітей); на виробництві відповідно зі своїм
статусом (управління персоналом, повсякденне спілкування, підтримання
морального клімату тощо); в процесі спілкування з іншими людьми. У вузькому
плані С.–п. к.л. – це прояв соціально–педагогічного досвіду в тій чи іншій сфері
(професійно–педагогічна культура, культура спілкування з тією чи іншою
категорією людей, мистецтво виховання дітей у сім'ї та ін.) (1)
Курс лекцій – різновид навчального видання, в якому опубліковано
авторський лекційний курс з якоїсь дисципліни. (Г)
Л
Лабораторне заняття – одна з форм навчальної роботи, яка спрямована на освоєння
учнями
(студентами)
окремих
видів,
способів
і
методів
проведення
експериментальної науково-дослідної роботи. (Г)
Лаконізм – стислість і чіткість у викладі думки. (1)
Лекція – метод навчання і виховання, послідовний монологічний виклад системи
ідей у певній галузі. (2)
Лідер – глава; вождь; людина; авторитетний член організації або малої групи,
особистісний вплив якої дозволяє їй грати в ній провідну роль. Авторитет і
повсякденний вплив Л. мають неформальний характер, складаються стихійно і
підтримуються неофіційними засобами групового контролю. (1)
Лінощі – стан людини, риса особистості, що характеризують її ставлення до справи,
праці, прояв вольових зусиль в інтересах справи.
Соціальні лінощі – тенденція людей докладати менше зусиль в тому випадку, коли
вони об'єднують свої зусилля заради спільної мети, ніж у випадку індивідуальної
відповідальності. (1)
Лінь – психічне явище: відсутність бажання робити що-небудь, що вимагає
вольового зусилля, і головне – переживання задоволення від неробства. Лінь
необхідно відрізняти від апатії і свідомої відмови від роботи. (1)
Ліцей – вид державного середнього загальноосвітнього навчального закладу, що
забезпечує безперервність середньої та вищої освіти. Маючи більш вузьку
диференціацію в порівнянні з гімназією (технічну, біолого–хімічну і т.п.), дає
підвищену підготовку з окремих предметів різних циклів, здійснює ранню
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профілізацію, забезпечує максимально сприятливі умови для розвитку творчого
потенціалу. (1)
Логопедія – наука, що вивчає людей з мовними порушеннями і розробляє методи
корекційно–педагогічної роботи з ними. (1)
Любов – високий ступінь емоційно–позитивного ставлення, що виділяє свій об'єкт
серед інших і поміщає його в центр життєвих потреб і інтересів суб'єкта (любов до
батьківщини, матері, дітей, музики і т.д.). Л. між статями, між людьми
розрізняється відтінками переживань: асексуальний потяг (агапе) – сильний інтерес
до іншої людини з елементами самозречення; любов–дружба – ніжність, яку ми
відчуваємо до тієї людини, життя якої тісно переплетене з нашим власним; любов–
пристрасть – стан сильного ваблення до союзу з іншою людиною; любов–гра
(людус) – потяг, що викликає взаємний інтерес сторін, але не досягає високого
напруження; любов розумова (прагма) – любов, контрольована свідомістю. (1)
Людина – жива істота, що володіє даром мислення і мови, здатністю створювати
знаряддя і користуватися ними в процесі суспільної праці.
Людський фактор – в широкому сенсі – поняття, використовуване в соціальноекономічних дисциплінах для характеристики комплексу факторів, які здійснюють
визначальний вплив на ефективність суспільного виробництва, пов'язаних з
мотивацією, системою цінностей, матеріальними і духовними умовами існування
людини; у вузькому сенсі – інтегральні характеристики зв'язку людини і технічного
пристрою, які проявляються в конкретних умовах їх взаємодії при функціонуванні
ергатичної системи. (1)
М
Майстерність – високий ступінь оволодіння певними видами професійної
діяльності.
Майстерність педагогічна – високий рівень оволодіння педагогічною діяльністю;
комплекс спеціальних знань, умінь і навичок, професійно важливих якостей
особистості, що дозволяє педагогу ефективно управляти навчально-пізнавальною
діяльністю учнів і здійснювати цілеспрямований педагогічний вплив і взаємодію.
(2)
Макросистема – постійність форми і (або) змісту систем нижчого порядку (мікро-,
мезо-, екзо-), які існують або можуть існувати на рівні культури як цілого разом з
системами вірувань або ідеологій, лежать в основі такої постійності. (1)
Маніпулювання – система способів ідеологічного соціально–психологічного впливу
з метою зміни мислення і поведінки людей всупереч їх інтересам. (1)
Маргіналізація – процес деградації людини, втрата нею колишнього статусу,
перетворення в соціальне явище, не типове для даного цивілізованого суспільства.
(1)
Мезосистема – структура взаємин двох або більше середовищ, в яких особистість,
яка розвивається, бере активну участь (наприклад, для дитини це відношення між її
будинком, школою і сусідської групою однолітків, а для дорослого – між сім'єю,
роботою і суспільною діяльністю).(1)
* Екзосистема – середовище, яке не втягує особистість, яка розвивається як
активного учасника, але впливає на її життєдіяльність (опосередкований вплив на
соціалізацію особистості). (1)
Менеджмент – сукупність принципів, методів, засобів і форм управління підлеглим
персоналом і координацією його діяльності в ім'я ефективної роботи організації з
реалізації її цілей. (1)
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Менеджмент педагогічний – комплекс принципів, методів, організаційних норм і
технологічних прийомів управління освітнім процесом, спрямований на
підвищення його ефективності. (2)
Менталітет, ментальність – квінтесенція культури, в якій втілюються глибинні
підстави світосприйняття, світогляду і поведінки людини, групи або соціуму; образ
думок, сукупність розумових навичок і духовних установок, властивих окремій
людині або суспільній групі.
Мета – один з елементів поведінки, безпосередній мотив свідомої діяльності, який
характеризується передбаченням у свідомості, мисленні результату діяльності і
шляхів, способів її досягнення; усвідомлений образ передбаченого результату, на
досягнення якого спрямована дія. (1)
Мета виховання – розглядається, як правило, з двох позицій: у глобальному вимірі
– ідеал досконалої людини (ідеал досягнення) з точки зору даного суспільства,
сім'ї, вихователя, на реалізацію якого спрямовано виховання; в локальному плані –
передбачений результат виховної діяльності.
Мета педагогічна – результат взаємодії педагога та учня, що формується у
свідомості педагога у вигляді узагальнених уявлень, згідно з якими потім
відбираються і співвідносяться між собою всі інші компоненти педагогічного
процесу. (2)
Метод – спосіб досягнення мети, вирішення якої–небудь задачі; сукупність
прийомів і операцій теоретичного або практичного освоєння дійсності. (3)
Метод аналізу документів – дослідження результатів діяльності у сфері освіти,
проведене на основі аналізу планів різного характеру і призначення, програм,
навчально–методичних матеріалів, матеріалів атестації, ліцензування та акредитації.
Метод бесіди – отримання словесної інформації про людину, колектив чи групу як
від самого предмета дослідження, так і від оточуючих його людей. В останньому
випадку Б. виступає як елемент методу узагальнення незалежних характеристик.
Метод спостереження – цілеспрямована, систематична фіксація специфіки
протікання тих чи інших педагогічних явищ, проявів в них особистості, колективу,
групи людей, одержуваних результатів. Спостереження може бути суцільними і
вибірковими; включеними і простими; неконтрольованими і контрольованими (при
реєстрації спостережуваних подій за заздалегідь відпрацьованою процедурою);
польовими (при спостереженні в природних умовах) і лабораторними (в
експериментальних умовах) і т. д.
Метод соціометричний – дослідження структури, характеру відносин людей на
основі вимірювання їх міжособистісного вибору. Це вимір відбувається за певним
соціометричним критерієм, а його результати набувають вигляд соціометричної
матриці, або соціограми.
Метод термінологічний – оперування базовими та периферійними поняттями
проблеми, аналіз педагогічних явищ через аналіз закріплених в мові теорій
педагогіки понять.
Метод
тестування
–
дослідження
особистості
шляхом
діагностики
(психопрогностики) її психічних станів, функцій на основі виконання
стандартизованого завдання.
Метод узагальнення незалежних характеристик – дослідження, побудовані на
узагальненні можливо більшого числа відомостей про досліджуваний індивід,
одержуваних від можливо більшого числа осіб, що спостерігають за ним в якомога
більшій кількості видів його діяльності; складання характеристики особистості або
події різними експертами незалежно один від одного.
Методика – спосіб досягнення певної мети; сукупність способів доцільної
поведінки будь–якої роботи; галузь педагогічної науки, що досліджує
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закономірності, правила, методи і прийоми навчання, здійснення виховної
діяльності. (1)
Методологія – вчення про науковий метод пізнання; принципи і способи
організації теоретичної та практичної діяльності людини.
Методи виховання – суспільно обумовлені способи педагогічно доцільної взаємодії
між дорослими і дітьми, які сприяють організації дитячого життя, діяльності,
відносин, спілкування, стимулюють їх активність і регулюють поведінку. Вибір
методів виховання залежить від мети виховання; провідного типу діяльності; змісту
і закономірностей виховання; конкретних завдань і умов їх вирішення; вікових,
індивідуальних і статевих особливостей вихованців; вихованості, мотивації
поведінки. Умовами, що визначають успішне застосування М.В., виступають
індивідуальні особливості вихователя як особистості, рівень його професійної
компетентності. (2)
Методи комунікації ненаправлені – методи соціальної педагогіки, які застосовуються
в роботі з дезадаптованими, педагогічно запущеними дітьми та підлітками, важкими
у виховному відношенні, що полягають у використанні метафор, історій, чарівних
казок, прислів'їв, приказок, анекдотів і т.п. з метою уточнення сенсу проблем
дитини та шляхів їх вирішення. (2)
Методи контролю і самоконтролю в навчанні – методи отримання інформації
вчителем і учнями про результативність процесу навчання. Дозволяють встановити,
наскільки готові учні до сприйняття і засвоєння нових знань, виявити причини їх
труднощів і помилок, визначити ефективність організації, методів і засобів
навчання і т.д. Поділяються на усні (індивідуальне, фронтальне і ущільнене
опитування); письмові (письмові роботи, диктанти, виклади, твори, реферати і т.
п.); практичні (практичні роботи, досліди); графічні (графіки, схеми, таблиці);
програмовані (безмашинні, машинні); спостереження; самоконтроль.
Методи навчання – система послідовних, взаємозалежних дій учителів й учнів, що
забезпечують засвоєння змісту освіти, розвиток розумових сил і здібностей учнів,
оволодіння ними засобами самоосвіти й самонавчання. М.Н. позначають мету
навчання, спосіб засвоєння й характер взаємодії суб'єктів навчання.
Методи організації колективу – сукупність засобів і прийомів виховання, які
сприяють формуванню колективу, що відрізняється високою дисципліною,
турботою всіх і кожного про умови взаємодії та спільної діяльності. (1)
Методи педагогічного дослідження – сукупність способів і прийомів пізнання
об'єктивних закономірностей навчання, виховання і розвитку.
Методи самостійної роботи – самостійна робота, виконувана учнями за завданням
вчителя і здійснювана при його безпосередньому (на уроці, на самоподготовці в
групі продовженого дня) або опосередкованому керівництві, і самостійна робота,
виконувана за власною ініціативою учня (вихід на рівень самоосвіти).
Методи спеціальні – сукупність засобів і прийомів, які використовуються в
соціально–педагогічній роботі з дітьми, що мають порушення в розвитку, і
спрямовані на їх індивідуальний, індивідуально–корекційний, корекційно–
компенсаторний розвиток і виховання. (1)
Методи стимулювання – сукупність засобів і прийомів, що спонукають вихованця
до певних дій, змінюються в навчанні, вихованні, корекційній роботі та ін. (1)
Милосердя – здатність відгукуватися на чужий біль, прагнення безкорисливо
допомагати людям, прощати їх. Зазвичай проявляється по відношенню до сироти,
інваліда, тяжкохворого, немічного, людини похилого віку, а також до людини, що
потрапила в біду.
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Мікросистема – структура діяльностей, ролей міжособистісних відносин, які
переживаються особистістю, що розвивається в даному конкретному оточенні, з її
характерними фізичними і матеріальними властивостями. (1)
Мікросоціум – середовище безпосереднього оточення людини, мала соціальна група
(сім'я, виробнича бригада і т.д.). (1)
Мова – форма спілкування, що склалася історично в ході матеріальної
перетворюючої діяльності людей, опосередкована мовою; мова в дії. (1)
Мова (засіб мовлення) – система знаків, що служить засобом здійснення людського
спілкування, мислення; соціально-психологічне явище, громадсько–необхідне й
історично обумовлене. (1)
Мова жестів – сукупність виразних жестів, різних рухів тіла, використовуваних в
якості засобу спілкування. (1)
Мова культурна – мова народів, які досягли високого рівня цивілізації, яка отримав
значення мови державної; характеризується відносною стійкістю, поширенням по
всій цій території. (1)
Мова літературна – зразкова, нормалізована мова, норми якої сприймаються як
правильні і загальнообов'язкові і яка протиставляється діалектам і просторіччям. (1)
Мова тіла – передача емоцій, думок або почуттів за допомогою жестів, виразу
обличчя і положення тіла. Частково подібна комунікація здійснюється навмисно
(наприклад, помахом руки при прощанні), але в значній мірі має несвідомий
характер. Люди зазвичай без жодних зусиль інтерпретують прояви мови тіла,
властиві їх власній культурі, чого не можна сказати про мову тіла представників
інших культур, коли знайомий жест і вираз обличчя можуть мати зовсім інше
значення. (1)
Моделювання (в пед.) – побудова копій, моделей педагогічних матеріалів, явищ,
процесів. Використовується для схематичного зображення досліджуваних
педагогічних систем. (2)
Модель – міра, зразок, норма; представник, замінник оригіналу в пізнанні або на
практиці.
Модель виховання – своєрідність у підходах до визначення мети, засобів, умов і
методики здійснення виховання. (1)
Модель компетентності – уміння, знання, навички, якості та ціннісні орієнтації,
необхідні для виконання тієї чи іншої соціальної ролі. (4)
Модель навчання – систематизований комплекс основних закономірностей
організації діяльності учня і того, хто навчає, при здійсненні навчання. (4)
Модернізація – зміна, удосконалення, що відповідає сучасним вимогам, зокрема
модернізація освіти, що задає стратегію розвитку освітньої сфери, як з позиції
якості освіти, так і умов її надання. (Г)
Моніторинг – постійне відстеження якогось процесу для встановлення його
відповідності первісним припущенням або бажаного результату, наприклад,
спостереження за успішністю того чи іншого виховного процесу. (2)
Монографія – наукове або науково-популярне книжкове видання, що містить повне
і всебічне дослідження однієї проблеми або теми. Монографія відноситься до
жанрів наукової прози. Згідно з Державним стандартом з видавничої справи
монографією є «наукове або науково-популярне книжкове видання, що містить
повне і всебічне дослідження однієї проблеми або теми і належить одному або
кільком авторам». Обсяг монографії повинен перевищувати 5 друкованих аркушів.
Однак у науковому співтоваристві монографія вважається солідною тільки тоді,
коли її об'єм не менше 22 друкованих аркушів.
Серед учених прийнято будь-яку досить тривалу роботу з дослідження якоїсь певної
теми завершувати публікацією відповідної монографії, яка зазвичай містить
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детальний опис методики дослідження, виклад результатів проведеної роботи, а
також її інтерпретацію.
При захисті наукового ступеня монографія може бути представлена в якості
дисертації. Простою мовою монографія – це особисті розробки професорів різних
вузів та інститутів. Монографія – це особистий проект, який складався на основі
вивченого матеріалу з метою створення більш доступною для вивчення роботи.
Молодь – велика суспільна група, що має специфічні соціальні й психологічні
риси, наявність яких визначається як віковими особливостями молодих людей, так
і тим, що їх соціально–економічне суспільно–політичне становище, їх духовний
світ перебувають у стані становлення, формування (це молоді люди у віці 16 – 30
років). (1)
Мораль – моральність, правила моральної поведінки, система норм поведінки;
форма нормально–оцінної орієнтованості в поведінці і духовного життя,
взаємосприйняття і самосприйняття людей. (2)
Моральність – 1. Особлива форма суспільного знання і вид суспільних відносин,
один з основних способів регуляції дій людини в суспільстві за допомогою норм.
На відміну від простих норм або традиції, моральні норми отримують
обґрунтування у вигляді ідеалів добра і зла, належного, справедливості і т. д.
2. Система внутрішніх прав людини, заснована на гуманістичних цінностях
доброти, справедливості, порядності, співчуття, готовності прийти на допомогу. (2)
Морфологія соціальної педагогіки – комплекс наук, що становлять загальний зміст
соціальної педагогіки. (1)
Мотив – побудник діяльності, що складається під впливом умов життя суб'єкта і
визначає спрямованість активності особистості.(3)
Мотив моральний – внутрішнє спонукання особистості до морального вчинку. (1)
Мотив соціальний – усвідомлене, що є властивістю особистості, спонукання до
діяльності, що виникає при вищій формі відбиття потреб (їх усвідомленні). (1)
Мотивація – система взаємопов'язаних мотивів діяльності особистості, яка свідомо
визначає лінію її поведінки. (Г)
Н
Навичка – вміння, доведене до автоматизму; компонент практичної діяльності, що
виявляється в автоматизованому виконанні необхідних дій, доведених до
досконалості шляхом багаторазового повторення. (Г)
Навчання – 1. Спеціально організований, керований процес взаємодії педагогів і
вихованців, спрямований на засвоєння знань, умінь і навичок, формування
світогляду, розвиток розумових сил і потенційних можливостей учнів, вироблення і
закріплення навичок самоосвіти у відповідності з поставленими цілями.
2. Цілеспрямоване пробудження і задоволення пізнавальної активності людини
шляхом її прилучення до загальних і професійних знань, способів їх отримання,
зберігання та застосування в особистій практиці.
3. Спеціально організований, цілеспрямований і керований процес взаємодії
педагога та учнів (викладачів і студентів). (2)
Навчальна група – певне число осіб з приблизно однаковим рівнем підготовки, що
вивчають одне і те ж в один і той же час під керівництвом одних і тих же
викладачів протягом однакового для всіх періоду. (3)
Навчальна діяльність – один з видів діяльності, який в основному передує трудовій
діяльності; полягає в засвоєнні певного кола знань, в надбанні умінь і навичок
самостійно вчитися і застосовувати отримані знання на практиці. (1)
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Навчальна задача – задача, що вимагає від учня відкриття та освоєння в навчальній
діяльності загального способу (принципу) вирішення відносно широкого кола
приватних практичних задач. (3)
Навчальна практика у вищих навчальних закладах має на меті поглибити і закріпити
науково–теоретичні знання студентів, виробити навички практичної, а у багатьох
випадках і дослідницької роботи, ознайомити з сучасним обладнанням. (3)
Навчальна програма – нормативний документ, в якому визначається коло основних
знань, навичок і вмінь, що підлягають засвоєнню з кожного відповідно взятого
навчального предмета; логіка вивчення основних ідей із зазначенням послідовності
тем, питань і загального дозування часу на їх вивчення. (2)
Навчальний процес – цілеспрямована взаємодія викладача й учнів, в ході якого
вирішуються завдання освіти, розвитку і виховання учнів; організація навчання у
взаємозв'язку всіх компонентів. (2)
Навчальні завдання – різноманітні за змістом та обсягом види самостійної
навчальної роботи, що виконуються учнями за вказівкою педагога, невід'ємна
частина процесу навчання і важливий засіб його активізації. (3)
Навчальні посібники – зазвичай доповнюють існуючі підручники з даної
дисципліни, тобто в них, як правило, розглядається тільки частина навчального
курсу, або вони орієнтовані на практичну сторону засвоєння матеріалу (Г);
спеціально виготовлені і натуральні предмети і матеріали, які використовуються в
якості джерела знань в навчально–виховному процесі. (2)
Навченість – результат вивчення (організованого чи стихійного), що включає як
готівковий, наявний до сьогоднішнього дня запас знань, так і сформовані способи і
прийоми їх придбання. (2)
Намір – стійка думка про можливість або необхідність виконувати певну дію або
діяльність.
Народне виховання – об'єктивно закономірне явище життя того чи іншого народу,
призначення якого полягає в забезпеченні наступності зв'язку поколінь, що
здійснюється у відповідності з цілями народної педагогіки. (1)
Наслідування – усвідомлене або неусвідомлене слідування прикладу, зразку дії,
манері поведінки, спілкування і т. д. На Н. засноване використання прикладу як
способу навчання і виховання. (3)
Наставництво – одна з форм передачі педагогічного досвіду, в ході якої початківець
педагог практично освоює професійні прийоми під безпосереднім керівництвом
педагога–майстра. (3)
Наступність – зв'язок між явищами в процесі розвитку в природі, суспільстві,
пізнанні, коли нове, що змінює старе, зберігає в собі деякі його елементи. (1)
Научіння – процес і результат придбання індивідуального досвіду. Іноді научіння
розуміється як результат вчення, однак відрізняється від вчення як набуття досвіду
в діяльності, що спрямовується пізнавальними мотивами, тим, що шляхом
навчання може набуватися будь–який досвід (знання, вміння, навички) та
з'ясування матеріалу, і його закріплення протікає неусвідомлено. (2)
Наукова робота – невід'ємна складова освітньої програми всіх ступенів вищої
професійної освіти, що має у вузівській практиці свої спеціально організовані
форми. (Г)
Націоналізм – ідеологія, соціальна практика, політика, групова поведінка, засновані
на уявленні про примат національних інтересів свого етносу, які протиставляються
інтересам інших етносів і індивідуальним правам людини. (1)
Недоросла особа, що навчається – особа, що характеризується несформованістю
основних фізіологічних, соціальних, психологічних рис (властивостей); невисоким
рівнем самосвідомості; несамостійним економічним, юридичним, соціальним,
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психологічним становищем; відсутністю або незначним обсягом життєвого досвіду;
відсутністю реальної життєвої проблеми, для вирішення якої необхідно навчатися.
(4)
Неінституційована модель освіти – це організація освіти поза соціальними
інститутами, зокрема школами і вузами. Це утворення на «природі», за допомогою
Інтернету, дистантного навчання і т.д. (Г)
Неформальна освіта – неорганізоване навчання, яке не має жодного з параметрів,
що характеризують формальне навчання. (4)
Неформальна освіта – організація навчання, що характеризується двома
параметрами:
1.Систематизована.
2.Відрізняється цілеспрямованою діяльністю учнів. (4)
Норма – правило, точне розпорядження, встановлена міра; узаконене
встановлення, визнаний обов'язковим порядок чого-небудь.
Норма взаємності – очікування того, що люди, швидше, нададуть допомогу, а не
нашкодять тим, хто їм допоміг.
Норма індивідуальна – показники індивідуальних можливостей, що характеризують
особливості розвитку і саморозвитку дитини. Термін введений А.К. Марковою.
Норма соціальна (соціальні норми) – офіційно встановлені або такі, що склалася під
впливом соціальної практики, норма і правила суспільної поведінки і прояви
людини в конкретно–історичних умовах життя суспільства. Вони визначають
стандарти поведінки особистості в групі, що склалися або встановлені, дотримання
яких виступає для індивіда необхідною умовою взаємодії.
Норма соціальна в вихованості людини – соціальний розвиток і виховання цієї
людини, які за своїм рівнем, якісним станом відповідають її соціальному становищу
у середовищі життєдіяльності, сформованим уявленням в суспільстві, соціальному
середовищу і її віку.
Норма соціально-вікова – показники інтелектуального та особистісного розвитку та
виховання дитини (психологічні та соціальні новоутворення), які повинні скластися
до кінця певного вікового етапу.
Норма соціальної відповідальності – очікування, що люди будуть допомагати тим,
хто від них залежить. (1)
О
Обговорення – один з прийомів переконання, спосіб залучення в процес виявлення
істини; дає можливість виробляти колективну думку, формувати позиції по
відношенню до особистості, суспільних подій. (1)
Об'єкт – те, на що спрямована пізнавальна чи інша діяльність суб'єкта. (3)
Об'єкт виховання – той (ті), кому адресовані цілеспрямовані або стихійні виховні
впливи, підтримка, допомога: дитина, підліток, молода людина, група або колектив,
неформальні об'єднання. (1)
Обдарованість – рівень розвитку здібностей, що визначають діапазон діяльностей, у
яких людина може досягти великих успіхів. (1)
Олігофренія – різні форми вродженого або набутого в ранньому дитинстві
психічного недорозвинення (недоумство). (1)
Опитування – метод збору первинної інформації, метою якої є отримання
відомостей про об'єктивні і суб'єктивні факти зі слів опитуваних. (1)
Опіка (піклування) – форма охорони особистих і майнових прав та інтересів
недієздатних громадян; форма влаштування дітей–сиріт та дітей, які залишилися
без піклування батьків, з метою їх утримання, виховання та освіти, а також захисту
їх прав та інтересів. Поняття «опіка» і «піклування» як форми сімейного виховання
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ідентичні. Опіка встановлюється над дітьми, які не досягли віку 14 років;
піклування – над дітьми у віці від 14 до 18 років. Опіка встановлюється протягом
місяця з моменту, коли стало відомо, що неповнолітня особа знаходиться без
захисту. (1)
Оптимальність – досягнення найкращого результату в даних умовах при
мінімальних витратах часу і зусиль учасників. (2)
Організація – упорядковане об'єднання індивідів і груп, що діють на базі загальних
цілей, інтересів і програм; складова частина управління, суть якої полягає в
координації дій окремих елементів системи, у досягненні взаємодії при
функціонуванні її частин. (1)
Орієнтація – визначення свого положення в просторі (спочатку до країн світу,
зокрема, на схід); сукупність дій суб'єкта, спрямованих на оцінку проблемної
ситуації, її обстеження і планування поведінки; уміння розбиратися в
навколишньому оточенні, обізнаність в чому-небудь. (1)
Орієнтація соціальна – усвідомлення індивідом свого становища в системі
соціальних відносин як частинки класу, шару, і т. п. У більш вузькому сенсі –
вибір людиною бажаної поведінки і шляхів її досягнення. (1)
Ортобіоз – здоров'я, розумний спосіб життя. О. включає турботу про фізичне
здоров'я, оптимальний ритм роботи і відпочинок, рухову активність, правильне
харчування, культуру спілкування і особисту гігієну. (1)
Освіта – це цілеспрямований процес навчання і виховання в інтересах особистості,
суспільства, держави, що супроводжується констатацією досягнень тих, хто
навчається певних державних рівнів – цензів (Закон «Про освіту»); процес і
результат засвоєння систематизованих знань, умінь і навичок в ході навчання;
рівень розумового розвитку особистості та її професійної кваліфікації; система
накопичених в процесі навчання знань, умінь, навичок, способів мислення, якими
оволодів учень; соціокультурний інститут, що сприяє економічному, соціальному та
культурному функціонуванню і вдосконаленню суспільства за допомогою
спеціально організованої цілеспрямованої соціалізації та інкультурації окремих
індивідів. (Г)
Освіта розглядається як процес, результат і система: як процес – освоєння людиною
в умовах освітньої установи або за допомогою самоосвіти системи знань, умінь і
навичок, досвіду пізнавальної і практичної діяльності, ціннісних орієнтацій і
відносин; як результат – характеристика досягнутого рівня в освоєнні знань,
умінь, навичок, досвіду діяльності та відносин; як система – сукупність
спадкоємних освітніх програм і державних освітніх стандартів, мережа, що реалізує
їх освітні установи, органи управління освітою. (1)
Освіта дорослих – система державних та громадських заходів по поширенню знань
серед дорослого населення. Освіта дорослих включає створення шкіл для дорослих,
організацію навчання на підприємствах без відриву від виробництва, заочне
навчання, лекційну пропаганду, самоосвіту. (3)
Освіта професійна – система знань, практичних умінь і навичок у певній галузі
трудової діяльності; загальнопрофесійна і спеціальна підготовка майбутнього
фахівця. (1)
Освітні потреби – потреби в оволодінні знаннями, вміннями, навичками та
якостями, передбачуваними прогностичною моделлю компетентності, якою
необхідно оволодіти особі, що навчається, для вирішення життєво важливих
проблем. (4)
Освітні програми – документи, що визначають зміст освіти певного рівня і
спрямованості. У Російській Федерації реалізуються освітні програми, які
поділяються на: загальноосвітні, спрямовані на вирішення завдань формування
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загальної культури особистості, адаптації її до життя в суспільстві, на створення
основи для усвідомленого вибору і освоєння професійних освітніх програм. До
загальноосвітніх належать програми дошкільної, початкової загальної, основної
загальної, середньої (повної) освіти;
професійні освітні, спрямовані на вирішення завдань послідовного підвищення
професійного рівня, підготовку фахівців відповідної кваліфікації. До професійних
освітніх відносяться програми початкової, середньої, вищої, післявузівської
професійної освіти. (1)
Освітні програми та підручники – ключові елементи освітнього (педагогічного)
процесу. Освітня програма встановлює зміст освіти певного рівня і спрямованості.
У Росії реалізуються освітні програми, які поділяються на:
загальноосвітні (основні і додаткові); професійні (основні і додаткові).
Освітні системи – це соціальні інститути, що здійснюють цілеспрямовану підготовку
підростаючого покоління до самостійного життя в сучасному суспільстві. (Г)
Освітній процес – цілеспрямований та організований процес отримання знань,
умінь і навичок у відповідності з цілями і завданнями освіти. (1)
Освітній стандарт – стандартний результат навчання; рівень навчання (якість
освіти), на який націлений цей стандарт; спосіб освіти, що відображає цілі і
цінності освіти, його зміст і результати.
Освітні установи – основна ланка системи безперервної освіти, установа, що
здійснює освітній процес, тобто реалізує одну або кілька освітніх програм і (або)
забезпечує утримання і виховання учнів, вихованців. (3)
*Принципи функціонування освітньої установи – гуманізм, пріоритет загальнолюдських цінностей, життя і здоров'я людини; вільний розвиток особистості;
загальнодоступність; адаптивність системи освіти по відношенню до рівнів і
особливостей розвитку та підготовки учнів, вихованців; світський характер;
демократизм, свобода і плюралізм в освіті. (1)
Освітні цілі – це свідомо визначені очікувані результати, яких прагне досягти дане
суспільство, країна, держава за допомогою сформованої системи освіти в цілому в
даний час і в найближчому майбутньому. (Г)
Основи педагогіки (соціальної педагогіки) – вихідні дані, головні складові змісту
педагогіки (соціальної педагогіки), що визначають її як самостійну галузь знання.
Особистісний підхід – в соц. педагогіці індивідуальний підхід соціального педагога
до вихованця як до особистості, як до свідомого суб'єкту виховної взаємодії, що
допомагає йому в усвідомленні себе особистістю, виявленні і розкритті його
можливостей, становленні самосвідомості, самореалізації та самоствердженні. (2)
Особистісний сенс – усвідомлювана значущість для суб'єкта тих чи інших явищ
дійсності, визначена їх дійсним місцем і роллю в життєдіяльності суб'єкта, їх
життєвим сенсом.
Особистість – феномен суспільного розвитку, конкретна людина, що володіє
свідомістю і самосвідомістю. (1)
Особистість антисоціальна – особистість, яка не може або не бажає виконувати
норми, прийняті в суспільстві. Характеризується безвідповідальністю, не терпимістю, частими конфліктами з оточуючими людьми і суспільними інститутами,
нездатністю усвідомлювати свою неправоту, схильністю звинувачувати інших у
власних помилках і не витягати з помилок уроків для себе, а також іншою
поведінкою, що вказує на недостатню соціалізацію.
Осяяння – вища форма ясності свідомості, що забезпечує вищий прояв творчого
мислення та творчої діяльності.
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Оцінка – визначення і вираження в умовних знаках – балах, а також в оціночних
судженнях педагога ступеня засвоєння учнями знань, умінь і навичок, встановлених
програмою, рівня старанності і стану дисципліни. (3)
Очне навчання – вид навчання, що забезпечує безпосередній контакт, безпосереднє
спілкування того, хто навчає і навчається. (4)
П
Паліатив – міра, що тимчасово або частково дозволяє вийти зі скрутного
становища, але не забезпечує повного вирішення якої–небудь задачі. (1)
Парадигма – система основних наукових досягнень (теорій, методів), за зразком
яких організовується дослідницька практика вчених у конкретній галузі знань
(дисципліні) у певний історичний період. Введена Т. Куном.
Парадигма навчання – це процес навчання, при якому навчальний матеріал
представляється таким, що навчає «фокусно», увага учнів концентрується тільки на
основних фактах, подіях.
Патологія соціальна – невідповідність людини в соціальному розвитку (недостатній
розвиток) соціальної норми. (1)
Педагог – особа, яка веде практичну роботу в області виховання і навчання
(вчитель школи, вихователь дошкільного закладу, або дитячого будинку, викладач
ліцею, коледжу, технікуму, вузу і т. д.) або особа, що розробляє проблеми
педагогіки як науки. (1)
Педагогіка соціальна – педагогіка, що вивчає соціальні проблеми людини на різних
етапах її вікового розвитку, середовище її життєдіяльності, педагогічні технології,
методи, спрямовані на підвищення дієвості соціального розвитку, виховання і
навчання конкретної людини з урахуванням її індивідуальних можливостей, а також
педагогічні можливості середовища життєдіяльності людини та їх вплив на її
соціальний розвиток, її виховання. (2)
Педагогіка соціальної роботи – педагогічні аспекти в практичній діяльності
соціального працівника, що визначають активізацію людського фактора, об'єкта
соціальної роботи, що реалізують його потреби в спілкуванні. (1)
Педагогічна освіта – освіта, спрямована на підготовку кадрів для роботи в освітніх
установах. (1)
Педагогічна практика – частина суспільної практики, що представляє собою
планомірну та цілеспрямовану діяльність професійних педагогів; педагогічна
діяльність людини, що дозволяє їй набувати і накопичувати відповідний досвід;
складова частина підготовки майбутніх педагогічних працівників у навчальному
закладі (різні види практики). (1)
Педагогічна проблема – це об'єктивно виникаюче у педагогічній теорії і практиці
питання або комплекс питань щодо процесів навчання і виховання людини. (Г)
Педагогічна ситуація – сукупність умов та обставин, що спеціально задаються
соціальним педагогом або виникають спонтанно в соціально–педагогічному
процесі; короткочасна взаємодія соціального педагога і вихованця (групи) на основі
протилежних норм, цінностей та інтересів, що супроводжується значними
емоційними проявами і спрямоване на перебудову сформованих взаємовідносин.
(1)
Педагогічний експеримент – це науково поставлений дослід перетворення
педагогічного процесу в умовах, що точно враховуються.
Педагогічний процес – це в найзагальнішому вигляді два взаємопов'язані, в тісній
єдності протікаючі процеси: діяльність вихователів як процес цілеспрямованих
виховних впливів на вихованців; діяльність самих вихованців як процес засвоєння
ними інформації, фізичного та духовного розвитку, формування ставлення до світу,
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включення в систему суспільних відносин; внутрішньо пов'язана сукупність
багатьох процесів, суть яких полягає в тому, що соціальний досвід перетворюється
в якості формованої людини. (Г)
Перевиховання – цілеспрямована виховна діяльність, спрямована на виправлення
попереднього результату виховання людини, виховання у неї якостей і
властивостей, що компенсують недоліки особистості, зживання, зміна якихось
звичок, норми правил поведінки, спілкування. (1)
Передбачення педагогічне – прогнозування і передбачення у сфері освіти і розвитку
особистості, передбачення можливого ходу подій в педагогічній взаємодії. (2)
Переконання – вища форма спрямованості особистості, в психологічну структуру
якої входять світогляд і прагнення до його здійснення в діяльності інших;
усвідомлена потреба особистості, що спонукає її діяти у відповідності зі своїми
ціннісними орієнтаціями; метод педагогічного впливу, при якому вихователь
звертається до усвідомлення, почуттів і досвіду дітей. (3)
Перепідготовка – загальний термін для позначення різних видів навчання,
обумовлених змінами в характері і змісті професійних завдань. (3)
Персоналізація – процес набуття суб'єктом загальнолюдських, суспільно значущих,
індивідуально–неповторних властивостей та якостей, що дозволяють оригінально
виконувати певну роль, творчо будувати спілкування з іншими людьми, активно
впливати на їх сприйняття та оцінку власної особистості і діяльності. (2)
Персоналізм – напрямок, що визнає особистість первинною творчою реальністю і
цінністю.
Персоніфікація – уявлення певної ідеї і морального явища у вигляді образу
конкретної людини.
Перспектива – провідний метод педагогічного стимулювання, що складається в
постановці перед вихованцями захоплюючих, значущих цілей, що трансформуються
в особисті прагнення, плани, бажання. (1)
Підготовка – формування і збагачення установок, знань і умінь, необхідних
індивіду для адекватного виконання специфічних завдань. (1)
Підкріплення – система педагогічних заходів, що є підтвердженням правильності
(позитивне підкріплення) окремих дій вихованця або його поведінки в цілому. Це,
перш за все, система методів стимулювання, зокрема, заохочення і покарання. (2)
Підлітковий вік – етап від 10–11 до 15 років, що відповідає початку переходу від
дитинства до юності. Відноситься до числа критичних періодів вікового розвитку,
пов'язаних кардинальними змінами в сфері свідомості, діяльності і системи
взаємовідносин індивіда. Характеризується бурхливим зростанням, формуванням
організму в процесі статевого дозрівання, що позначається на психофізіологічних
особливостях підлітка. Основу формування нових психологічних і особистісних
якостей підлітка становить спілкування в рамках різних видів діяльності. Для
підлітків характерні активне прагнення прилучитися до світу дорослих, орієнтація
поведінки на його норми і цінності, розвиток самосвідомості і самооцінки, інтересу
до себе як до особистості, до своїх можливостей і здібностей. За відсутності умов
для індивідуалізації і позитивної реалізації своїх нових можливостей
самоствердження підлітка може приймати потворних форм і призводити до
відхилень. (1)
Підручник – книга, яка викладає основи наукових знань з певного навчального
предмета у відповідності з цілями навчання, встановленою програмою і вимогами
дидактики. (2)
Підтримка соціально-педагогічна – діяльність соціального педагога по наданню
превентивної та оперативної допомоги дітям (підліткам, сім'ям) у вирішенні їх
соціально-педагогічних проблем у середовищі життєдіяльності. (2)
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Підхід – сукупність прийомів, способів у впливі на кого–небудь, у вивченні чого–
небудь,
пробудженні
до
чого–небудь.
Виділяють:
підхід
у
навчанні;
диференційований підхід у навчанні; індивідуальний підхід; особистісно–
орієнтований підхід і т.д. (1)
Пізнання – набування знань, осягнення закономірностей об'єктивного світу.
Пізнавання – впізнання сприйманого об'єкта як вже відомого по минулому досвіду.
(3)
Планування – вид розумової діяльності, при якому створюється образ потрібного
майбутнього, що включає розуміння етапів його досягнення. (1)
Повага – почуття, пов'язане зі спрямованістю особистості, яка переживає повагу і
усвідомлює об'єкт поваги як свій ідеал, зміст якого визначається соціальним рівнем
особистості. (1)
Поведінка – спосіб життя і дій. Форма взаємодії людини з навколишнім
середовищем, опосередкована її зовнішньою (руховою) і внутрішньою (психічною)
активністю. Поведінка проявляється в діях і вчинках, звичках, звичаях. (1)
Поведінка асоціальна – форми соціального життя людей, обумовлені соціально–
негативними мотивами і що приносять незручності або шкоду іншим членам групи,
суспільства.
Поведінка соціальна – зовнішній прояв діяльності, в якій виявляються конкретна
позиція людини, її установка. Це форма перетворення діяльності в реальні дії по
відношенню до соціально значущих об'єктів. (1)
Повторення – повернення в процесі навчальної роботи до пройденого матеріалу з
метою закріплення і систематизації знань, умінь і навичок учнів. П. не є простим
відтворенням матеріалу. (2)
Подальша освіта – друга стадія безперервної освіти, розвиток отриманих і
придбання нових знань, навичок, умінь, якостей, поглиблення та зміцнення
світоглядних, ціннісних орієнтацій, розкриття всіх здібностей людини в мінливих
соціально–економічних умовах. (4)
Позиція – стійка система ставлень людини до певних сторін дійсності, що
виявляється у відповідній поведінці та вчинках. (1)
Позиція соціальна – місце, становище індивіда чи групи в системах відносин у
суспільстві, яке визначається за рядом специфічних ознак та регламентує стиль
поведінки. У цьому сенсі позиція соціальна виступає синонімом статусу. Погляди,
уявлення, установки і диспозиція особистості щодо умов власної життєдіяльності,
які реалізуються і обстоювані нею в референтних групах. (3)
Покарання – засіб впливу на того, хто скоїв проступок, злочин; засіб педагогічного
впливу, використовуваний в тих випадках, коли дитина не виконала встановлених
вимог і порушила прийняті в суспільстві норми і правила поведінки. (3)
Покликання – властивість особистості, що формується на основі інтересу до певної
діяльності, прагнення успішно виконати її і прояв здібностей до неї. (3)
Політика – сфера діяльності, пов'язана з відносинами між класами, націями та
іншими соціальними групами; участь у справах держави, визначення форм,
завдань, змісту її діяльності. (1)
Політика соціальна – діяльність держави, спрямована на розробку і забезпечення
вирішення комплексу соціальних проблем держави: соціальна допомога, соціальна
підтримка, соціальне забезпечення, соціальний захист населення. (1)
Політика соціально–педагогічна – (відображення соціально–педагогічного аспекту в
соціальній політиці держави) – цілеспрямований і непрямий вплив офіційної
діяльності держави (її політики) на виховання підростаючого покоління в інтересах
держави на основі сформованої культури, національних ідеалів і пріоритетів, а
також на доросле населення країни (прилучення їх до культурних цінностей країни,
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спонукання до політичної та трудової активності і т.д.). Політика соціально–
педагогічна носить офіційний і неофіційний характер. Офіційна соціально–
педагогічна політика має прямий вплив на суспільство і проявляється у всіх
документах, прийнятих державою, що носять регламентуючий характер у системі
соціальної педагогіки і в діяльності з організації їх практичної реалізації.
Неофіційна соціально педагогічна політика – це діяльність, яку здійснює
суспільство, різні групи з досягнення соціально–педагогічних цілей, а також
наслідки, які мають місце внаслідок прийняття будь–яких рішень, документів,
здійснення дій на рівні держави, уряду, місцевих органів влади. (1)
Помилка – результат неправильної (помилкової) дії. (3)
Помилкова дія – дія, яка не досягла мети. (3)
Поняття – є знанням істотних властивостей (сторін) предметів і явищ
навколишнього світу, знанням істотних зв'язків і відносин між ними.
Потреби соціальні – рід потреб як психічне відображення потреби особистості, що
обмежує її взаємини з іншими людьми і самооцінку, що відповідає її ціннісним
орієнтаціям. (1)
Початкова освіта – перша, початкова стадія безперервної освіти, базова підготовка
людини до самостійного існування в суспільстві. (4)
Почуття – особлива форма відображення психікою навколишнього світу, ставлення
особистості до навколишнього, що виявляється в соціально обумовлених
переживаннях, які активізують (стенічні) чи гальмують (астенічні) діяльність. (1)
Почуття моральні – емоційна форма засвоєних особистістю моральних принципів,
норм, уявлень. П.м. є переживаннями, що відображають ставлення людини до
суспільства, інших людей, самого себе на основі моральних цінностей. (1)
Пояснення – 1) словесний метод навчання: пояснення, аналіз, доказ і тлумачення
різних положень матеріалу, що викладається; 2) сукупність прийомів, які
допомагають встановити достовірність судження щодо неясного, нерозкритого
явища або мають на меті дати більш чітке уявлення про ті чи інші відомі явища. (2)
Права – сукупність норм і правил відносин між людьми, що спираються на
примусову силу держави і моральність. (1)
Правила виховання – прикладні рекомендації щодо реалізації вимог того чи іншого
принципу виховання. (2)
Практика (в ВУЗі) – найважливіший компонент роботи у вузі, одна з складових
професійної підготовки фахівця, суть якої полягає в тому, що студент під час
навчання під керівництвом викладача і за певною програмою безпосередньо бере
участь у тому виді професійної діяльності, до якої готується. (Г)
Праця – доцільна діяльність людей, спрямована на створення споживчих вартостей;
один з основних видів активності людини поряд з грою, пізнанням, спілкуванням.
(3)
Превентивна соціально–педагогічна діяльність – професійна соціально-педагогічна
діяльність, проведена з метою недопущення (попередження) негативного
самовияву, поведінки людини, розвитку яких-небудь негативних якостей, звичок.
(1)
Предметні комісії – загальнотехнікумське (загальнонавчальне) об'єднання
викладачів певного предмета чи близьких між собою предметів.
Предмет соціальної педагогіки – соціально-педагогічна діяльність, спрямована на
оптимізацію соціального формування особистості людини, вирішення соціально–
педагогічної проблеми (соціально–педагогічних проблем) в природних або
спеціальних умовах середовища. (1)
Престиж – міра визнання суспільством заслуг індивіда на основі цінностей, що
склалися в даній спільності. (2)
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Престиж соціальний – відображення в суспільній свідомості реального положення в
системі суспільних відносин окремої людини, соціальної, професійної групи,
трудового колективу і т. п., що характеризує той вплив, повагу, якими вони
користуються в суспільстві. (1)
Приклад – посилання на більш конкретний, особливо яскравий випадок як на
момент загального абстрактного предметного змісту з метою кращого висвітлення і
пояснення як такого; як метод являє собою спосіб впливу, що переростає в
самовплив в результаті засвоєння морально і естетично привабливого образу. (1)
Принцип – основне, вихідне положення якої–небудь теорії, вчення, світогляду,
теоретичної програми; загальне керівне положення, яке вимагає послідовності дій
не в значенні «почерговості», а в значенні «постійності» при різних умовах і
обставинах. (1)
* Принципи державної політики в галузі освіти – основні положення, на яких
базується державна політика в галузі освіти.
Примус – вплив на людину з метою примусити її щось зробити незалежно від її
бажання; один з методів виховання. (1)
Проблемна ситуація – містить протиріччя і не має однозначного вирішення
співвідношення обставин і умов, в яких розгортається діяльність індивіда або групи.
(1)
Прогнозування – форма наукового передбачення результатів своєї діяльності;
розробка конкретного припущення, висловленого на основі спеціально
організованого дослідження, перспективи розвитку, зокрема освітньої системи. (Г)
Прогнозування соціально-педагогічне – логічне обґрунтування висновків про
найбільш вірогідну динаміку поведінки і розвитку окремих особистостей і
соціальних груп, а також процесів їх взаємодії. (1)
Програма соціальна – розділ державних планів економічного і соціального розвитку,
що визначає основні цілі і завдання, які ставляться до соціальної галузі та які
належить виконати в планованому періоді, а також головні засоби і шляхи їх
здійснення; сукупність, система, соціальних заходів, спрямованих на вирішення
конкретної соціальної проблеми. (1)
Проектування – розробка виховного заходу, створення плану, проекту виховної
роботи в освітній установі. (Г)
Протиріччя педагогічне – невідповідність, що виникає і поглиблюється в процесі
педагогічної практики між застарілими педагогічними уявленнями, концепціями,
поглядами, системами та новими, ускладнюючими вимогами життя до людини,
групи. (2)
Професіоналізм – набута під час навчальної та практичної діяльності здатність до
компетентного виконання трудових функцій; рівень майстерності та вправності у
певному виді занять, що відповідає рівню складності виконуваних завдань. (3)
Професійна готовність студента – інтегративна особистісна якість і істотна
передумова ефективності діяльності після закінчення ВНЗ. (3)
Професійна освіта – система знань, практичних умінь і навичок у певній галузі
трудової діяльності. За рівнем кваліфікації підготовлюваних фахівців професійну
освіту прийнято ділити на початкову, середню і вищу.
Професія – рід трудової діяльності, що є зазвичай джерелом існування і вимагає
наявності певних знань, умінь і навичок, які забезпечуються навчанням у
відповідних за профілем навчальних закладах. (3)
Профілактика – використання сукупності заходів, розроблених для того, щоб
запобігти виникненню і розвитку будь-яких відхилень у розвитку, навчанні,
вихованні. (1)
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Процес виховання – процес педагогічної взаємодії, в якому у відповідності з
вимогами самої особистості і суспільства виникає організований виховний вплив,
який має своєю метою формування особистості, організацію та стимулювання
активної діяльності виховуваних з оволодіння ними соціальним і духовним
досвідом, цінностями і відносинами. (2)
Процес навчання – певним чином організовані діяльності учня і того, хто навчає, з
діагностики, планування, створення умов, реалізації, оцінювання і корекції
навчання. (4)
Процес соціальний – послідовна зміна станів або елементів соціальної системи та її
підсистем, будь-якого соціального об'єкта. (1)
Р
Реферат – короткий виклад змісту джерела з лаконічною оцінкою; розкриття стану
якої-небудь проблеми на основі оглядового зіставлення та аналізу декількох джерел.
(2)
Референтна група – мікрогрупа, реальна або умовна, цілі діяльності, ціннісні
орієнтації, закони і норми поведінки якої сприймаються людиною як еталон для
наслідування. У процесі виховання важливо домагатися, щоб в якості Р. гр. для
дітей та підлітків виступали групи з позитивними установками. Слід формувати у
підростаючого
покоління
стійкість
до
впливу
асоціальних
угруповань,
удосконалювати здатність протистояти їм. (2)
Рефлексія – процес самопізнання суб'єктом внутрішніх психічних актів і станів на
основі життєвого досвіду.
Рефлексія особистісна – пізнання людиною власних особистісних якостей, а також
уявлень інших людей про них.
Рефлексія соціально-психологічна – розуміння іншого шляхом міркування про
нього.
Реформа – докорінне перетворення, зміна, перевлаштування, наприклад, системи
навчання і виховання підростаючого покоління. (Г)
Рішення колективне – одна з форм включення виконавців у вироблення спільних
рішень, демократизації управління. (1)
Ризик педагогічний – застосування незвичного методу або прийому вирішення
окремої педагогічної задачі за відсутності повної впевненості в позитивному
результаті, коли звичайні заходи виявляються малоефективними. (1)
Ризикологія соціально-педагогічна – вчення про факти соціально–педагогічної
діяльності та їх вплив на професійну деформацію педагога, а також специфіку його
професійної діяльності в ситуації неминучого вибору. (1)
Риса – властивість, відмітна особливість.
Рівень – ступінь розвитку, досягнень в предметній області знань, ступінь навченості
й вихованості людини. (Г)
Рішення – знаходження відповіді на якесь питання (стосовно до задачі, проблеми);
вольовий акт, що виражає усвідомлений намір діяти певним чином; вибір шляху
досягнення якоїсь мети. Підрозділяють Р. приватне («для себе») і Р. професійне,
звернене на діяльність інших людей.
Робота – знаходження в дії, діяльності; процес перетворення одного виду енергії в
іншу, заняття, праця; цілеспрямована діяльність; продукт праці, готовий виріб. (1)
Розвиток – зміни у внутрішньому світі, зовнішності людини в результаті зовнішніх
впливів і її власної активності; діяльність з досягнення такого результату; процес і
результат кількісних і якісних змін людини. (Г)
Розвиток особистості – процес закономірної зміни особистості в результаті її
соціалізації. Володіючи природними анатомо-фізіологічними передумовами до
537

становлення особистості, в процесі соціалізації дитина вступає у взаємодію з
навколишнім світом, опановуючи досягнення людства. Здібності та функції, що
складаються в ході цього процесу, відтворюють в особистості людські якості, що
історично сформувалися. Оволодіння дійсністю у дитини здійснюється в її
діяльності при посередництві дорослих: тим самим процес виховання є провідним у
розвитку її особистості. Р. о. здійснюється в діяльності, керованій системою
мотивів, притаманних даній особистості. У найзагальнішому вигляді Р. о. може
бути представлений як процес входження людини в нове соц. середовище і
інтеграцію в нього в результаті цього процесу. При успішному проходженні
інтеграції у високорозвиненій просоціальній спільноті в особистості з'являються
такі якості, як гуманність, довіра до людей, справедливість, самовизначення,
вимогливість до себе та інших і т.д. (2)
Розвиток соціальний – процес, в ході якого відбуваються суттєві кількісні і якісні
зміни в соціальній сфері суспільного життя в цілому або в окремих її компонентах
– соціальних відносинах, соціальних інститутах, соціально-групових і соціально–
організаційних структурах і т.д. (1)
Розповідь – словесний метод навчання, який передбачає усний оповідальний
виклад змісту навчального матеріалу. Педагогічні вимоги до розповіді: забезпечення
ідейно–морального спрямування викладання; достовірність інформації, що
повідомляється, включення яскравих і переконливих прикладів, фактів, що
доводять правильність висунутих положень; забезпечення чіткої логіки викладу;
емоційність викладу; простота і доступність мови викладу; відображення особистої
позиції в оцінці висловлюваних фактів, подій. (3)
Розуміння – це розумове, символічне оволодіння, можливість ясно бачити об'єкт в
його взаємозв'язках з іншими, «тримати його в руках», повертати, розглядати
окремі його аспекти; здатність осмислювати, осягати зміст, сенс, значення чого–
небудь.
Розумове виховання – формування знань, умінь, навичок і основ світогляду,
розвиток мислення учнів та прищеплення культури розумової праці. (1)
Рольове виховання – форма соціалізації, при якій молоді люди здобувають навички
поведінки і аттітюди, які знадобляться їм у дорослому житті для відповідності
своєму інституціоналізованому соціальному стану. (1)
Роль соціальна – соціальна функція, модель поведінки, об'єктивно задані
соціальною позицією особистості в системі міжособистісних відносин; виконання
людиною певної ролі відповідно до потреб повсякденного життя, професійної
діяльності, виконуваної функції і т.д. У дітей, що перебувають в інтернатних,
соціально-реабілітаційних установах, розуміння і виконання Р. с. деформовані. (1)
С
Самоаналіз – спосіб самоорганізації духу, почуття, розуму, волі і поведінки; оцінка
свого конкретного вчинку, формування власної думки про свою поведінку, про
становище в колективі, про стосунки з оточуючими, батьками, викладачами. (1)
Самовиховання – свідома і цілеспрямована діяльність людини по формуванню та
вдосконаленню у себе позитивних і усунення негативних якостей. Головною
умовою С. є наявність істинного знання про себе, правильної самооцінки,
самосвідомості, чітко усвідомлених цілей, ідеалів, особистісних смислів. С.
знаходиться в нерозривному взаємозв'язку з вихованням. (2)
Самонавіювання – процес навіювання, адресований самому собі. С. веде до
підвищення рівня саморегуляції, що дозволяє людині ефективніше керувати своєю
увагою, пам'яттю, своїми емоційними і соматичними реакціями. С. може
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застосовуватися в якості методу самоврядування в психотерапії, спорті, педагогіці.
(2)
Самонавчання – процес отримання людиною знань за допомогою власних прагнень
і самостійно обраних засобів. (2)
Самоосвіта – спеціально організована, самодіяльна, систематична пізнавальна
діяльність, спрямована на досягнення певних особистісно та (або) суспільно
значущих освітніх цілей: задоволення пізнавальних інтересів, загальнокультурних та
професійних запитів і підвищення професійної кваліфікації. Будується зазвичай за
зразком систематизованих форм навчання, але регулюється самим суб'єктом. (2)
Самооцінка – оцінка людиною самої себе, своїх достоїнств і недоліків,
можливостей, якостей, свого місця серед ін. людей. С. буває актуальною (як
особистість бачить і оцінює себе в даний час), ретроспективною (як особистість
бачить і оцінює себе по відношенню до попередніх етапів життя), ідеальною (яким
би хотіла бачити себе людина, її еталонні уявлення про себе), рефлексивною (як, з
точки зору людини, її оцінюють оточуючі люди). (2)
Самопізнання – пізнання свого Я в його специфіці, умовах і характерних способах
реакції, в схильностях і здібностях, помилках і слабостях, силах і кордонах власного
Я. (1)
Саморозвиток – власна активність людини у зміні себе, розкритті, збагаченні своїх
духовних потреб, всього особистісного потенціалу, реалізації віри в можливості
самовиховання, – в процесі природного фізіологічного, психічного та соціального
розвитку. (Г)
Самостійна навчальна робота – такий вид навчальної діяльності, при якому
передбачається певний рівень самостійності учня у всіх її структурних компонентах
– від постановки проблеми до здійснення контролю, самоконтролю і корекції, з
переходом від найпростіших видів роботи до більш складних, що носять пошуковий
характер. С. н. р. – засіб формування пізнавальних здібностей учнів, їх
спрямованості на безперервну самоосвіту. (2)
Самостійність – незалежність, свобода від зовнішніх примусів, а також можливість
існувати без сторонньої допомоги або підтримки. (Г)
Свідомість – вища форма відображення об'єктивного світу, властива тільки людині.
С. виникає в ході суспільно–історичного розвитку на основі трудової діяльності, є
продуктом високоорганізованої матерії – головного мозку людини. (2)
Світогляд – система поглядів, переконань, ідеалів, поглядів, в яких людина виражає
своє ставлення до навколишньої природи і суспільства. (3)
Семінар – форма навчального процесу, побудована на самостійному вивченні
учнями за завданням керівника окремих питань, проблем, тем з наступним
оформленням матеріалу у вигляді доповіді, реферату та його спільного обговорення.
(2)
Сенсорне виховання – складова частина розумового і фізичного виховання дитини,
спрямована на розвиток її відчуттів і сприйняття; відбувається в процесі пізнання
дитиною предметів навколишнього світу. (1)
Середовище – реальна дійсність, в умовах якої відбувається розвиток людини;
субстанція, яка на відміну від порожнього, незаповненого простору (вакууму)
володіє певними властивостями, що впливають на перенос взаємодії між даними
об'єктами.
Середовище виховання – сукупність природних і соціально-побутових умов, в яких
протікає життєдіяльність людини і становлення її як особистості. Включає в себе
середовище сім'ї, вулиці, освітньої установи та ін.(1)
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Середовище соціальне – конкретний прояв суспільних відносин, в яких
розвиваються конкретна особистість, соціальна спільнота; соціальні умови їх
розвитку. (1)
Середовище соціально-педагогічне – спеціально, згідно з соціально-педагогічними
цілями, створювана система умов організації життєдіяльності людини, спрямована
на формування її відносин до світу, людей взагалі і до інших людей. (1)
Середовище (середовище життєдіяльності) – соціально-побутові умови, що
оточують людину, обстановка, а також люди, пов'язані з людиною спільністю цих
умов. (1)
Середня професійна освіта – утворення на базі основної загальної, середньої
(повної) загальної або початкової професійної освіти, здійснюване в середніх
спеціальних навчальних закладах чи інших освітніх установах середньої професійної
освіти, які мають відповідну ліцензію, за основними професійними програмами, які
відповідають вимогам, встановленим Державним освітнім стандартом. Вона
завершується підсумковою атестацією й видачею випускнику документа про
середню професійну освіту. Середня професійна освіта підвищеного рівня – освіта,
яка здійснюється освітніми установами середньої професійної освіти, що мають
відповідну ліцензію, за основною професійною освітньою програмою, що
забезпечує підготовку фахівців середньої ланки підвищеного рівня кваліфікації.
Сесія – в політології – організаційна форма роботи представницького органу; в
освіті – період навчання; в психотерапії – терапія або корекція, обмежена за часом
і бажаним результатом. (1)
Симуляція – удавання, помилкове твердження або зображення з метою ввести в
оману; поведінка, спрямована на імітацію хвороби або її окремих симптомів з
метою ввести в оману і обдурити. Мотивами С. можуть бути досягнення певних
пільг (наприклад, поліпшення житлових умов, отримання допомог та ін.); ухилення
від обов'язків; прагнення звернути на себе увагу (наприклад, коли діти відчувають
брак батьківської турботи); потреба в допомозі, опіці і т. д. (1)
Синтез – рух думки від більш приватних понять до більш загальних; уявне
з'єднання частин предмета, явища, розчленованого у процесі аналізу, встановлення
взаємодії і зв'язків частин і пізнання цього предмета, явища як єдиного цілого. (1)
Сироти соціальні – діти, які залишилися без піклування батьків, у тому числі діти,
батьки яких з різних причин відмовилися від них або позбавлені батьківських прав,
і взяті на повне державне забезпечення. С. с. – особлива соціально-демографічна
група дітей віком від народження до 18 років, що позбулися піклування батьків з
соціально–економічних, моральних, психологічних, медичних причин («сироти при
живих батьках»). Визначення «соціальні» вказує на те, що, в кінцевому рахунку,
саме суспільство винне у відсутності достатніх матеріальних, фінансових і загальних
соціальних умов для виконання кожною сім'єю, кожним батьком свого боргу, в
дефіциті у них (батьків) почуттів відповідальності, любові, співчуття і милосердя.
(1)
Система – сукупність частин (компонентів), об'єднаних в певному зв'язку суворою
послідовністю дій (наприклад, в роботі – прийнятий усталений порядок чогонебудь); форма, спосіб пристрою, організація чого–небудь (наприклад, державна,
виборча; суспільний лад); сукупність господарських одиниць, установ, споріднених
за своїми завданнями і організаційно об'єднаними в єдине ціле. (1)
Система педагогічна – взаємопов'язані структурні і функціональні компоненти, які
підлягають цілям освіти, виховання і навчання підростаючого покоління та
дорослих людей. (1)
Система соціально-педагогічна – постійно функціонуючий взаємозв'язок і соціальнопедагогічна взаємодія компонентів (суб'єкта, об'єкта, соціальних груп, механізмів
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взаємодії), що відображають особливості існування даної системи в часі і в умовах
реальної соціальної дійсності (освітнього закладу, сім'ї, центру), що забезпечує їх
єдність і узгодженість в соціально-педагогічній діяльності, що сприяють
саморозвитку (компонентів, механізму функціонування і системи в цілому) і
спрямовані на досягнення певної мети. (1)
Системний підхід – метод наукового пізнання, в основі якого лежить розгляд
об'єктів як систем.
Системність навчання – дидактичний принцип, згідно з яким виклад навчального
матеріалу має відповідати внутрішній логіці досліджуваної науки і разом з тим
відповідати віковим особливостям учнів. (1)
Системоутворюючий фактор – домінуючий компонент, який є чинником, що
визначає об'єднання решти компонентів в систему.
Ситуація – сукупність зовнішніх умов, факторів, що діють на людину і
обумовлюють її діяльність поряд з суб'єктивними, внутрішніми умовами. (3)
Ситуація педагогічна – стан педагогічного процесу, в якому є розбіжність між
бажаним і реальним, досягнутим у формуванні особистості. (3)
Сімейне виховання – виховання дітей, здійснюване батьками або особами, що їх
замінюють (родичами, опікунами). Теорія сімейного виховання – органічна частина
соціальної педагогіки (соціокультурне середовище виховання – середова
педагогіка). Вона включає проблеми: соціокультурне середовище сім'ї та виховання;
типи сімей та їх виховні можливості; цілі, зміст і методи виховання в сім'ї;
компенсаторне і корекційне виховання в сім'ї та ін. (1)
Сім'я – мала соціальна група, члени якої пов'язані шлюбними або родинними
узами, спільністю побуту, взаємною моральною і матеріальною відповідальністю. С.
виконує найважливіші суспільні та соціальні функції: репродуктивну, господарськоекономічну, виховну, соціальну, психотерапевтичну і т. д. (4)
Совість – категорія етики, що відображає моральну відповідальність людини перед
самою собою; внутрішня потреба чинити справедливо; система моральних
переконань особистості і одночасно здатність застосовувати ці переконання для
самооцінки власної поведінки. (2)
Соціалізація – процес становлення особистості. У процесі такого становлення
відбувається засвоєння індивідом мови, соціальних цінностей і досвіду (норм,
установок, зразків поведінки), культури, властивих даному суспільству, соціальної
спільноти, групи, і відтворення ними соціальних зв'язків і соціального досвіду. С.
розглядається і як процес, і як результат.
Соціалізація як процес – особливості соціального становлення особистості.
Соціалізація як результат – характеристика соціального становлення людини
відповідно до її віку або рівня розвитку. Дитина в соціальному розвитку може
відставати або випереджати своїх однолітків. У цьому відношенні соціалізація як
результат характеризує дитину по відношенню до її однолітків. (1)
Соціальний – суспільний, пов'язаний з життям і відносинами людей у суспільстві.
Асоціальний – порушує права та інтереси суспільного середовища; не відповідає
прийнятим у цьому суспільстві нормам і правилам поведінки.
Антисоціальний – протигромадський; діючий проти норм і правил, які прийняті в
цьому суспільстві, суспільному середовищі. (1)
Соціальна робота – особливий інтегрований, міждисциплінарний вид професійної
діяльності, спрямований на вирішення соціальних проблем окремих, насамперед
соціально вразливих, особистостей і суспільних груп та задоволення потреб
громадян на створення умов, що сприяють відновленню або підвищенню їх
здатності до соціального функціонування. (1)
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Соціальне середовище – соц. зона найближчої дії людини; складна і неоднозначна
система умов розвитку особистості яка протистоїть їй, так і змінна дій і вчинків
самої людини. У поняття С. с. включають безпосереднє оточення особистості,
сукупність різних (макро– та мікро–) умов її життєдіяльності, атмосферу її соц.
буття, міжособистісні стосунки та контакти з іншими людьми; реальна дійсність, в
умовах якої відбувається розвиток людини. (2)
Соціальна етика – етика суспільного життя, вчення про етичні відносини і
обов'язки, що обумовлюються самим життям людини в суспільстві. (1)
Соціальне виховання – цілеспрямовано керований процес соціального розвитку,
соціального формування особистості людини; допомога людині в засвоєнні і
прийнятті моральних відносин, які склалися в сім'ї і суспільстві, прийнятті
правових, економічних, громадянських і побутових відносин; спрямоване
виховання людини з урахуванням її особистісно–соціальних проблем і у
відповідності з соціальними потребами середовища її життєдіяльності. (1)
Соціально–педагогічна діяльність – педагогічна діяльність, спрямована на соц.
захист дитини (підлітка) і надання їй допомоги в організації себе, свого
психологічного стану, на встановлення нормальних стосунків у сім'ї, в школі, в
суспільстві; на організацію її навчання, реабілітацію та адаптацію. (2)
Соціально–правовий захист дитинства – система державних соціальних заходів,
націлена на профілактику і подолання кризових ситуацій у житті дитини; охорону
дитинства. (2)
Соціально–рольова освіта дорослих – утворення, яке задовольняє потреби людини в
ефективному виконанні соціальних ролей: працівника, члена колективу, члена сім'ї.
(4)
Соціальні навички (обов'язки) – набір способів і прийомів соц. взаємодії, які людина
опановує протягом життєвого шляху і користується для життя в суспільстві,
встановлює свою рівновагу з ін.. Поняття визначено В. Слотом. (2)
Соціальний працівник – фахівець, який у відповідності зі своїми посадовими і
професійними обов'язками надає всі види соціальної допомоги в подоланні
людиною, сім'єю або групою проблем, що виникли у них. (1)
Соціологія виховання – наука, що досліджує виховні сили суспільства, процеси
соціалізації людини, виховання як соціальний інститут. (2)
Спеціалізація – конкретизована сукупність знань, умінь і навичок, орієнтованих на
застосування в локалізованій області професійної діяльності людини в рамках
спеціальності.
Спеціаліст – працівник, який отримав підготовку до обраного ним виду діяльності в
професійному
навчальному
закладі;
працівник,
професійно
зайнятий
кваліфікованою розумовою працею, що вимагає вищої чи середньої спеціальної
освіти. (1)
Спеціальність – постійно виконувана трудова діяльність, поділена внаслідок
внутрішнього поділу праці в рамках професії (наприклад, вчитель математики,
лікар–педіатр); сукупність знань, умінь і навичок, набутих у результаті освіти і які
забезпечують постановку і вирішення певних класів професійних завдань; напрям
підготовки в середньому спеціальному навчальному закладі. Найменування
спеціальностей, які містяться в Переліку спеціальностей середньої професійної
освіти.
Спілкування – взаємодія двох або більше людей, що полягає в обміні між ними
пізнавальною або емоційноюї інформацією, досвідом, знаннями, вміннями,
навичками. (2)
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Спілкування педагогічне – професійне спілкування викладача з учнями в цілісному
педагогічному процесі, що розвивається у двох напрямках: організація стосунків з
учнями та управління в колективі. (2)
Спостереження – метод наукового дослідження в педагогіці та інших науках, суть
якого полягає у фіксації проявів поведінки та отриманні інформації про суб'єктивні
психічні явища спостережуваного, які виявляються в його поводженні. (1)
Справедливість – поняття про належне, що містить у собі вимогу відповідності між
практичною роллю різних індивідів (соціальних верств, груп) у житті суспільства та
їхнім соціальним становищем, їх правами та обов'язками; між працею і
винагородою; між заслугами і їх суспільним визнанням; між злочином і
покаранням.
Справедливість соціальна – створення для всіх членів суспільства рівних
можливостей для реалізації своїх здібностей і задоволення життєвих потреб (в
більшості випадків, – але не у всіх – у відповідності з величиною трудового
внеску); співмірність винагороди, одержуваної людьми і їх різними об'єднаннями з
боку суспільства та його інститутів, згідно до їх справ, вчинків, характеру
життєдіяльності. (1)
Спрямованість – це сукупність стійких і відносно незалежних мотивів, що
орієнтують дії і вчинки особистості.
Стандарт освіти – 1) основний документ, в якому визначені кінцеві результати
освіти з навчального предмету. Складається для кожного етапу освіти. Структура
стандарту включає мету та завдання предметної освіти, терміни і закономірності,
знання і уявлення, уміння і навички, технологію перевірки результатів освіти; 2)
змістовне ядро освіти, що включає в себе матеріал, необхідний і достатній для
досягнення цілей середньої освіти на загальнофедеральному рівні. Відображає
оптимальний мінімум змісту освіти. (2)
Статус соціального педагога – правове та суспільне становище соціального педагога,
що встановилося в державі і суспільстві. (1)
Стиль – метод, сукупність прийомів педагогічної діяльності, поведінки, наприклад,
стиль навчання, стиль виховання. (Г)
Стимул – спонукальна причина, зацікавленість у виконанні учнями або студентами
творчих справ. (Г)
Структура середньої професійної освіти – сукупність різних за призначенням і
нормативними термінами навчання основних професійних освітніх програм
середньої професійної освіти, що характеризують рівні середньої професійної
освіти – базової і підвищеної – професійної діяльності людини в рамках
спеціальності.
Студент – суб'єкт навчальної діяльності. (3)
Студентство – особлива соціальна категорія, специфічна спільність людей,
організаційно об'єднаних інститутом вищої освіти. (3)
Субкультура дитяча (підліткова, юнацька) – 1) культурний простір і коло
спілкування підліткових та юнацьких співтовариств, що допомагають їм
адаптуватися в суспільстві і створити свої, автономні форми культурної активності;
2) все, що створено людським суспільством для дітей і самими дітьми. (2)
Суб'єкт – носій предметно–практичної активності і пізнання, що здійснює зміну в
ін. людях і в собі самому. Суб'єктивність людини, що проявляється в її
життєдіяльності, спілкуванні, самосвідомості. (2)
Сукупність – поєднання, з'єднання, загальний підсумок виховного процесу. (Г)
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Т
Таксономія педагогічна – побудова чіткої системи педагогічних цілей, всередині якої
виділені їхні категорії і послідовні рівні (ієрархія). (2)
Такт педагогічний – почуття міри в здійсненні засобів педагогічного впливу на учня.
Виявляється в умінні педагога тримати себе належним чином, просто і переконливо
розмовляти з вихованцями, поважати їх гідність, висувати розумні й педагогічно
обґрунтовані вимоги. (1)
Тактовність – властивість особистості, що є вихованою здатністю, яка переросла в
звичку дотримувати міри в спілкуванні, не допускаючи дій і слів, які можуть бути
неприємними співрозмовнику або оточуючим. (3)
Творення – створення чого–небудь, творчість.
Творчість – діяльність, результатом якої є створення нових, оригінальних і більш
досконалих матеріальних і духовних цінностей, що володіють об'єктивною або (та)
суб'єктивною значущістю. (3)
Творчість педагогічна – оригінальне та високоефективне вирішення педагогом
навчально–виховних завдань, збагачення теорії і практики виховання і навчання.
(1)
Теза – будь–яке положення, яке необхідно довести, захистити і спростувати;
узагальнений і стислий виклад основних положень роботи; самостійний різновид
наукової публікації, що представляє собою текст невеликого обсягу, в якому
сформульовані основні положення доповіді. (Г)
Теорія – система принципів, законів, категорій, понять, концепцій, що описують
яке–небудь відносно однорідне, цілісне явище або сукупність елементів, функцій.
(3)
Теорія виховання – розділ загальної педагогіки, що розкриває сутність,
закономірності, основні принципи, рушійні сили виховання, його основні
структурні елементи, технології, методи і форми, методику виховної діяльності. (2)
Тест – стандартизований метод дослідження, призначений для точних кількісних і
певних якісних оцінок індивідуально-психологічних особливостей і поведінки
людини шляхом порівняння цих оцінок з деякими, наперед заданими стандартами
– нормами тесту. (2)
Тести досягнень – психодіагностичні методики, спрямовані на оцінку досягнутого
рівня оволодіння навчальними знаннями, вміннями та навичками. (3)
Тести особистості – діагностичні прийоми, спрямовані на оцінку емоційновольових компонентів діяльності – відносин, мотивації, інтересів, емоцій, а також
особливостей поведінки індивіда в певних ситуаціях.
Тести особистості – діагностичні прийоми, спрямовані на оцінку емоційно–
вольових компонентів психічної діяльності – відносин, мотивації, інтересів, емоцій,
а також особливостей поведінки індивіда в певних описуваних в заданих соціальних
ситуаціях. (3)
Техніка – сукупна характеристика навичок і прийомів, застосовувана в будь-якій
діяльності, наприклад, педагогічна техніка фахівця; сукупність прийомів,
застосовуваних у певній справі, в педагогіці при реалізації якогось методу,
наприклад, техніки бесіди. В останньому випадку термін «техніка» замінює термін
«методика» (методика бесіди), він увійшов в термінологічний арсенал у зв'язку з
використанням перекладної літератури з проблем педагогіки. (1)
Техніка педагогічна – сукупність педагогічних засобів і прийомів, якими володіє
педагог і які дозволяють йому ефективно вирішувати педагогічні завдання. (1)
Технологія – сукупність методів впливу знаряддями праці на фізичні, хімічні та
інші властивості предмета праці. (1)
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Технологія навчання – процес викладання і навчання, що складається з сукупності
методів, засобів і прийомів навчання та активізації пізнавальної діяльності учнів і
студентів.
Толерантність – відсутність або ослаблення реагування на будь–який
несприятливий фактор в результаті зниження чутливості до його впливу; здатність
людини протистояти різного роду життєвим труднощам без втрати психологічної
адаптації. (2)
Толерантність – терпимість до чужих думок, вірувань, ідей і поведінки.
Традиції – історично сформовані і передані з покоління в покоління знання, форми
діяльності та поведінки, а також супутні їм звичаї, правила, цінності, уявлення. (2)
Традиційна (класична) модель освіти – система академічної освіти як процесу
передачі молодому поколінню універсальних елементів культури, знань і досягнень
науки, високих зразків людської діяльності. (Г)
Тренінг – система регулярних вправ, спрямованих на розвиток та вдосконалення
певних навичок.
«Третій вік» – стадія життєвого циклу людини, на якій вона залишає сферу праці
або змінює характер своїх професійних занять в силу обставин, пов'язаних з
фізіологічними особливостями літнього віку. (3)
Трудове виховання – виховання свідомого ставлення до праці як до основної
життєвої потреби, а також таких рис характеру, які забезпечують успіх в праці, як
працьовитість, старанність, сумлінність. (1)
Турбота – діяльнісне ставлення до людини, спрямоване на надання допомоги,
сприяння благу і щастю людини і випливає з жалю чи обов'язку. (3)
У
Увага – це процес і стан настройки суб'єкта на сприйняття пріоритетної інформації
та виконання поставлених завдань. (3)
Увага соціально обумовлена – увага, яка полягає в результаті навчання і виховання,
пов'язана з вольовою регуляцією поведінки, з виборчим свідомим реагуванням того,
кого виховують, на об'єкти. (1)
Узагальнення – один з процесів пізнання, що полягає в уявному виділенні ознак,
властивостей предметів або явищ, об'єднанні їх на основі спільності істотних рис, а
також результат, представлений у вигляді поняття. (Г)
Уміння – проміжний етап оволодіння новим способом дії, заснованим на якомусь
правилі і яке відповідає правильному використанню цього знання в процесі
вирішення певного класу задач, але ще не досягло рівня навички; готовність
свідомо і самостійно виконувати практичні та теоретичні дії на основі засвоєних
знань, життєвого досвіду і набутих навичок. (Г)
Умова – вимога, що пред'являється одній з договірних сторін; обставина, від якої
що-небудь залежить. (Г)
Успішність – ступінь засвоєння знань, умінь і навичок, встановлених навчальною
програмою, з точки зору їх повноти, глибини, свідомості і міцності. (3)
Установа – орган, що виконує функції державної влади або управління; орган, що
здійснює іншу невиробничу діяльність господарського, соціально–побутового або
культурного характеру і не має управлінських функцій. (1)
Установа додаткової освіти – освітня установа, що реалізує додаткові навчальні
програми різної спрямованості, що виходять за межі основних освітніх програм, в
цілях усестороннього задоволення потреб громадян, суспільства, держави. До них
відносяться установи підвищення кваліфікації, курси, центри професійної
орієнтації, музичні та художні школи, школи мистецтв, будинки дитячої творчості і
т.п. (2)
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Установи спеціальні (корекційні) освітні – установи, призначені для виховання і
навчання дітей, підлітків і дорослих з різними аномаліями психофізичного
розвитку. (2)
Установка соціальна – стан готовності особистості до певного сприйняття та оцінки
соціальних явищ, процесів, ситуацій, поведінки в них. (1)
Утриманство – суспільне явище та особливість особистості, які проявляються у
нездатності і небажанні людей матеріально і духовно утримувати себе, у відсутності
почуття відповідальності і готовності самостійно вирішувати складні життєві
проблеми. (3)
Учень – особа, зайнята організованою навчальною діяльністю. Термін вживається у
двох значеннях: соціальний статус, що передує статусу працівника (особа, для якої
навчальна діяльність вважається основною); всякий суб'єкт навчальної діяльності.
(3)
Ф
Факт – дійсні явища і події. (1)
Факт соціальний – одинична суспільно значуща подія або певна сукупність
однорідних подій, типових для тієї чи іншої сфери громадського життя або
характерних для певних соціальних процесів. (1)
Факультатив – одна з форм навчання, спрямована на розширення науково–
технічних знань і практичних навичок учнів, розвиток їх пізнавальних інтересів,
творчих здібностей та профорієнтації. (2)
Факультет – навчальний та адміністративний підрозділ у вузі. Ф. здійснює
підготовку спеціальностей вищої кваліфікації за однією або кількома спорідненими
спеціальностями; він об'єднує навчальну, наукову та виховну роботу кафедр,
громадських і студентських організацій. На чолі Ф. стоїть декан, при якому
функціонує вчена рада, що складається з професорів і доцентів даного Ф. (3)
Фізична культура – галузь культури, що має своїм змістом фізичний розвиток
людини, зміцнення її здоров'я.
До Ф. к. відносяться особиста гігієна;
загартовування організму; кінетичні засоби, що включають різні види фізичних
вправ, гімнастику, ігри, спорт, туризм; рівень сформованості правильного
ставлення людини до свого здоров'я та фізичного стану, обумовлений способом
життя, системою збереження здоров'я та фізкультурно-спортивною діяльністю,
знанням про єдність гармонії тіла і духу, про розвиток духовних і фізичних сил. (1)
Фізичне виховання – виховання, здійснюване з метою зміцнення здоров'я людини
та досягнення правильного фізичного розвитку. В процесі Ф. в. розвиваються такі
морально–вольові якості, як мужність, сміливість, рішучість, ініціативність, сила
волі і т.д. (1)
Форма – спосіб існування змісту, зовнішній обрис, зовнішній вигляд предмета. (1)
Форма навчання – обмежена рамками часу конструкція окремої ланки процесу
навчання; це форма навчання і одночасно форма організації навчання. Форми
навчання, які називають загальними, поділяються на індивідуальні, групові,
фронтальні, колективні, парні, зі змінним складом учнів. В основу такого поділу
покладені характеристики комунікативної взаємодії між учителем і учнями, а також
між самими учнями. (Г)
Формалізація соціальна – цілеспрямоване формування стандартних, безособових
зразків поведінки в правових, організаційних і соціокультурних формах. (1)
Формування особистості – процес становлення людини як соціальної істоти під
впливом усіх без винятку факторів: екологічних, соціальних, економічних,
ідеологічних, психологічних і т.д. Формування передбачає якусь закінченість
людської особистості, досягнення рівня зрілості, стійкості. (Г)
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Фундаментальність освіти – ґрунтовність, глибина і міцність знань; посилення
взаємозв'язку теоретичної і прикладної підготовки молодого покоління до
життєдіяльності; спрямованість узагальнена і на універсальні знання, формування
загальної культури і розвиток наукового мислення. (Г)
Функції педагогічного процесу – призначення, роль, заради яких виник і існує
організований і цілеспрямований педагогічний процес. Ф.
п. п. підрозділяються на освітні (реалізуються через передачу знань, умінь і
навичок, системи культурних цінностей), ті, які виховують (полягають у формуванні
системи ціннісних орієнтацій і стосунків у процесі виховання та навчання),
розвиваючі (являють собою розвиток і формування пізнавальних психічних процесів
і властивостей особистості, логічних прийомів, операцій, суджень, умовиводів;
пізнавальної активності, інтересів, здібностей), ті, що соціалізують (проявляються в
надбанні досвіду спільної діяльності, оволодінні системою суспільних відносин і
соц. прийнятної поведінки). (2)
Х
Характер – сукупність індивідуальних стійких психічних особливостей людини, що
проявляються в її відносинах, поведінці, діяльності. (1)
Характеристика – документ, що відображає типове й особливе, властиве для даного
явища. (1)
Характеристика педагогічна – документ, що відображає поведінку дитини, інтереси і
схильності до окремих видів занять, фізичний і розумовий розвиток,
дисциплінованість і моральні риси, а також типовий прояв, що вимагає обліку в
процесі її навчання і виховання. (1)
Хрестоматія – навчальний посібник – збірник якихось вибраних творів чи уривків з
них.
Хроніка – вид середньовічної оповідної літератури – запис історичних подій у
хронологічному порядку.
Хронометраж – точне вимірювання тривалості будь–яких процесів.
Ц
Цілепокладання – постановка мети суб'єктом діяльності. (1)
Цілісність – неподільність, єдність; спрямованість на сприйняття системного
знання.
Ціннісні орієнтації – найважливіші елементи внутрішньої структури особистості,
закріплені життєвим досвідом індивіда, всією сукупністю його переживань і які
відмежовують значуще, істотне для даної людини від незначного, несуттєвого. (Г)
Цінності соціальні – розглядаються в широкому та вузькому сенсі: в широкому
розумінні – найбільш значущі явища і предмети реальної дійсності з точки зору їх
відповідності або невідповідності потребам суспільства, соціальних груп і
особистості; в більш вузькому сенсі – моральні і естетичні імперативи (вимоги),
вироблені людською культурою і які є продуктами суспільної свідомості. (1)
Цивілізація – певний ступінь розвитку суспільства, його матеріальної і духовної
культури.
Циркуляр – директивне розпорядження підвідомчим установам.
Цитата – точний дослівний витяг з якого–небудь тексту, висловлювання.
Ч
Частковість – приватна, дрібна обставина, подробиця.
Чесність – морально-психологічна якість, що відбиває одну з найважливіших вимог
моральності;
включає
правдивість,
принциповість,
вірність
прийнятим
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зобов'язанням, суб'єктивну переконаність у правоті проведеної справи, щирість
перед іншими і перед самим собою у відношенні тих мотивів, якими людина
керується, визнання і дотримання прав інших людей на те, що їм законно
належить. Протилежністю чесності є обман, брехня, злодійство, віроломство,
лицемірство. (3)
Честолюбство – вираженість в особистості мотивів досягнення першості, прагнення
до слави, до отримання нагород, почесного положення в якій-небудь області
діяльності,
сфері
суспільного
життя.
Гіпертрофоване
Ч.
посилюється
марнославством – зарозумілим ставленням до інших. (1)
Честь – форма самоповаги особистості, що стала соціально-моральною цінністю
(почуття власної гідності); це визнання, яке оточуючі добровільно виражають
людині як носієві індивідуальних цінностей (повага, довіра). (1)
Чутливість – здатність індивіда сприймати впливи навколишнього середовища,
відповідаючи на них якимось чином: вегетативною реакцією, рухом, усвідомленим
відчуттям, переживанням, вчинком і т.п. (1)
Ш
Шаблон – загальновідомий, побитий трафарет, який наслідують.
Шанс – ймовірна можливість здійснення чого–небудь.
Шефство – громадська діяльність з надання господарської, промислової,
культурно–просвітницької діяльності.
Школа – навчально–виховний заклад; виучка, досягнутий в чомусь досвід, а також
те, що дає таку виучку, досвід; напрямок галузі науки, мистецтва; система
обов'язкових установ; загальноосвітній заклад, в якому вивчаються основи наукових
знань про людину, природу і основи художньої культури. (1)
Школа–інтернат – заклад, створений для цілодобового перебування вихованців з
метою забезпечення більш сприятливих умов для розвитку і виховання дитини,
надання допомоги сім'ї. Вихованці школи–інтернату – діти з родини (на вихідні та
канікули можуть її покидати), діти–сироти і діти, що залишилися без піклування
батьків (знаходяться в ній постійно). (1)
Шкільний вік – період життя і розвитку дітей, охоплюваний часом навчання в
загальноосвітніх установах. Цей період тривалістю 10–11 років підрозділяється на
три вікові етапи: молодший шкільний вік (з 6–7 до 11 років), підлітковий вік (з 11–
12 до 14–15 років), вік ранньої юності (з 15 до 18 років), кожен з яких
характеризується анатомо–фізіологічними і психологічними особливостями дітей,
ступенем їх участі в житті суспільства, змістом і організацією навчально–виховної
роботи. (1)
Щ
Щастя – категорія етики; почуття вищого задоволення своїм буттям (пасивне
щастя) або результатами своєї діяльності (активне щастя). (1)
Ю
Ювенільний – що відноситься до дитячого, юнацького віку; той, що не досяг
статевої зрілості. (1)
Ювенологія – комплексна наука про збереження здорової молодості, про
продовження фізичного і творчого довголіття та про відновлення молодості.
Фактори, що зберігають молодість і продовжують життя: щоденна рухова
активність, чіткий режим праці і відпочинку, раціональне харчування, нормальний
сон (7 – 8 год.), вміння володіти емоціями, оптимізм, відмова від шкідливих звичок
(куріння, алкоголь та ін.) (3)
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Юнацький вік – період життя і розвитку людини від 15 до 23 років. Хронологічні
межі юнацького віку визначаються по–різному. Найбільш часто виділяють ранню
юність, тобто старший підлітковий вік (від 15 до 18 років), і пізню юність (від 18 до
23 років). (1)
Юність – період у розвитку людини, що відповідає переходу від підліткового віку до
самостійного дорослого життя. У період юності повністю закінчується статеве
дозрівання, приходить в гармонійну відповідність серцево-судинна система,
сповільнюється темп росту тіла, помітно наростають м'язова сила і працездатність,
закінчується формування і функціональний розвиток тканин та органів. (1)
Я
Я – індивідуум як особистість, що усвідомлює саме себе.
Явище – прояв, вираження сутності, те, в чому вона виявляється.
Якість життя – характеристика становища людини в різних соціальних системах,
що виражає ступінь її соціальної свободи (чи несвободи), можливості (або
перешкоди) для особистісного розвитку, змісту культурних і духовних цінностей,
наданих у її розпорядження, рівень її матеріального добробуту, фізичного і
психічного здоров'я . (2)
Якість освіти – категорія, що визначає стан і результативність процесу освіти в
суспільстві, його відповідність потребам і очікуванням в розвитку і формуванні
громадянських, побутових і професійних компетенцій особистості. (Г)
Якості особистості – сукупність усіх соціально і біологічно обумовлених
компонентів особистості, що обумовлюють її стійке поводження в соціальному та
природному середовищі. (2)
Ясельний вік – період розвитку дитини від чотирьох тижнів до трьох років; умовно
поділяється на молодший ясельний, або період грудного віку, – від чотирьох
тижнів до одного року і старший ясельний вік – від одного року до трьох років. (3)
Ярмарок освітніх послуг – агітаційно–рекламний захід, який періодично
організовується з метою пропаганди освіти дорослих та активізації населення.
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№ Назва
1 Ментальність. Менталітет
2 Бюрократія
3 Аксіологія
4 Інтерпретивізм
5 Еволюціонізм як основа натуралізму в Європейській соціології
6 Мімікрія
7 Інформаційна система як основа ефективного управління вузом
8 Соціологія злочинності
9 Соціологія законодавча
10 Соціологія права
11 Елемент
12 Експеримент Екс–посфактум
13 Етнос
14 Неомарксизм
15 Небіхевіоризм в соціології
16 Система соцієтальна
17 Бюрократія
18 Зміст культури
19 Валідність в соціології
20 Словник термінів (Я)
21 Словник термінів (Ю)
22 Словник термінів (Е)
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23 Словник термінів (Ш)
24 Словник термінів (Ч)
25 Словник термінів (Ц)
26 Словник термінів (Х)
27 Словник термінів (Ф)
28 Словник термінів (У)
29 Словник термінів (Т)
30 Словник термінів (С)
31 Словник термінів (Р)
32 Верифікація
33 Явище соціальне
34 Ерозія соціальна
35 Ентропія соціальна
36 Соціологія емпірична
37 Соціологія прикладна
38

Соціологічне дослідження. Програма соціологічного дослідження. Соціологічний
дослідницький проект

39 Індикатор соціальний. Індекс.
40 Ознака соціальна
41 Показник соціальний
42 Операціоналізація понять
43 Інтерпретація
44 Моделювання в соціології
45 Метод експертних оцінок
46 Поняття політичного режиму в політичній науці
47 Соціальні рухи
48 Соціалізація. Соціалізація політична. Соціалізація правова.
49 Теорія малих груп
50 Теорія особистості соціологічна
51 Теорія особистості рольова
52 Особистість
53 Соціологія особистості
54

Інтерпретація. Інтерпретація основних понять. Показник соціальний. Ознака
соціальна. Індикатор соціальний. Індекс.

55 Словник термінів (П)
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56 Словник термінів (О)
57 Словник термінів (Н)
58 Словник термінів (М)
59 Словник термінів (Л)
60 Словник термінів (К)
61 Словник термінів (І)
62 Словник термінів (З)
63 Словник термінів (Ж)
64 Словник термінів (Є)
65 Словник термінів (Д)
66 Словник термінів (Г)
67 Словник термінів (В)
68 Словник термінів (Б)
69 Словник термінів (А)
70 Словник термінів
71 Словник основних понять (Я)
72 Словник основних понять (Е)
73 Словник основних понять (Ч)
74 Словник основних понять (Ц)
75 Словник основних понять (Х)
76 Словник основних понять (Ф)
77 Словник основних понять (У)
78 Словник основних понять (Т)
79 Словник основних понять (С)
80 Словник основних понять (Р)
81 Словник основних понять (П)
82 Словник основних понять (О)
83 Словник основних понять (Н)
84 Словник основних понять (М)
85 Словник основних понять (Л)
86 Словник основних понять (К)
87 Словник основних понять (І)
88 Словник основних понять (З)
89 Словник основних понять (Є)
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90 Словник основних понять (Д)
91 Словник основних понять (Г)
92 Словник основних понять (В)
93 Словник основних понять (Б)
94 Словник основних понять (А)
95 Словник основних понять
96 Методологічні принципи соціологічного аналізу.
97 Поняття "Парадигма". Багатоваріантний статус парадигм в соціології.
98 Фундаментальні і прикладні теорії.
99 Загальні, спеціальні і галузеві соціологічні теорії
100 Поняття «методологія». Соціологічна методологія.
101 Функції методології
102 Види методологічного аналізу
103 Методологія соціологічного дослідження
104 Методика соціологічного дослідження
105 Онтологічна і гносеологічна функції соціологічної науки.
106 Соціологічний реалізм і соціологічний номіналізм
107 Онтологічні і методологічні уявлення Е. Дюркгейма
108 Соціологія права. Соціологія законодавча. Соціологія злочинності.
109 Аксіологія
110 Екосистема
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3. ЕЛЕКТРОННІ КНИГИ ІЗ СОЦІОЛОГІЇ (працює через Інтернет)
http://www.smolsoc.ru/index.php/home/2009–12–28–13–47–51/40–2010–08–30–12–17–02

№ Назва
1 Новикова С.С. История развития социологии в России (1)
2 Новикова С.С. История развития социологии в России (2)
3 Новикова С.С. История развития социологии в России (3)
4 Новикова С.С. История развития социологии в России (4)
5 Голосенко И.А., Козловский В.В. История русской социологии XIX – XX вв.
6 Аверьянов Л.Я Социология: что она знает и может
7 Санитарная статистика
8 Социология Морено
9 Знанецкий Ф. Исходные данные социологии
10 История российской социологии: учебно–методическое пособие
11 Захаров М.А. Социология спорта: учебно–методическое пособие
12 Руткевич М.Н. Макросоциология: методологические очерки (1)
13 Руткевич М.Н. Макросоциология: методологические очерки (2)
14 Руткевич М.Н. Макросоциология: методологические очерки (3)
15 Руткевич М.Н. Макросоциология: методологические очерки (4)
16 Руткевич М.Н. Макросоциология: методологические очерки (5)
17 Парсонс Т. Развитие социологии как научной дисциплины
18 Мертон Р. Социальная структура и аномия
19 Социальное прогнозирование. Курс лекций (1)
20 Социальное прогнозирование. Курс лекций (2)
21 Социальное прогнозирование. Курс лекций (3)
22 Социальное прогнозирование. Курс лекций (4)
23 Социальное прогнозирование. Курс лекций (5)
24 Государственное и региональное управление (1)
25 Государственное и региональное управление (2)
26 Государственное и региональное управление (3)
27 Государственное и региональное управление (4)
28 Проектирование структур и основных процессов современного вуза
29 Эркки Калеви Асп. Введение в социологию.
30 Голосенко И. А., Козловский В. В. История русской социологии XIX–XX вв.
31 Зомбарт В. Социология.
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32 Федотова В.Г., Власова В.Б. и др. Социальные знания и социальные изменения.
33 Токарева Е.М. Социология: Конспект лекций
34 Волков Ю.Г., Мостовая И.В. Социология: Учебник для вузов
35 Хрестоматия по истории социологии
36 Соколов А.В. Общая теория социальной коммуникации. Учебное пособие
37 Социология массовой коммуникации
38 Кошарная Г.Б. Социология общественного мнения. Методические указания
39 Конецкая В.П. Социология коммуникации
40

Лясников Н.В., Лясникова Ю.В. Социально–экономические условия формирования
духовной культуры студенческой молодежи

41 Каминская Т. Связи с общественностью
42 Кажанов О.А. Социологические проблемы изучения общественного мнения: Курс лекций
43 Пигров К.С. Социальная философия
44 Гаджинский А. М. Логистика: Учебник
45 Мезенцев, Е.А. Реклама в коммуникационном процессе
46 Скитович В. Математические методы и модели исследования социальных процессов
47 Итунина Н.Б. Этносоциология: Учебно–методическое пособие
48 Плотинский Ю.М. Модели социальных процессов
49 Маркетинг образовательных услуг
50 Мечковская Н.Б. Социальная лингвистика (1)
51 Мечковская Н.Б. Социальная лингвистика (2)
52 Мечковская Н.Б. Социальная лингвистика (3)
53 Мечковская Н.Б. Социальная лингвистика (4)
54 Мечковская Н.Б. Социальная лингвистика (5)
55 Мечковская Н.Б. Социальная лингвистика (6)
56 Мечковская Н.Б. Социальная лингвистика (7)
57 Мечковская Н.Б. Социальная лингвистика (8)
58 Мечковская Н.Б. Социальная лингвистика (9)
59 Мечковская Н.Б. Социальная лингвистика (10)
60 Мечковская Н.Б. Социальная лингвистика (11)
61 Мечковская Н.Б. Социальная лингвистика (12)
62 Мечковская Н.Б. Социальная лингвистика (13)
63 Мечковская Н.Б. Социальная лингвистика (14)
64 Мечковская Н.Б. Социальная лингвистика (15)
65 Мечковская Н.Б. Социальная лингвистика (16)
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66 Мечковская Н.Б. Социальная лингвистика (17)
67 Бергер П., Лукман Т. Социальное конструирование реальности
68 Федотова В.Г. Социальная философия и науки об обществе
69 Социальные трансформации (Выпуск 11): Материалы международного коллоквиума
70 Додонов Р.А. Этническая ментальность: опыт социально–философского исследования
71 Социология Эмиля Дюркгейма
72 Психологическое направление в социологии Г. Тард и Г. Лебон
73 Теория фактов М.М. Ковалевского
74 Лекции по истории социологии
75 Теория и жизненный мир человека
76 Конецкая В.П. Социология коммуникации
77 Берн Ш. Гендерная психология
78 Воронин А.С. Словарь терминов по общей и социальной педпгогике
79 Концепция ментальности по С.В. Лурье
80 Searle, J. (1995). The Construction of Social Reality. New York, Free Press. О Джоне Р. Серле
81 Маркетинг образовательных услуг: Учебное пособие
82 Организация рекламной деятельности вуза
83 Лысова А.В. Психология семьи
84 Гуманитарная технология в полиэтнической образовательной среде
85 Мудрик А. В. Социальная педагогика
86 История отечественного государства и права
87 Мертон Р. Социальная структура и аномия
88 Шаркрв Ф.И. Основы теории коммуникации
89 Социология массовой коммуникации: предмет и методы исследования
90 Захаров М.А. Социология: курс лекций
91 Токарева Е.М. Социология. Конспект лекций
92 Каминская Т. Связи с общественностью
93 Парсонс Т. Развитие социологии как научной дисциплины
94 Общность и общество в учении Ф. Тенниса
95 Эмиль Дюркгейм Социология. Ее предмет, метод и назначение. Часть 1.
96 Эмиль Дюркгейм Социология. Ее предмет, метод и назначение. Часть 2.
97 Дюркгейм Э. Метод социологии
98 Дюркгейм, Эмиль. Самоубийство: социологический этюд
99 Дюркгейм Э. Социология образования
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100 Батыгин Г.С. "Похождения Огюста Конта в России"
101 Политическая социология. Главы 9–13. Заключение. Литература. ИСПИ РАН. 2000
102 Политическая социология. Главы 5–8. ИСПИ РАН. 2000
103 Политическая социология. Введение. Главы 1–4. ИСПИ РАН. 2000
104 Альбрехт Веллмер. Модели свободы в современном мире
105 Социология. Предмет, объект и функции социологии
106 Общность и общество в учении Ф.Тенниса
107 Политическая социология
108 Постмодернистские теории
109 Мнения окружающих и социальное давление
110 Добреньков В.И., Нечаев В.Я. Общество и образование. Глава 11.
111 Добреньков В.И., Нечаев В.Я. Общество и образование. Глава 10.
112 Добреньков В.И., Нечаев В.Я. Общество и образование. Глава 9.
113 Добреньков В.И., Нечаев В.Я. Общество и образование. Глава 8.
114 Добреньков В.И., Нечаев В.Я. Общество и образование. Глава 7.
115 Добреньков В.И., Нечаев В.Я. Общество и образование. Глава 6.
116 Добреньков В.И., Нечаев В.Я. Общество и образование. Глава 5.
117 Добреньков В.И., Нечаев В.Я. Общество и образование. Глава 4.
118 Добреньков В.И., Нечаев В.Я. Общество и образование. Глава 3.
119 Добреньков В.И., Нечаев В.Я. Общество и образование. Глава 2.
120 Добреньков В.И., Нечаев В.Я. Общество и образование. Глава 1.
121

Добреньков В.И., Нечаев В.Я. Общество и образование. Оглавление. Введение. Список
литературы

122 Мудрик В.А. Социальная педагогика
123

Об Общении, его социально–философской рефлексии и возможностях социологии
коммуникации

124 Голосенко И. А. Козловский В. В. История русской социологии XIX–XX вв. Глава 9
125 Голосенко И. А. Козловский В. В. История русской социологии XIX–XX вв. Глава 8
126 Голосенко И. А. Козловский В. В. История русской социологии XIX–XX вв. Глава 7
127 Голосенко И. А. Козловский В. В. История русской социологии XIX–XX вв. Глава 6
128 Голосенко И. А. Козловский В. В. История русской социологии XIX–XX вв. Глава 5
129 Голосенко И. А. Козловский В. В. История русской социологии XIX–XX вв. Глава 4
130 Голосенко И. А. Козловский В. В. История русской социологии XIX–XX вв. Глава 3.
131 Голосенко И. А. Козловский В. В. История русской социологии XIX–XX вв. Глава 2
132 Голосенко И. А. Козловский В. В. История русской социологии XIX–XX вв. Предисловие.
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Глава 1
133 Конфисахор А.Г. Психология власти
134 Филип Котлер. Основы маркетинга. 11
135 Филип Котлер. Основы маркетинга. 10
136 Филип Котлер. Основы маркетинга. 9
137 Филип Котлер. Основы маркетинга. 8
138 Филип Котлер. Основы маркетинга.7
139 Филип Котлер. Основы маркетинга. 6
140 Филип Котлер. Основы маркетинга. 5
141 Филип Котлер. Основы маркетинга. 4
142 Филип Котлер. Основы маркетинга. 3
143 Филип Котлер. Основы маркетинга. 2
144 Филип Котлер. Основы маркетинга. 1
145 Политическая социология
146 А.А. Гостев. Принцип ненасилия в разрешении конфликтов.
147 Ф.Я. Анцупов. Эволюционно–междисциплинарная теория конфликтов.
148 Н.И. Леонов. Номотетический и идеографический подходы в конфликтологии
149 Н.И. Леонов. Онтологическая сущность конфликтов
150 Б. Мелибурда. Поведепние в ситуации конфликта.
151 Ролевые конфликты в управленческих процессах.
152 Состояние и перспективы этноконфликтологии
153 Д.М. Фельдман. Конфликты в мире политики.
154 Особенности педагогических конфликтов. Разрешение педагогических конфликтов.
155 А.Г. Здравомыслов Четыре точки зрения на причины социального конфликта
156 Б.И. Хасан Природа и мханизмы конфликтофобии
157 Л.Я. Петровская О понятийной схеме социально–психологического анализа конфликта
158 В.С. Мерлин Развитие личности в психологическом конфликте
159 Л. Козер Враждебность и напряженность в конфликтных отношениях
160 К. Хорни Базисный конфликт
161 Мертон Р. Социальная структура и аномия
162 Социология общественного мнения.
163 Особенности социализации учащихся средней школы
164 Логистика: Учебник для высших и средних специальных учебных заведений
165 Культура государственного служащего
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166 Социальная философия
167 Экономическая социология: современное состояние и перспективы развития
168 ОСНОВЫ СИСТЕМНОГО АНАЛИЗА 3
169 ОСНОВЫ СИСТЕМНОГО АНАЛИЗА 2
170 ОСНОВЫ СИСТЕМНОГО АНАЛИЗА
171 Т.С.Кун. СТРУКТУРА НАУЧНЫХ РЕВОЛЮЦИЙ
172

Бергер П., Лукман Т. Социальное конструирование реальности Трактат по социологии
знания

173 СОЦИАЛЬНАЯ ФИЛОСОФИЯ
174 МОЯ ФИЛОСОФИЯ ИНТЕГРАЛИЗМ
175 ЛОГИКА СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
176 Курс лекций по социологии
177 Руководство по Социальным Технологиям
178 Социология города
179 ВОСПИТАНИЕ, ЕГО ПРИРОДА И POЛЬ
180 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СОВРЕМЕННЫХПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ СТРУКТУР
181 1.1. Преимущества выборочного метода
182 Наука как призвание и профессия
183 Конфликтология
184 Проблема социального порядка в социологии
185 Философия труда
186 ПОКЛОНЕНИЕ ПРЕДКАМ
187 Т и п ы г о с п о д с т в а
188 Как возможно общество?
189 Свободное интервью
190 Изменение моделей социального взаимодействия
191 Приключение
192 Особенности социализации учащихся средней школы
193 Общение
194 Макс вебер и "новый русский" капитализм
195 Георг Зиммель: контуры его мышления
196 СОЦИОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
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