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ГЛАВА 1  
ВПЛИВ ТРАНСКОРДОННИХ КОРИДОРІВ НА СОЦІАЛЬНО-

ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК КРАЇН НОВОГО ШОВКОВОГО ШЛЯХУ 
 

1.1. THEORETICAL REFLECTTION ON BUILDING MODERN 
SOCIAL GOVERNANCE SYSTEM  

1. Establish the basic concept of modern social governance 
The building of modern social governance system is a system engineering. It is 

of great importance that the clarification of modern social governance should be all 
along close to the so-called basic concept which refers to the cognition in theory on 
the basic meaning (what is it?), the basic principle of value (why does it function?), 
the body structure (who conducts the governance?) and the main functions (what 
should be governed?) of modern social governance. Without necessary theoretical 
height, the practice of building modern social governance system will be lack of 
theoretical guidance and can not avoid various kinds of bias errors in practice, thus 
resulting in serious consequences for social governance in return. “The national 
governance system and governance capacity is the concentrated embodiment of a 
country’s system and its performance. National governance system is nothing but an 
institutional system for state management under the leadership of the Chinese 
Communist Party, which includes the institutional mechanisms and arrangement of 
laws and regulations in various domains such as economy, politics, culture, society, 
ecological civilization and Party construction,etc. Namely, it is a set of state 
institutions that are closely linked and mutually coordinated.”[1] 

For over thirty years of reform and opening up, China has adhered to the long-
term strategy of “crossing the river by feeling the stones”, made world-famous 
achievements in economic reform and development and grown up to be the second 
largest economy in the world. At the same time, however, some actual practices 
conducted in the process of reform and development are hard to avoid the occurrence 
of “attend to one thing and lose another” because of the lack of scientific, systematic 
and coordinated top-level design, thus resulting in social contradictions and conflicts. 
Up to present, there have been a great amount of contradictions and conflicts 
accumulated in the domains of politics, economy, society and environment,etc., 
which have great impact on China’s social development and social harmony & 
stability. All these must be raveled out, resolved and adjusted urgently by means of 
systematic and scientific reform in an all-round way and management innovation as 
well. Accordingly, the building of modern social governance system should at first 
aim at raveling out, resolving and adjusting social contradictions and conflicts and 
consequently promote social development and social harmony & stability rather than 
produce more new social contradictions and conflicts or exacerbate the existing ones. 
This needs us to establish a scientific management idea in the modern society and 
build modern social governance system in practice.  

The essential connotation of building modern social governance system should 
be in accordance with the requirements of modern social governance and realize the 
modernization of social governance system through deepening social structural 
reform in an all-round way. The modern social governance must fully embody the 
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modern concept of the relationship between state and society, the relationship 
between government and citizen, the relationship between public power and civil 
rights and the relationship between citizen and citizen. The essence of the idea is the 
emphasis on which the relationship between them should be the equality of political 
& social status and partnership and in particular be the relationship of “serving others 
and being served” rather than the relationship of “ruling/controlling others and being 
ruled/controlled”. It certainly does not mean that there is no the relationship of 
leadership and being led in the modern management system. Just like Karl Marx once 
said, a band is still in need of the command and a factory is still in need of the 
managerial personnel even in the communist society. But up here, the relationship of 
leadership and being led is no longer the relationship of ruling others and being ruled.  

The basic principle of value of building modern social governance system is to 
serve the common welfare of all citizens of a country and their growing needs. The 
common welfare emphasized here means more than just social total welfare and its 
growth, and even more important, should be the welfare of all social members and 
their growth. Every social member should not only participate in the production of 
total social welfare according to his/her ability but also be involved in the distribution 
of total social welfare based on the principle of equal opportunity, equal right and 
equal procedure. The value goal of modern social governance system is to 
accomplish fairness, justice, tolerance and sharing on the production and distribution 
of total social welfare.  

The main architecture of modern social governance system refers to the action 
subjects who participate in social governance and their relationship system. In a 
modern society, the main subject of governance is not the unique one, that is to say, 
not the government and its civil servant group who grasp public power. The essential 
feature of the main architecture of modern social governance is the extensive 
participation of a variety of social action subjects including the government and its 
civil servant group in social governance by means of various legal forms and the 
forming of governance structure characterized with multiple participation and  co-
governance of social forces. In such a system, the government, various institutions 
(including various enterprises and public institutions), various legal organizations 
(including people’s associations and social organizations) and the whole social 
members (citizens) are all the participants who play a certain role in social 
governance. Surely, the scope and function (possible and potential) of their 
participation in social governance is naturally different because of their different 
resources, different powers & capacities and different needs & objectives. However, 
this does not mean that there is an unbridgeable gradation difference among them on 
the legal status; On the contrary, they are relatively equal partners in terms of the 
basic concept of modern social governance. This is the main connotation of the main 
architecture of modern social governance system. 

The main function of modern social governance system is in accordance with 
the basic principle of value of modern social governance and adjust various social 
relations including various power relations, interest relations, the relationship 
between powers and interests and the relations attached to those powers and interests 
by means of the rule of law. In any society, there must inevitably be the 
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contradictions in the overall social relations based on a variety of interest differences 
and the different or even opposite value concept systems built by all kinds of social 
interest groups who are targeting on the maintenance and expansion of their own 
interests. However, the modern society is no longer a kind of society which various 
interest groups or social classes conduct a zero-sum game for the sake of maintaining 
and expanding their self-interests, instead, various democratic negotiations based on 
the rule of law and rationality (the negotiation is a process of the participation and 
interaction of a stakeholder in nature) have been widely approved as the main social 
mechanism of adjusting social relations and the basic functional feature of casting 
modern social governance system. 

The building of modern social governance system is complicated system 
engineering. Since the reform and opening up, China has conducted a lot of 
explorations for several tens of years in order to restructure the economic system and 
establish a new one suitable for China’s national conditions. Although China has 
made remarkable achievements and initially set up the socialist market economy 
system, it has also paid a lot for that and accumulated a large number of social 
contradictions and conflicts in practice, thus making the Chinese society is in the 
period of frequent occurrence of sudden contradictions at present. For the building of 
modern social governance system in China, it is surely hard for us to once again take 
several tens of years to conduct these explorations especially when we are in the face 
of the problems to be solved in urgent caused by the frequent emergence of a large 
number of social contradictions, although some explorations in theory and in practice 
are still needed to be done. The right thing we should do is to be in accordance with 
the basic concept of modern social governance and the reality of social development 
process and do well in the necessary top-level design. Different from the 
unprecedented practice of building a socialist society, there are still a lot of domestic 
and international experience and lessons to learn in the practice of building modern 
social governance system, including the experience and lessons of Chinese traditional 
social governance, the practical explorations for the innovation of social management 
conducted at the current stage in China and the experience and lessons of the 
modernization of social governance at abroad, especially in the developed countries. 
It should be pointed out that the conclusion and study of the experience of the 
modernization of social governance in the developed countries mentioned here does 
not mean to copy what they have done as their practices are nothing but based on 
their actual national conditions. Also, the conclusion and study of the experience of 
Chinese traditional social governance does not certainly mean going back to the past. 
With the modern point of view, the problems existing in Chinese traditional social 
governance are even more than the experience that it may offer, and that, the Chinese 
society at the current stage has taken place a fundamental change in comparison to 
the traditional one. Therefore, even the effective practices of traditional social 
governance are not suitable for the current Chinese society without necessary 
transformation. Broadly speaking, the top-level design of building social governance 
system should attach great importance of concluding and studying the domestic and 
international practical history and real experience of social governance and even 
more aiming at China’s basic national conditions and social reality at the current 
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stage, start from the functional requirements and value orientation described as the 
adjustment of social relations, the resolution to social contradictions, the promotion 
of social harmony and the improvement of people’s well-being according to the basic 
idea of modern social governance, and arrange and build the institutional framework, 
path mechanism, rights & responsibilities of the main subjects, resource allocation 
and sequential logic in China’s modern social governance system by means of 
multiple participation and democratic negotiation and with the modern rule of law 
system for protection. 

2.  The logical framework of modern social governance system 
There are two dimensions of the logical framework of modern social governance 

system: one is social affairs management and the other is social relationship 
governance. Of course, there exist a variety of relations between the two. 

In the system of social governance system, the main object of social affairs 
management is the supply and obtainment of social services. The social services 
mentioned here include the public services provided by the government for the 
society and the voluntary charity services provided by the society itself. Obviously, 
the governance on public services provided by the government and the voluntary 
charity services provided by the society defined like this should follow different 
logic. The offer of modern public services, including public education, health care, 
labor employment, social security and relief, public order and security, etc. is the 
functions and responsibilities of a modern government; while the obtainment of 
public services is the rights of a modern social citizen who of course should assume 
his/her obligations in the meanwhile of enjoying those rights, which include the 
participation in different degree and range. Accordingly, the governance on public 
services conducted by the modern government should be based on both the functions 
and responsibilities of the government and the rights and obligations of the citizens. 
As for the voluntary charity services, regardless of their offer or obtainment, no 
matter whose nature is mutually beneficial (such as the internal services of various 
mass organizations with the feature of mutual interests) or no matter whose nature is 
externally beneficial (such as the voluntary charity services provided by the social 
public welfare organizations or the citizens themselves for the unspecific outsiders), 
they are surely based on the volunteer and advocacy conducted by the citizens and 
their organizations. Therefore, the foundation of the governance on social services is 
the voluntary action of the citizens and their organizations and the assurance of the 
action being orderly, effective, sustainable and secure (including legal protection and 
policy guarantee). 

The objects of social relationship governance are the frictions, contradictions 
and conflicts among various social groups (or even individuals) caused by interest 
difference, status difference and value orientation. The purpose of the governance is 
to reduce and defuse those frictions, contradictions and conflicts through balancing 
various differences, thus tune all kinds of social relations and make the whole system 
of social relations realize overall harmony. The meaning of overall harmony is not to 
eliminate the contradictions in social relations, but as far as possible to make all kinds 
of contradictions in the scope of regulation rather than become the irreconcilable and 
antagonistic contradictions which can lead to conflict. Social relationship governance 
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can be conducted by means of the implementation of legal regulations, the adjustment 
of social norms and the equal negotiations. The action subjects of governance include 
the state (government), all kinds of social intermediaries and all parties in the 
relationship, and the principle or the value goal of the governance should be fairness, 
justice, democracy and equality.  

It can be seen from the above elaboration that both social affairs management 
and social relationship governance should be established on the basis of certain 
institutions and norms. Nothing can be accomplished without institutions and norms. 
In fact, such institutions and norms also constitute a system and is an intrinsic part of 
social governance system. As a kind of institutional and standardized system for 
social governance, it can be generally categorized into three levels. 

The first level is the macro social system, that is to say, the top-level design of 
social governance system at the institutional and standardized level. More broadly, 
the main body of social governance is composed of four parties who are the state (the 
Party and the government), the social interest groups, the social organizations 
(usually participate in social governance standing on neutral or public position) and 
the citizens themselves. The kernel of social system is a matter of the institutional 
arrangement of the roles, responsibilities and modes of action of these subjects in 
social governance, and has been clearly defined in the report put forward in a very 
general way on the 18th Party Congress as: Party committee’s leadership, 
governmental domination, social cooperation, public involvement and legal 
guarantee. What center on and serve this kernel are the arrangement of a series of 
primary institutions described as the regulation of interrelation, power or right, status, 
responsibility, rule of conduct and action boundary among the main subjects of social 
governance and the configuration of relevant resources, such as the urban and rural 
relationship system, the system of labor relations, the system of income distribution 
and redistribution (the system of adjusting interest relationship), etc. as well as the 
ideological system of value concept in defense of the arrangement of those systems. 

The second level is the institutions, rules and norms in the major areas of social 
governance. The arrangement of the institutions of the governmental governance on 
public services, the arrangement of the institutions of the governance on social 
voluntary services and the arrangement of the governance on social relations are the 
main parts of the second level of the institutional system of social governance, which 
regulate the power or right, action boundary, action objective, action efficiency, etc. 
of the main subjects of governance in these areas. 

The third level is the system of social norms of social governance。Namely, 
these social norms such as the internal discipline rules and occupation codes of 
various organizations, all kinds of ethics in the social life, the village regulations and 
folk conventions at the grassroots communities in the urban and rural areas, etc. are 
not established by the state in the utilization of public powers in a mandatory or 
authoritative manner but set up by the society itself in the process of social 
interaction. In a sense, these norms mainly play a certain role of adjusting social 
relations and promoting social welfare and embody the spirit of the so-called “rule of 
virtue”. 
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3. The main operation mechanism and security system of modern social 
governance system 

Social governance is not only a collection of institutions and norms, but also 
aims at solving various problems of the reality. How to make the relevant institutions 
and norms of social governance be well implemented and how to let the input of 
social governance resources effectively reach the target is still a practical operation 
process. As a variety of different governance subjects have different interest appeals 
or value orientations, the governance is also a process of negotiation in many cases. 
In the process of this complicated and diversified governance, there is its own 
regularity. The operation mechanism of social governance system can be formed if 
such a kind of regularity is applied in the process of governance. 

The operation mechanism of social governance system can not resemble as the 
mechanism of economic or Party’s operation which can be highly and neatly summed 
up by a sentence or a word: the economic operation runs by price mechanism and 
competition mechanism under the market economy system while the Party’s 
operation mainly depends upon the mechanism of the top-down administrative 
commands.  

The social governance system involves multiple subjects. The objectives, 
appeals and value orientations of these subjects have huge differences, and therefore, 
the paths and ways of meeting the needs of these objectives and appeals are definitely 
different. A set of compound mechanism should be adopted inevitably in order to 
integrate all these together, form an effective order and promote the social harmony. 
In general, there are three types of mechanism which can be concluded as the 
followings: 

The first type is related to the subjects of governance, including the mechanism 
of equal participation, the mechanism of democratic negotiation, etc. that are suitable 
for all of the governance subjects. At the same time, for the subjects of the Party and 
the government, the top-down administrative commands are still applicable; While 
for the subjects of non-Party and non-government, the mechanism of voluntary 
mobilization and advocacy is also important. 

The second type is related to the input of resources on governance. In the 
domain of social governance, the configuration of resource input should be both fair 
and effective, and the pursuit of efficiency is to preferably achieve fairness. In other 
words, efficiency should be subject to fairness. From the requirements for fairness, 
the configuration of the input of relevant resources should realize equalization, 
inclusiveness and sharing on the maximum limit and seek for the fulfillment of the 
maximization of common welfare of all the members of the society (not just the 
maximization of total social welfare). From the requirements for efficiency, more 
resources should be put and configured into those regions, sectors and service 
industry in which the fairness, inclusiveness and sharing can be realized better. In the 
meantime, after the establishment of the pattern of resource input and configuration, 
the requirements for efficiency should be paid much attention in the practice of its 
utilization, which involves the ability of resources users. In a word, the introduction 
of moderate competition mechanism in the course of society building and social 
governance is very important for ensuring the efficiency of the utilization of 
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resources.  
The third type is the mechanism of safeguarding the efficiency and fairness of 

social governance, which is generally composed of three kinds: the mechanism of 
government supervision, the mechanism of open and transparent information about 
the main subjects who are in the use of resources and the mechanism of the society’s 
exercising supervision on the government and other governance subjects who are 
involved into the utilization of resources. It is unnecessary to go into details about the 
importance of these mechanisms. 

The effective operation of modern social governance system also needs to be 
supported by the corresponding security system. More accurately speaking, such a 
kind of security system is also a component of social governance system. In short, the 
security system of modern social governance is generally composed of four parts. 
The first is the political guarantee. In China, the leadership of the Chinese 
Communist Party who devotes itself to the modernization of social governance is 
definitely the political safeguard for the healthy operation of socialist social 
governance with Chinese characteristics. The second is the legal guarantee. The 
arrangement of national institutions and norms should be legalized, and what is more, 
lawmaking should always go first, thus make social governance system run in 
accordance with law; non-state institutions and norms of social governance cannot 
conflict with the spirit of modern national legislation and should be the reasonable 
complement to national legislation. The third is the resource guarantee. The resources 
of modern social construction and social management include the input of public 
financial resource, the mobilization of social resource (organizations) and the 
mobilization of individual resource of the society, of which the most important one is 
the guarantee of public financial resource, the input of social resource (organizations) 
is the second and the input of voluntary resource conducted by the citizens 
themselves is also a kind of important supplement. The fourth is the guarantee of 
subject ability of social governance. Different social governance subjects have 
different ability requirements. Social governance can proceed well if all of the action 
subjects are equipped with appropriate ability. As the building of China’s modern 
social governance system has just started, it is of great importance for the relevant 
action subjects to continuously strengthen ability construction in the practice of social 
governance and provide necessary security for the building of social governance 
system. 

 
1.2. RURAL GOVERNANCE AND THE PRECISION OF 

RURALPUBLIC SERVICE 
1.Three support system for rural people's livelihood 
Since the eighteen parties, Xi Jinping, general secretary has always been to 

improve the livelihood of the people as the starting point of all work. In 2013, Xi 
Jinping at the closing session of the NPC, to listen to the voice of the people and 
respond to people's expectations, to ensure that the people's equal participation and 
development rights, safeguard social fairness and justice, the rights to education, old 
income, medical and old-age care and housing continued to make new progress, 
make more and more equitable development results benefit all the people. He pointed 
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out that people's yearning for a better life, is our goal". "Grasp the people's livelihood 
to seize the people most concerned about the most direct and practical issues of 
interest, to seize the people most need to care about" 

There have been three rural social support system: one is peasant family, and 
extends from the core family range, to discipline as the foundation, by the traditional 
ethical order constraint, protected by the laws of the state; two is the village 
community, in the traditional society is a traditional village, in the planned economy 
period is a production team, in the present the stage is natural village and 
administrative villages, namely the acquaintance society and the semi acquaintance 
society, the reciprocal relationship between long periods of cultural identity and 
intimate contact as the foundation, by the village regulations and collective economic 
strength and prosperity is the three member constraints; country support system, to 
the public service as the representative, maintain and safeguard the basic livelihood 
of rural demand. 

The beginning of reform and opening up the middle of the rural household 
contract responsibility system of township enterprises starting period and 
development period, clear division of labor within the family, the performance is 
obvious, the traditional agriculture is the main industry, the old man to take care of 
children at home, feeding chickens, can do around home and main labor force. 
Township enterprises are not pursuing the maximization of their own interests, but 
the maximization of the interests of the community. 

Family and village to maintain the order of rural people's livelihood and the 
quality of the two support system. With the township enterprises into the park, the 
rural labor into the city, the two support system began to undergo profound changes. 
China's modernization has experienced social transformation. The social 
transformation includes the transformation from traditional society to modern society, 
from agricultural society to industrial society, the transition from the custom society 
to society of contract, change from closed society to social mobility, social transition 
from homogeneous to the heterogeneous society in rural areas is through the 
increased social mobility, social expansion the transition from acquaintance society to 
stranger society. In the transition process, the two traditional rural social support 
system, namely the peasant family and village community of the two systems are 
weakened, its performance is the existence of social support system of the traditional 
relation, but the spatial separation, reduce the maintenance responsibility of daily 
interaction, formal social support function fause. From the previous rural village 
acquaintance society, administrative village semi acquaintance society, rural 
hollowing into Wu Chongqing said "no subject of social acquaintances"[1] 

A basic level society is to identify the needs of daily life daily exchanges to 
identify the interests of the community to identify the boundaries and determine the 
conduct of the guidelines. If there is a lack of sufficient action, the social system will 
be sick. After the outflow of young labor force in the rural areas of China, the village 
appeared "main body" is not in the presence of the situation, leading to the village". 
Yang Hua will be the rural grassroots social changes summed up as: the lack of 
village subjectivity, lack of public and sense of belonging.[2] 

Because the agricultural production technology and the rapid upgrading of daily 
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consumption, rural mechanization instead of most agricultural production labor, the 
guiding role of science and technology in agricultural production, such as the role of 
seeds in crop production in accounted for almost half of the field of agricultural 
production management Interim alternative more by chemicals, agricultural labor 
who help change the previous neighborhood help help each other for the purchase of 
production service. This comprehensive social change, the rural elderly people in 
succession sense originally borne the knowledge of local advantages and social 
education advantages become of little importance of spatial segregation of alienation, 
weakening in daily lives human civilization needs, the school left the rural areas to 
enter the town, daily opportunities to educate children in dilute the elders, so empty 
the rural social life on the stage, the aged and weak in the evaluation of the function 
of family life as a double oppression implied sense of futility. In a rural society to the 
elderly as the main groups, the elderly become the most homogeneous people, can 
move out to work to make money, not moving in the rural society and the lack of 
family care, rural elderly homeowners experienced children married completed the 
intergenerational transfer of the elderly become pure consumer goods and services. 
For the elderly daily life and needs the support of neglect, neglect and careless or 
powerless, powerless, a series of social factors accumulation, caused by the rural 
elderly family members of their service and their children compared to the previous 
generation level generally declined, which also caused the elderly in rural areas 
generally have a subjective feeling sad situation comparison. 

2. Promote the rural people's livelihood from the perspective of 
misunderstanding 

Central policy of the rural people's livelihood very seriously, but at all levels of 
government business sector operations, there are three perspectives on the 
implementation of the error will have a negative impact on rural people's livelihood. 
The first mistake, that the rural people's livelihood can be solved. The problem of 
rural people's livelihood is attributed to the low income of farmers, and the problem 
of people's livelihood is attributed to the lack of ability to pay for effective demand. 
Performance is, in all levels of government work report and work project, tend to use 
the growth of farmers' income, rural infrastructure investment, improve the level of 
rural people's livelihood directly defined by transfer payments and financial 
investment in livelihood projects investment growth. It is necessary to do so, but it is 
not enough. To the problem of rural old-age and left-behind children as an example, 
if you want to use the purchase of public service instead of family members to take 
care of, requires two conditions exist at the same time, one is the customer needs and 
have the ability to pay, the two is in the field of the existence of this kind of service 
supply. Just second, we can see the major differences between rural and urban public 
service. Urban features: infrastructure and public services before residents have been 
formed, and is the quality of life, the quality of the leading indicators of the quality of 
life. City life in the service is easy to achieve through the purchase, and residents can 
choose to move through the purchase or to choose the appropriate services, which 
also defined the area and personal life circle. The key to the quality of life in the city 
is your consumption preference and the ability to support it. City public service 
quality and convenience in fact marked by house prices and rents, citizens in the city 
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within the city and continue to move in between is the pursuit of livable, to balance 
public service is a complex comprehensive level and individual priority. 

Second errors, only to see the low level of rural public services and rural 
infrastructure is weak and low cohesion of the population, not to see the core 
indicators of land utilization ratio. Professor Liu Xinkui, a case study of Beijing, 
found that the prosperity of the city and the huge economic benefits from the four 
conditions. 

First, the city's strong agglomeration efficiency is the formation of high 
population density and strong heterogeneity. With the development of city, city to 
achieve some very specific goals, and with increasing the range and quality of 
infrastructure, the city can form a larger and denser social network, people learn in 
the network, and a new way of deeper interdependence. At the same time, the city in 
the realization of the goal, each person in the continuous development of the network 
to achieve interaction and the need to pay the level of effort does not have to increase. 

Two is depends on the city core area land use high mixing. The centrality of the 
city is a mixture of land use. The central area of the traditional city is the land use 
highly mixed area, but also the destination of the traffic flow. Both domestic and 
foreign urban studies have proved the positive correlation between land use and 
traffic flow. Land use mixed ratio entropy index. In order to study the relationship 
between the city city land use degree and the amount of mixing between travel, travel 
is the characteristic index of the vitality of the city and city member interaction 
frequency, in order to calculate the degree of mixed land use district. In the urban 
geography, the degree of the land use degree is represented by the entropy index 
model of information theory. The model is mainly used to reflect the degree of land 
use by population density and other factors, which is more practical than just by using 
the nature of land and space scale to describe the degree of mixing. Mixed rate 
entropy index model is as follows [3]

, It can be calculated that the population density 
and the density of employment in Beijing district. 

 
Type: M - mixed land utilization; P population density (100 / km2); JK class K 

employment density (100 / km2); n according to the division of jobs number. 
Three is the city public service function. Urban public service function refers to 

the activities of providing public services for the employed population and 
population. In space through the various levels of Public Activity Center (Business 
Center), to provide services, business, culture, education, health care, catering, leisure 
and other services, such as Mangle. The planning principles of public service 
facilities are: the level of distribution, the distribution of equilibrium, close to the 
demand. In contrast, the hierarchy and spatial distribution of disorder, the lack of 
functional combination and spatial design management, community center service 
network is not perfect. 

Four is the industrial layout determines the quality of the city. Beijing central 
city economy has the characteristics of the service industry leading post 
industrialization; Beijing Metro is still in the stage of industrialization. 

The third is government department’s staff working methods, that is, project 
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management. People's livelihood is the focus of the work of the new norm, the 
relevant business functions are accustomed to project management, data control, 
responsibility system implementation, a list of summary, assessment. This leads to 
people's livelihood Department cadres take tangible projects to catch more intangible 
services with less; catch believing hardware strength, to the people's livelihood 
demands and the elasticity of substitution is small and not easy to deal with the 
assessment after the intangible accumulation is closed, even if some public services is 
tasted, assessment form. The result is not obvious. The accumulation of durable, 
becomes a habit, project management is the project statement replaced, in fact 
become to cope with.  

Rural service people's livelihood project development is not balanced, neutral, 
debt, relatively weak. The result is to grasp the building of biogas water and 
sanitation of rural endowment and rash and too much in haste, pay attention to the 
relative left-behind children and hard enough. The cause of the phenomenon and the 
relationship between people's livelihood and the development of a simple understands 
of the understanding, but also with the performance of the concept of performance 
assessment approach. Cannot think that the development is the pursuit of efficiency 
of production, and the people's livelihood is the consumption is to spend money, and 
the efficiency is not. In fact, the people's livelihood is also the pursuit of efficiency, 
both the pursuit of efficiency, but also the pursuit of structural efficiency. Cannot be 
the problem of people's livelihood as a project system can solve the problem. Need to 
pay attention to and pay attention to the causes and changes in social structure. The 
people's livelihood and life quality, life experience correlation, we found in 2011 in 
Chengdu rural survey, due to increase the level of public services, livelihood projects 
in place, although the farmers per capita income growth level is not obvious, but the 
satisfaction of the quality of life of farmers will have increased significantly. 

3. The end of the village or the revival of the country 
2011 China's urbanization level exceeded 50%, as a sign of China's development 

in the development of urbanization as the dominant. Comprehensive survey of social 
status Chinese 2011, agricultural population of 29.7% has been living in the town, 
they are no longer farming. 46.6% of the agricultural population has been fully 
engaged in non-agricultural work, only 40% of the total agricultural population 
engaged in agricultural labor, agricultural and non-agricultural occupation of 
agricultural population accounted for 13.4%. For farmers, nonfarm jobs have become 
mainstream, more than the number of jobs in the field of agriculture. Farmers 
operating income, wage income, to promote the rapid growth of farmers' cash income 
of the two major driving force. The contradiction between urban and rural areas is 
two Yuan, the distribution of public resources in urban and rural areas is not 
balanced, agriculture, rural areas, farmers in the national income redistribution which 
is still in an unfavorable position. Direct to home in the 205 village of 5165 
household’s survey in 2014, the State Council Development Research Center of the 
Ministry of rural farmers farming: the average age of 47.3 years old. 60% of the 
families are going out to work. Out of the average population of 4.6 people, out of 
two people, 2.6 people stay in rural areas. 2.6 people in rural areas have 1.6 people 
over 60 years old. 
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1.3. PRESENT SITUATION OF THE CHINESE MIDDLE CLASS  
1. The middle class with rapid growth of income and wealth 
Over the last decade years, China has experienced a high-speed economic 

development. With the continuous increase of income, the number of people who 
step into the middle class is growing rapidly. Although the experts and scholars fail to 
reach agreement for the population size of the middle class, some data recently 
released shows that China has been a country with a very large size of the middle 
class. On October 13, 2015, the Credit Suisse Research Institute released “The 
Annual Report of Global Fortune, 2015” [1] claiming that the number of the Chinese 
middle class is highest in the world with 109 million in total, 17 million people more 
than that of the United States who ranks the second place and 47 million people more 
than that of Japan who ranks the third place. The report noted that China has become 
the country with the fastest growth of the number of middle class, although the 
proportion of the Chinese middle class population (about 11%) is much lower than 
that of the United States and Japan. From the year of 2000 up to present, the personal 
wealth of the Chinese middle class has increased by six folds, and the number of the 
population has increased by 38.5 million, [2]    Almost at the same time, the limelight 
heyday of Chinese entrepreneur Jack Ma claimed at Alibaba Forum that the number 
of the middle class in current China has reached 300 million. On November 27, 2015, 
the Chinese Household Financial Survey and Research Center of the Southwestern 
University of Finance of China released the 2015 survey data by adopting the 
definition of the Credit Suisse’s standard for the middle class and estimated that the 
number of the adult population with the middle-income in China has reached about 
217 million, accounting for 21.4% of the adult population. In terms of this, both the 
size and the total wealth of the Chinese middle class rank first in the world. [3] 

2. The group with less identity of middle class 
Many people are suspicious of the estimations once made by the Credit Suisse, 

Jack Ma and the economists from the Southwestern University of Finance of China. 
The Chinese people do not believe that there have been so many people who belong 
to the middle-class. Many a Chinese who has been defined by the Credit Suisse as the 
middle class would not think so, and they even claim that “they are forced to be with 
the label of middle class"[4] 

The Credit Suisse determined the standard of the Chinese middle class 
according to the standard of personal wealth for the American middle class (US $ 
50,000-500,000) and by the conversion of purchasing power parity (US $ 28,000-
280,000) as well. The economists from the Southwestern University of Finance of 
China adopted the same standard. We are unable to find out how Jack Ma once 
defined the standard of the Chinese middle class, but presumably, it can be speculated 
that his viewpoint was somewhat the projection based on the data of personal 
consumption on Taobao and T-mall. However, many people who have reached the 
US standard of personal wealth for the middle class or the corresponding standard of 
consumption on Taobao and T-mall defined by Ma do not recognize themselves as 
the middle class. 

The national sampling survey data from “The Survey on the Chinese Social 
Conditions, 2015” conducted by the Institute of Sociology, CASS shows similar 

МОНОГРАФІЯ 20 



Соціальні трансформації: сім’я, шлюб, молодь, середній клас та інноваційний менеджмент у країнах Нового Шовкового шляху 

results (see Figure 1): In 2014, only 31.3% of the people with the annual income of 
over RMB 42,000 yuan considered themselves belonging to the middle class; the 
proportion of the people with the annual income of over RMB 100,000 yuan who 
admitted that he/she belonged to the middle class was only 39.9%; the proportion of 
the people with the annual income of over RMB 200,000 yuan who recognized 
themselves as the middle class rose to 43.8%; the proportion of the people with the 
annual income of RMB 210,000 to 250,000 yuan who believed that he/she belonged 
to the middle class was highest, but it was only about 54%; while the corresponding 
proportion of the people with the annual income of over RMB 300,000 yuan 
decreased slightly to 50.6%. RMB 42,000 yuan was the average of annual income of 
urban employees in 2014, and the people with the annual income higher than the 
average who agreed with the identity of the middle class was less than one-third. 
According to the conditions of the whole country (excluding the megacities), those 
who receive the annual income of over RMB 100,000 yuan should certainly be able 
to maintain a moderate living, however, only about 40% of the people who have 
reached this income level agree with the identity of the middle class. Those who earn 
the annual income of over RMB 200,000 yuan can maintain a very nice living 
standard even if in big cities, while those with the personal annual income of over 
RMB 300,000 yuan is definitely able to live a very comfortable life, but only half of 
the people who have reached this level of income agree with the identity of the 
middle class. 

 
Figure.1 The proportion of different income populations who agree with the 

Identity of the middle class, (%)[5] 

In addition to the income index, the white-collar occupation and the higher 
education are also objective criteria for determining the identity of the middle class, 
however, the proportion of the people who meet the criteria and agree with the 
identity of the middle class is also very low. The survey data mentioned above shows, 
the proportion of the white-collars who admit that they belong to the middle class is 
28.1%, while the proportion of those who have received higher education and 
recognize themselves as the middle class is 22.7%. Moreover, the proportion of the 
people who simultaneously meet the three criteria mentioned above (white-collar, 
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junior college or higher education and the income higher than the average) and 
consider recognize themselves as the middle class is only 33.5%. The identification 
rate of the Chinese middle class (defined by the objective indicators) for the identity 
of the middle class is far lower than that of other countries. 

  Some people might say that the term of "the middle class" is exotic and the 
Chinese people have no sense on it, which have influence on the identification of the 
middle class. However, if we adopt the quintile method (the upper class, the middle 
and upper class, the intermediate layer, the lower middle class and the lower class) 
for measuring the socioeconomic status, there comes out the same result. The 
national sampling survey data collected by the Institute of Sociology of CASS in the 
year of 2006, 2008, 2011, 2013 and 2015 shows, the proportion of the Chinese who 
agree with the identity of the middle class or the middle and upper class is 
significantly lower than that of other countries, whether compared with the United 
States, Japan and other developed countries or compared with India, Brazil and other 
developing countries, while the proportion of the Chinese who believe themselves 
belonging to the is the lower middle class and the lower class is higher than that of 
other countries . There are a considerable number of people whose personal wealth, 
income and consumption have reached a moderate level or even higher, but they tend 
to think that they belong to the lower middle or lower class. This thus leads to a 
strange phenomenon: Although more and more people have gotten rid of poverty and 
become rich over the past decade, the middle-income group is steadily expanding and 
the number of the population of the middle class defined by the objective indicators 
has had a significant increase, the proportion of the people who admit that they 
themselves belong to the middle class or the middle strata has not increased 
significantly. In general, the society with a higher proportion of the people who think 
that they themselves belong to the middle class is more stable and the social 
satisfaction is much higher. Conversely, the more the people recognize themselves as 
the lower or middle lower class, the stronger the people have the sense of unfairness 
and the greater the society has the risks. For the middle class with less “middle class 
mentality”, their role of promoting social stability will be affected. 

3. The middle class is plagued by insecurity and dissatisfaction 
Why do the Chinese whose income and wealth have reached the standard for the 

American middle class do not admit themselves as the middle class? Why do those 
people whose consumption has reached the level of the middle class according to 
Jack Ma do not accept their identities? And why do those people whose external 
objective conditions have met the criteria of the middle class do not agree with their 
identities? There are several reasons for this phenomenon, but the lack of the sense of 
security and satisfaction is a major cause which results in the low identification of the 
Chinese middle class. 

  Many people identified by experts and scholars as the middle class claim that 
their living quality and living state have never reached the criteria of the real middle 
class, although their income and personal wealth have reached the standard for the 
American middle class, and they are very dissatisfied to this situation. They believe 
that they should enjoy the living standard of the middle class based on their education 
and occupation backgrounds. However, due to the low level of social security and 
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public service in China, the Chinese middle class are generally lack of security and 
satisfaction. This is also the reason why many people whose objective conditions are 
in line with the standard of the middle class deny that they do not belong to the 
middle class. Some members of the middle class argue that, although they enjoy a 
higher salary or a better material living condition, they still fear the occurrence of 
accidents or the accidental factors that could cause them to lose the existing status. 
They often complain that they are short of the social security and welfare enjoyed by 
the middle class of the US and many European countries and cannot live an easy and 
comfortable life like the American and European middle class. 

  The strong desires and the dissatisfaction with the current conditions are the 
part of reason leading to the sense of insecurity of the Chinese middle class, while 
another part of reason is nothing but due to the actual security situation of social life. 
The rapid economic development and urbanization has brought about a series of 
social security issues and environmental degradation problems, which seriously affect 
the quality of life and the life experience of the Chinese middle class. Currently, food 
safety, personal privacy and environmental pollution are the major problems that 
plague the middle class. According to the national sampling survey data collected by 
the Institute of Sociology of CASS in 2013, 72.8% of the middle class believe that 
"food security" is not guaranteed, 54.6% of them believe that there is no protection 
for "personal information and privacy", 48.3% of them believe that there is short of 
"ecological and environmental security", 39.8% of them believe that there is the lack 
of "traffic safety", 28.5% of them believe that "health security" is not guaranteed, and 
22.5% of them believe that there is the lack of "labor safety." The middle class have 
less concerns about "personal security" and "personal and family property security", 
and the proportion of the people who believe that there is the lack of personal security 
and the lack of personal and family property security is 11.7% and 13.8% in 
respective. The members of the middle class tend to have higher requirements for 
life, and they believe that some unsafe factors in real life are affecting the quality of 
their lives, which make them not enjoy the quality of life that the middle class should 
have. 

4. The worries and pressures of the middle class: house-purchase, child's 
education, health care and pension 

The sense of insecurity and dissatisfaction of the Chinese middle class make 
some members feel stress and anxiety, which is demonstrated on four main areas: 
house-purchase, child's education, health care and pension. These pressures appears 
to be the economic ones on the surface, but they are not merely the economic ones in 
nature. In fact, there is no problem for the Chinese middle-class to meet the basic 
needs of house-purchase, child's education, health care and pension, but they are not 
satisfied with these basic needs. In order to match with the identity of the middle-
class and reach the expected living state, they need to live in a spacious and 
comfortable house and their children must go to the best schools and receive the best 
education. They must not only have money to see doctor but also maintain good 
health and be longevity. They also hope maintain a high standard of living and do not 
reduce the quality of life after retirement. Since the social security in China is still 
imperfect, most people of the Chinese middle class believe that the effective way of 
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solving all these problems and reducing the pressures is to make more money. As 
long as there is enough money, these problems will be solved consequently. 
However, the strong desire for making money and the temporarily unmet material 
desire lead to anxiety mentality in return. The national sampling survey data collected 
by the Institute of Sociology of CASS in 2015 shows, about forty percent (39.4%) of 
the middle class claim that "the life burden is very heavy and the life pressure is 
great", while about sixty percent of them (62.9%) consider that "the level of social 
security is too low to have function". 

The national sampling survey data in 2015 shows, 94.4% of the middle class 
have private property, and 34.4% of them have two or more sets of real estate. But 
even so, a considerable number of the people are not satisfied with their living 
conditions and want to buy a bigger and better house. For those who have none of 
private house property (the most are the young people), they have nothing to do but 
are in the state of extreme anxiety. Although the proportion of the middle class 
without private house property is low, it continues to rise. The people of the middle 
class without any private house property are mainly in big cities, especially in the 
megacities, and the vast majority of them is the young people. According to the 
national conditions, the proportion of the young middle-class under the age of 30 
without any private house property is 8.2%, however, it goes up to 16.6% in the 
megacities; The proportion of the young middle class over the age of 30 without any 
private house property is very low, about 4% -5%. The rate of the ownership of 
private house property in different areas is demonstrated in Figure 2, in which we can 
see that the proportion of the middle class with out any private house property in the 
tier cities like Beijing, Shanghai and Guangzhou, the municipalities and the 
provincial capitals (13.9% and 12.2%) is much higher than the ordinary cities, 
counties and towns (4.8% and 4.3%) . The middle-class with the private house 
property also have their troubles: nearly a quarter of them (24.2%) claim that "the 
housing condition is poor and they cannot afford a better house", and nearly one-third 
of them (31.6%) feel the strong pressure of "the monthly mortgage payment for 
housing/purchase costs". 

For the expense on child's education and health care, the burden of the middle 
class is significantly lower than the middle lower class. The proportion of the expense 
on child’s education of most middle class families (80%) is less than 20% of their 
income, and at the same time, the proportion of the expense on health care of most 
middle class families (80%) is less than 10% of their income. This means that, from 
an objective perspective, the expense on child's education and health care is not a 
problem for the middle-class families, but many a middle-class family feels the 
pressure subjectively. More than three quarters of the middle class feel that the 
burden of the expense on child's education is heavy: 45.5% of them feel that "the 
burden is relatively heavy", while 31.8% of them feel that "the burden is very heavy". 
About one-third of the the middle class feel that the burden of the expense on health 
care is heavy: 25.9% of them feel that "the burden is relatively heavy", while 7.6 % 
of them feel that "the burden is very heavy". In contrast, the middle class have less 
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Figure 2 The rate of the ownership of private house property of the middle 

class in different areas, (%). 
 

concern about the pension, since 93.2% of the middle class have pension insurance or 
pension security and 92.6% of them have health insurance or free medical service. 
Therefore, most of the middle class have no the problem of pension. For the sake of 
the future, however, 58.8% of the middle class currently select "save as much as 
possible" in order to let them live a better life after retirement. 

5. Annoyances incidental to the growth 
The full confidence of the Chinese middle class towards the future is based on 

their good expectation for China's social and economic development. They believe 
that the economic development will make their income and living standard further 
improve and the team of middle-class will further expand. However, the slowdown of 
economic development in the past three years, the unknown prospect of China's 
economy in the future, the increase of social and political risks, the tension of 
international environment and some other factors have great impact on their optimism 
which has lasted for years, and consequently, their uncertainty mentality towards the 
future is significantly enhancing. In the daily life level, the most intuitive feeling of 
the Chinese middle class is the impact on their lives caused by the rising of living 
cost and the slowdown of income growth. The survey data in 2015 shows, 
approximately forty percent (42.6%) of the people claim that "inflation" has affected 
their living standards. About three-quarters of the people (72%-78%) express the 
increase of income and the improvement of living standard in the past five years and 
about sixty to seventy percent of the people (63%-72%) predict a further increase and 
improvement in five years when they answer the questions of "Has your personal 
income or living standard improved or not in the past five years?" and "Do you 
believe that your personal income and living standard will still increase and improve 
in the next five years?” in the questionnaires of the annual national sampling survey 
conducted by the Institute of Sociology of CASS at the year of 2006, 2008, 2011 and 
2013. The breakout of the financial crisis in 2008 has led to a heavy punch on their 
expectation, but the expectation steadily goes up in the following years. However, the 
survey in 2015 shows that the proportion of the population of the Chinese middle 
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class who believe the increase of personal income and the improvement of living 
standard drops significantly (49.6%). 

 

 
Figure 3. The proportion of the population of the middle class who believe 

and expect the increase of income and the improvement of living standard in 
different years 

(1). Left: The increase of income and the improvement of living standard in the 
past five years. 

(2). Right: The further increase of income and the further improvement of living 
standard in five years. 

6.The mentality of the Chinese middle class needs to be cultivated under the 
“New Economic Normal” 

 
It is understandable why there is the enhancement of restless mood for the 

Chinese middle class with the insecurity and anxiety mentality under the 
circumstances of the economic uncertainty in the future and the rising of social risks 
at the current stage. However, compared with those in most countries of the world, 
the actual anti-risk ability and a sense of vigilance of the Chinese middle class is 
relatively strong. The rate of household savings and the rate of private property 
ownership of the Chinese middle-class are far higher than that of other countries. 
Both spouses in the great majority of the Chinese middle-class families go to work, 
and the income of one of the spouses in many a Chinese middle-class family is 
sufficient enough to maintain their daily expenses, while the income of the other is 
used for savings, real estate investment, education investment on their children or 
other investments. Although the slowdown of economic development has led to the 
slower growth of their income at present, compared with the middle class in many 
other countries, such an impact on the Chinese middle class is not great. But why is 
the recognition of the Chinese middle class on their identity still low and why do they 
have a strong feeling of insecurity and experience panic in the face of economic 
fluctuations? One reason for that is the low level of social security and the poor 
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quality of public service in contemporary China which make them have no living 
state and no feeling that the middle class should have. The other important reason for 
that is a kind of social mentality caused by high-speed economic development in the 
past decades and tremendous social change: a strong desire in pursuit of material life, 
thus resulting in dissatisfaction and insecurity. From the perspectives of income, 
wealth and consumption, those who have stepped into the middle class are the 
beneficiaries of the rapid economic development in the past three decades. Their 
income increases almost every year and their material living standard improves step 
by step. All these make them have a higher expectation for the future: they want to 
earn more money, buy a bigger house, have a better car, while such an expectation 
will consequently produce the mentality of dissatisfaction and anxiety, which makes 
them always feel that they have never reached the ideal living state that the middle-
class should have and must strive desperately for what they want. The data of the 
national sampling survey conducted by the Institute of Sociology of CASS shows, 
although the proportion of the Chinese people who identify themselves as the middle 
class, the lower-middle class or the upper-middle class is significantly lower than that 
of other countries, their expectation on the improvement of personal living standard 
in the future is much higher. This kind of social mentality, on the positive side, can 
inspire people to work more diligently and be more aggressive for what they want, 
which has generated a kind of power pushing forward the economic development in a 
high speed during the past few decades. However, the excessive materialistic desire 
and the mentality of dissatisfaction will definitely have a negative effect under the 
circumstances of the development of China's economy being at the current level, the 
gradual slowdown of economic development, the social and economic development 
entering a stage of new normal and the much focus on the development of quality 
rather than quantity. At the stage of new normal, the growth rate of personal income 
may be difficult to be well matched with the rate during the past three decades of 
high-speed economic development. This is similar to such a condition: a kind of very 
high-speed growth can be realized during the period of a lower level of economic 
development and a smaller scale of economy; but when the level and the scale have 
reached a certain degree, the rate of high-speed growth is less likely to continue. The 
economic structure and the growth mode of our country need to adapt to the new 
normal, and so does the social mentality. The building of a moderately prosperous 
society in an all-round way does not only mean that most people should step into the 
middle-income group and live a life with the well-off standard, more importantly, 
those with middle-income should be the mainstream of society and have a kind of 
“well-off society mentality” characterized with peace, contentment, happiness and 
healthiness. Money and material is no longer the most important goal in life, instead, 
the spiritual pursuit, the level of civilization and morality and the sense of social 
responsibility are the more important embodiment of personal values. 

7. The smooth growth of the middle class requires the attention from 
government and policy support 

Although the people of the middle classare the beneficiaries of economic 
development, the government does not pay enough attention to this rapidly expanding 
group and does not attach sufficient important of their special requirements while 
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making relevant policies. The absence of government policies and the slow response 
to appeals of the middle class exacerbate their insecurity and anxiety. Despite the 
state leaders put forward the policy objective of "growing the middle-income group" 
in the late of 1990s and the saying of “raising the proportion of the population with 
middle-income" proposed in the Thirteenth Five-Year Plan which is carried forward 
at present is put in an important position, the government has been unable to 
formulate corresponding policies to promote the development of the middle class. 

  To provide more development opportunities for the young people is an 
important strategy of the expansion of the middle class. The rapid expansion of 
higher education in the past decade, the promotion of urbanization and the 
transformation of economic structure in recent years are conducive to the expansion 
of the middle class. However, those who are eager to step into the middle class do not 
satisfy with the current rate of expansion. Being a member of the middle class is the 
dream of many college graduates, while becoming a member of the urban middle 
class is the dream of many migrant workers born after 1980s’ and 1990’s. However, 
the high housing price in the urban areas, the continuous rising of living cost, the 
fierce competition of occupational positions among the white collars with the low-
income and at the low-level and the poor business environment for those self-
employed people are obstructing the young people to achieve their dreams. The 
policy makers need to systematically consider their ideas of expanding the middle-
income group and the middle class and adopt the supportive policies from multiple 
levels so as to let more young people take less time to step into the middle-income 
group and the middle class. 

 
1.4. MODERNNIZATION APPROACH OF VOLUNTARY SERVICE 

SYSTEM WITHIN STATE GOVERNANCE FRAMEWORK IN CHINA  
China already has a registered volunteer force of more than 55 million people, 

including more than 26 million community volunteers and more than 29 million 
young volunteers. [1] As of the end of 2013, China had 128 thousand volunteer 
community service organizations. [2] By the end of 2015, is expected to more than 
40% of the members of the Communist Youth League will become a registered 
volunteer? [3] More than 60 million young volunteers are expected to be registered in 
2018. [4] 

The Ministry of civil affairs, "the 2013 social service development statistical 
bulletin data show" "throughout the year there are 13 million 688 thousand people in 
the field of social services provides 35 million 797 thousand hours of volunteer 
service, ignoring many times a person to participate in volunteer service trips amount 
(quality assessment and volunteer service content), to 13 million 688 thousand people 
a year to calculate the average of each volunteer for Business Hours 2.6 hours. On the 
one hand, a considerable number of volunteers, let us see the state of the development 
of volunteer attention and efforts; but on the other hand, the low participation rate of 
voluntary service also reminds us that the number of optimistic behind the volunteer 
service quality there are still a lot of space to improve. At present, the development of 
volunteer service to a certain extent our country faces the transformation, 
development is integrated from the number of volunteers to the voluntary service 
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participation rate (as well as volunteer service quality); and realize the shift from 
quantity to quality, we need to clarify that the following basic problem oriented. 

1. Overall goal: social good governance 
"2014 report: American volunteer service and civil life". [5]On 2013 the United 

States volunteer service are summarized as follows: first, the voluntary service 
continued prosperity, the United States in 2013 a total of 62 million 600 thousand 
people (the organization) provides 7 billion 700 million hours of volunteer service, 
the economic value created the equivalent of $173 billion; second, volunteers help 
neighbors, in 2013 138 million Americans participate in community "informal 
voluntary service" such as helping neighbors, child care, shopping, housekeeping 
etc.; third, to promote the employment of volunteer service, volunteer service to find 
work after the end of the probability than an average of 27% volunteers; fourth, 
volunteers donated more volunteers, charitable donation amount is almost two times 
of non volunteers; fifth, volunteer service forms, 17.3% for young teacher 19.6%, 
provide transportation and general human support, 25.4% fund-raising or sale, or 
professional contribution 15% Management skills, 24.2% collection, preparation, 
distribution and provide food, 18% counseling or teaching young. 

From the above five points, we can be more intuitive to see the dynamic factors 
of the development of voluntary service: first, the voluntary service to create a huge 
economic value. For example, the British government in 2010 to develop a "big 
society" (Big Society Agenda) agenda, emphasized that the "dedication" time, and 
intends to immediately invest 100 million pounds and 470 million pounds for four 
years into the future to help non-profit and charity departments to change 80% of its 
funds rely on public finances, and volunteer service as an important part of the a 
transformation. [6] 

Second, promote community integration. For example, the Beijing Construction 
Association Qinan community elderly health around the age of 50-70 organization 
was established within the community Help Age volunteers, which live in building 
hospital as a unit, visited within the elderly; get demand information, volunteer 
service. [7] 

This community volunteer service to break the past, "off the door of their own 
days," the invisible community isolation, enhance the neighborhood awareness and 
emotions. Third, enhance the employment rate. International Volunteers Association 
(IAVE) in response to the global youth employment crisis, in December 2012 twenty-
second World Congress volunteers open "London dialogue", discuss how young 
people will not employment, not in school (15-24 years old) into volunteer service to 
help them achieve employment.[8]Fourth, provide people with the channel to 
participate in social governance. The United Nations Volunteers have identified four 
types of voluntary behavior: mutual assistance (including organized and non 
organized forms); charity or helping others; (SOCIAL) movement and advocacy; 
participation (Governance) and autonomy. [9]Each type includes a more detailed and 
more detailed form, for the public to participate in social governance (including 
autonomy) provides a lot of possibilities path. Fifth, cultivate the spirit of public 
service. Our current volunteer service integrity culture has not yet formed, some 
people think that volunteers are "cheap labor" or "free labor"; some people think that 
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the volunteer service is "young thing"; some people think that voluntary service too 
"noble" and "too sacred".[10] And on the other hand, this misunderstanding of 
voluntary service also caused problems for volunteer service participants, such as 
college students to participate in volunteer service at the same time face from parents, 
teachers, students and friends do not understand.[11]In the United States, volunteer 
charity donation amount is almost two times of non volunteers, the fact that as a 
voluntary behavior has a significant strengthening effect on the idea that volunteering 
can strengthen the volunteer spirit, this is worthy of our reference. In short, the force 
of volunteer service is mainly reflected in two aspects: the social stability and unity; 
for the government's public service value added. [12]We can realize the social good 
governance to give a general situation. 

To summarize the functional target of the development of voluntary service in 
order to achieve "good governance", also need three kinds of behavior subjects were 
involved in the distinction between the service provider and the recipient that 
volunteers (including concrete and abstract objects and services) represented by the 
government regulators. Although based on the same general objective, but the three 
main types of stakeholders as the stakeholders have different specific goal oriented. 
The relevant research on the motivation of volunteers to participate in voluntary 
service shows that, even if it is altruistic, the self is also at work”. [13] 

For volunteers, are especially those with a high degree of participation of 
volunteers, the content of their personal interests, enthusiasm and value with a high 
degree of relevance? [14]As for the receiving party volunteer service, is not completely 
passive acceptance, the 2008 Wenchuan disaster epidemic "fire prevention, anti-theft, 
anti counselors" embody the volunteer service receiving party also has its subjective 
choice tendency. And the government as a volunteer service of the whole process of 
supervision, social management to the identity of the person beyond the pattern of 
one-to-one relationships (such as government - government - volunteers, volunteer 
service objects) is crucial to the overall goals. Management level to solve the key 
issues are how to mobilize them, and how to let them do it"[15] 

Therefore, the unification of the "social good governance" goal, the three types 
of voluntary service stakeholders as the different behavior of the main body, with 
different purpose oriented. If the whole process of voluntary service only takes the 
interests of one party as a whole, it will inevitably lead to the "Aphasia" of other 
interested parties, thus affecting the realization of the overall objectives. 

2. Basic ideas: non discrimination 
The United Nations volunteer organization (UNV) in the following three 

standard definition of "voluntary behavior": not to return for economic behavior; 
based on personal free will; others (including specific objects such as people and 
abstract such as "overall society" or "environment") and the volunteers themselves 
benefit at the same time.[16]This definition contains a prerequisite, that is "global 
volunteers declaration" proposed "to support all people, regardless of differences in 
cultural background, ethnicity, religion, age, gender and physical, social or economic 
conditions, are free to participate in voluntary service rights".[17]And the principle of 
non discrimination is the basic idea of the development of voluntary service. The so-
called "discrimination" is referring to the "global declaration of volunteers" and 
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related international conventions. [18]We will be defined as: Based on the cultural 
background, ethnicity, religion, age, gender and physical, social or economic 
conditions between any distinction, exclusion or preference, except to take based on 
the objective needs of any distinction, exclusion or preference. 

In our country, according to the nature of the sponsor's identity can be roughly 
divided into the "top down" development of the official volunteers and the "bottom-
up" development of the two types of civil volunteers. [19] 

The official volunteers in the Communist Youth League System "young 
volunteers" and "the Civil Affairs Department of community volunteers"; and 
women's Federation launched the "women volunteers", launched the "volunteers" 
Federation, the Red Cross and the Association sponsored "volunteers". While civil 
volunteers are scattered in various types of social organizations including specialized 
and non specialized in the development of volunteer organizations, such as the former 
Beijing Huizeren public development center, dedicated to Chinese local professional 
volunteer service development, and international volunteer organizations such as the 
British Overseas Voluntary Service (VSO); the latter such as friends of nature, the 
development of volunteers based on the needs of the project and is committed to 
promoting public participation in environmental protection platform, non-
governmental organization of voluntary action such as 1kg of Xiangjiang, rye, and 
volunteer development as part of the project of international organizations such as the 
dream Action International (DCI) etc.. 

Based on the definition of "discrimination" and the general situation of the 
development of volunteers in our country, there are two points worth talking about. 

First, age discrimination, which is based on the distinction of age, exclusion or 
preferential treatment, the field of age discrimination in the field of volunteer service 
in our country is mainly manifested in the distinction and exclusion, especially in the 
official recruitment of volunteers for them. The first is to set the minimum age 
discrimination of young volunteers. "China registered volunteer management 
measures" seventh "basic conditions" made it clear that the registered volunteers need 
to eighteen years of age or sixteen to eighteen years of age with their own labor 
income as the main source for a fourteen to eighteen years of age; and required the 
consent of his legal representative; under the age of eighteen students to apply for 
registration. According to the relevant regulations of the school". [20]The 
corresponding local regulations, such as the "Beijing volunteer management approach 
(Trial Implementation)". [21] 

It is also clear that the basic conditions for the application to become a registered 
volunteer shall be "at least fourteen years of age (under the age of eighteen) and 
subject to the consent of the legal guardian". The second is age discrimination, 
although not expressly stipulated in the set of volunteers age limit, but the operation 
of overage people become volunteers substantial exclusion, as a government worker 
engaged in cultural volunteer service related work said: "over the age of 70 or 75 
years old can apply to become a volunteer, mainly the old man is worried about the 
physical condition, but there are also many seventy or eighty year old still hale and 
hearty, without any problems, but just don't let people in. (I personally think) what is 
the age? If no one knows". [22] 
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Second, the official People's distinction between the treatment, that is, the 
official and civil development of volunteers did not achieve integration, and civil 
volunteers have not been formally incorporated into the national volunteer 
management system. Volunteers in the development of the relevant provisions of the 
top-down administration to promote the development of volunteer organizations have 
been granted a monopoly identity. "China registered volunteer management 
measures" article thirteenth "organization" has established the Central Committee of 
the Communist Youth League Chinese / Youth Volunteer Association, the Provincial 
Communist Youth League / Volunteer Association - two counties / Youth Volunteers 
Association, grassroots organizations / community / Volunteer Association - five 
units of organization and management structure; taking Beijing city as an example, 
the "Beijing city volunteer service" Regulations on the promotion of further pointed 
out that "mentioned in these Regulations refers to volunteer organization of the 
municipal and district / County Volunteer Association and all kinds of professional 
volunteer associations established according to law, specializing in volunteer service 
activities of the non-profit social organizations", and the provisions of "volunteer 
organization other than the organization in the administrative area of the city within 
the community to recruit volunteers. It should be commissioned by the volunteer 
organization". [23] 

This kind of official monopoly actually squeezed the private organizations to 
develop the volunteer's policy space. In practice, on the one hand to non-
governmental organizations as the official organization of group members into the 
volunteer system, but did not achieve substantial progress, as one of Shandong's 
environmental protection organizations responsible person said: "the provincial 
Environmental Protection Association, 13 years before the establishment, draw us 
into it for its members, but no what action".[24] 

On the other hand, folk organizations focus areas and project demand has 
established a certain influence in the field of development and support based on 
volunteers, volunteers to carry out charitable activities through its own specialty and 
cultivate and project, but these volunteers are not official within the system of 
registered volunteers, but were registered in different organizations or institutions to 
participate in the activities of. This monopoly identity system design level give the 
official volunteers directly led to the practice of official and private volunteers Ziguzi 
differentiation, if not beyond the development of volunteer Officer - people of 
distinction, then the "lack of coordination" type of development will continue to 
exist, but also will hinder the overall development process and quality. 

3. Management Architecture: two basic dimensions 
Auxiliary system from the Communist Youth League, civil affairs system and 

the Red Cross, women's federations, federations and other volunteers and the current 
mode of development, vigorously promote the volunteer registration, we can see a 
versatile (including vertical management and horizontal type) volunteer management 
system architecture. However, the executive led mode of development, in the form of 
some kind of "voluntary service monopoly" at the same time, the ability and the 
existing project can not effectively respond to increasingly diverse needs and 
independent consciousness of people. This is a phenomenon we found in the research 
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process: on the one hand, to non-governmental organizations such as volunteer 
activities of the Hui Zeren center, friends of nature, green homes, 1kg, rye, 
Xiangjiang Beijing worker family launched a long-term, continued to maintain high 
activity and public participation, and gradually accumulated a certain social influence 
and credibility; on the other hand, the Communist Youth League and the civil affairs 
system initiated the "young volunteers" and "community volunteers" in addition to 
large events and policy projects such as the western region, overseas volunteer 
service, there is no comparable with non-governmental organizations volunteer 
project. The differentiation of the current situation of the development of folk and 
policy of voluntary service, reflects a fundamental problem: effective responses to the 
existing top-down development system to the public official volunteer volunteer 
service level requirements, as the aforementioned engaged in cultural volunteer 
service work of the government worker said: "we go to the community to organize 
activities people do not listen to you, you sing and dance, people engage in their 
community as early as the chorus and dance team".[25] 

Official volunteer development system and the development of civil society 
from the differentiation, and the essence of the administrative objectives, the public's 
social objectives of the differences. Administrative management emphasizes the 
control of the order, while the public is more concerned about the possibility of their 
needs to be realized. If the administration of the development of volunteers stressed 
that the order of the civil, then the development of volunteers is more emphasis on 
the path of non orderly diversity. In a top-down administrative power to establish a 
volunteer management system structure in a short time, but in the face of the social 
needs of people from the bottom up, there may be as follows: first, the blind cannot 
grasp the diversity of the needs of the people; second, changes cannot be effective 
assessment of the needs of the people; third, to effective evaluation of subjective 
initiative of people; fourth, unable to accurately assess the level of people's self 
organization. So, when these two with the power to meet the demands of differences 
in the way, in which way to form a joint force is the key. 

An ideal volunteer service management framework should be compatible with 
two different development models of the target to the degree of difference, the 
development of which is to achieve the "control" and "top-down bottom-up 
competition" volunteer service mode of the balance of power and integration. The so-
called "top-down control" refers to the existing civil affairs and the Communist 
Youth League, people's organizations and other administrative power to control and 
guide for volunteer development mode; "competitive" bottom-up refers to the social 
organizations as the main intermediary social forces in response to the public demand 
for the goal of diversification, multi-level development pattern of volunteers. 

Top down control oriented voluntary service management framework based on 
administrative power. On the one hand, through the control of the realization of the 
order of development, on the other hand based on the direction of the development of 
global strategy. There are two feasible ways to realize the control and guidance, that 
is, the path of rule of law based on the policy and the strategic path based on the 
government project. From the current situation of the development of voluntary 
service in China, both the rule of law and the strategic development path are in the 
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initial stage, it is urgent to further improve and expand. It is particularly worth 
mentioning is the strategic path, implementation of existing government projects such 
as voluntary service overseas and the western region is still in "for the training of a 
large number of both with the view of the world, opened up a new way of outstanding 
young talent and love for the motherland, with good comprehensive quality"[26]Not 
with the rate of employment, occupation development beneficial to the people's 
livelihood to achieve effective docking, and the international community to open the 
"London dialogue" in December 2012 twenty-second World Congress of the 
volunteers, voluntary service and youth employment and occupation development 
linked to report on the development of American volunteer service special discussion 
of the relationship of voluntary service and employment rate. 

The development of competitive voluntary service, which is dominated by social 
forces, emphasizes autonomy and diversification. Autonomy can be regarded as a 
prerequisite for a wide range of conditions. Usually the research on volunteer 
participation motivation is to limit and prevent individual participation such as lack 
of time or work, family pressure, and rarely on the structural mode of management on 
volunteers receiving agency / organization. Excessive formality and control of the 
volunteer experience will reduce the opportunities for volunteer service participation 
and volunteer service innovation. [27] 

There are two main ways to cultivate the autonomy of volunteers, namely, the 
cultivation of self organization based on individual ability and interest and the 
platform based on Organization / organization orientation. The former is voluntary 
spontaneous behavior of the people at the community level, is more common, but the 
rise in recent years and continued 1kg action, and around the river walk, water and 
other public organization developed public voluntary action has exceeded the 
geographical limits of the community; for the relevant social organizations to carry 
out the project public participation and voluntary service, such as Huizeren center 
professional volunteer project, friends of nature of Gaia natural experience at school. 

The above two dimensions of the voluntary service development framework to 
achieve balance and power integration, there are two common premise, namely, the 
rule of law and spatial autonomy. The so-called rule of law, whether it is top-down 
control or bottom-up competitive development model, it is necessary to put under the 
unified legal framework, to comply with the same rules. The so-called spatial 
autonomy has two aspects, namely, hierarchy and domain division. The development 
mode of top-down top-level design has the potential advantage and development 
mode is the "bottom up from the masses to the masses to" people first, two modes 
have their respective advantages and level; the former starting from the policy and 
strategic, which directly face to the diversification of people and social needs, so as to 
develop the characteristics of the space domain; hierarchical differentiation and 
advantage of relatively clear service field is a space of two kinds of autonomous 
development of volunteer service mode. 

 
1.5. ON THE DILEMMA OFENTREPRENEUR’S CHARITY 

PROJECTFROM THE VILLAGE RING  
In our country, philanthropy has a long history; "happy in doing good" is the 

МОНОГРАФІЯ 34 



Соціальні трансформації: сім’я, шлюб, молодь, середній клас та інноваційний менеджмент у країнах Нового Шовкового шляху 

traditional virtue of the Chinese nation. In recent years, with the rapid development of 
China's economy, the gap between the rich and the poor continues to expand. At the 
same time, the government has been actively helping the poor, and the civil society is 
emerging, which not only helps to alleviate the social contradictions, but also helps to 
relieve the pressure of the government. Countries attach great importance to this and 
in 2016 the introduction of a charitable act, to encourage the development of private 
charitable. According to statistical data show that entrepreneur’s charity is the most 
important force in China's current civil charity, so it has become the object of 
attention of the author. 

In the current study, scholars of entrepreneur’s charity basic only stay in the 
charitable donation, some of its development projects set up the basic distinction is 
classified as "enterprise + farmers" business model, did not see the significance of 
some charity projects. This article believes that, with the NGO charity different ways, 
entrepreneurs set up a number of projects designed to help others to develop the 
project even if there is a profit, and should not be excluded from the discussion of 
entrepreneurial philanthropy. However, similar to the government's poverty 
alleviation projects and NGO's charitable projects, the original intention of these 
charitable projects, though commendable, and sometimes it is difficult to obtain the 
desired effect. This paper takes Yunnan Province as a case study of HD village, the 
village of "bull" in the traditional activities as an example, the reason of the plight of 
the entrepreneur’s charity project. 

HD village is located in Sanjiang and hinterland, located on the mountainside. 
The village has a total of about 50 households, more than 260 villagers, mainly to the 
Naxi nationality. Administration, it is the same as the other 13 natural villages 
belonging to the village of QB, each village for a village group, the village committee 
management by the QB. Chen female entrepreneurs in the HD group were born, after 
leaving the village, and outside the business, to get married. Its mother is the first 
secondary school students in the HD group, the couple have contributed to the village 
two people. Chen inherited the family tradition, entrepreneurial success after their 
brothers together to help the villagers to get rich. They will be the main road into the 
village cement road, for households to install solar water heaters, to provide financial 
support to the economic distress of the villagers, and to help them find jobs. 
However, Chen gradually found that the lack of sustainability of these ways, cannot 
fundamentally improve the living standards of the villagers. So the three of them 
agreed to set up charitable projects in the village, making a production plan for the 
villagers to provide capital, technology and marketing and other aspects of support to 
them, in the hope of villagers living in the city people to make standard".[1] 

In 2009, for the village by changing the industrial structure to improve the 
villagers' income, Chen and her brother, together with the introduction of grape 
planting project in the village, and the establishment of HD farm company". Chen 
will be positioned as the company of all the villagers, to encourage the villagers to 
participate in the project, shares of idle land, participates in dividends. At the same 
time, she hired a group of several "plastic" as an important position in the company.[2] 

Most of these people have a certain status and influence in the group: Company 
general manager Cai social ability outstanding, highly respected villagers; company 
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secretary and deputy general manager of the end that is one QB third village branch 
secretary; the company's warehouse administrator HD group is the former head of the 
day. Through this kind of personnel arrangements, Chen hand hope the village elite 
assisted her in project construction in the village, on the other hand, hoping to better 
communicate with the villagers, so that they believe the company to represent their 
interests. She not only for the villagers to provide grape seedlings, training related 
cultivation skills, to build sales channels, the villagers also encountered difficulties in 
funding subsidies for production tools and fertilizers. 2011 grape harvest, the average 
annual income from the land to get 10 thousand Yuan, far higher than the 3 thousand 
Yuan in 2009. At the same time, other groups of villagers due to HD company and 
increase the income of farm workers. Therefore, after the establishment of the 
project, the income level of QB village villagers generally improved. 

In Chen's view, this is just a beginning; she has a higher expectation of the 
future of the project and the future of the village. She not only belongs to the village 
plans to set up a winery in the village, but also continue to add honey breeding, 
cultivation, cultivation of nursery pig project. Chen said sales have been good for 
these projects; the villagers only need to input some basic funds and labor to 
Republican gains. But to her unexpected is, about 90% villagers did not actively 
participate in the new project; the project is also increasingly indifferent to the grape, 
accidentally put more effort. They even do not want to continue to engage in planting 
and management activities, and their rent to the company, only to collect rent. In fact, 
the villagers planting and management of the grape is higher than the income of 
rental income, but most of the villagers still choose to rent land. Chen believes that 
the villagers of this choice not only to their own loss of an excellent channel to 
increase revenue, but also to her I also bring a lot of burden. Because the villagers are 
reluctant to invest in the development of idle funds, she must often inject funds to 
maintain the operation of the project. Chen has said: "the establishment of these 
projects is to hope that we can become rich together, rather than together."[3] 

At the same time, the enthusiasm of the villagers to participate in the traditional 
bull fighting activity is growing, especially keen to bet on cattle. In the concept of 
Chen, although the traditional activities of the village, there is a certain sense, but 
gambling behavior is regressive, stupid and irrational. Her understanding of the 
gambling cattle reflected in a story of her in the village: a family with two brothers, 
two people who do not work all day thinking about gambling cattle, even home only 
a pair of pants, but also who is wearing who gamble. There is no doubt that the story 
exaggerated ingredients, but it fully reflects the opposition of the opposition to 
gambling. She said to the author: "this kind of atmosphere is too bad, they want to be 
rich overnight, do not want to pay hard. This can only be a bet on the home, how to 
help them all useless!"[4]Although Chen is very dissatisfied with the activities of 
gambling and trying to stop, but the scale of the HD village of bull fighting is 
increasingly grand. 

As a favorite of the villagers, the village has a long history in the village of QB. 
According to village elders about the post, the villagers always live on the farm land, 
completely dependent on cattle, so the cattle extremely seriously, almost every cattle. 
The end of the busy year, villagers celebrates the harvest, will put out a test of cows, 
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in order to entertainment. The early stage of the competition is small, generally 
limited to the village (now the village group) within. The cattle with the draw, the 
221 group winners then draw to continue the game, until eventually decide the 
championship. Game to the main entertainment, no material reward, but for the 
winner is a great honor. After the game, the winner will be at home in a banquet in 
the group everyone; everyone will bring small gifts congratulations. Although the 
dinner to spend a certain amount of money, but for the winner, please go to the guests 
the more the more face, the feast of the coming year to close the better the better. 
Entrepreneur’s project charity project into the village behind, the whole village QB 
economic level to improve, the villagers also began to use some of the funds in the 
balance of the funds in the event of an occasional bet. 

The author came to the HD group in October 2014, coincides with the QB 
village of the annual harvest festival. "Bull fighting" is important recreational 
activities in the festival, gambling cattle have gradually become part of the activity. 
The bet on the cattle are divided into two types of OTC and field. Off the form of 
freedom, fast procedures, only two people reached a verbal agreement can be 
reached, the odds also agreed. This way without the organization side of the fighting, 
but the security of payment is relatively poor, only suitable for small, small amount 
of gambling activities. In recent years to occupy the mainstream is the floor form, 
that is, the venue bet. Gambling by the race organizers responsible for the collection, 
inspection and supervision, after the confirmation before the beginning of the game. 
Anyone can bet, bet on the amount from 100 Yuan, there is no limit to the principle. 
Gambling cattle do not set the banker, without exception, the odds are set to 1:1. 
Therefore, the two sides of the cattle must be equal to the amount of money to start a 
war, or gambling income cannot be distributed. This way can prevent the cows and 
the disparity between the strength of the game out of sight; also can avoid the 
superior strength of the cattle monopoly game. In the total amount of the bet, the 
organizers selected 7% to pay the winning entry, 3% as a venue fee, if a person to 
charge 100 Yuan and his cattle win [5], then he finally got the principal and gambling 
income of 180 Yuan. Usually, it takes an hour or more to play a game, and the game 
takes only a few minutes or ten minutes. After the game, the winner of the race to 
find the organizers of the organizers to receive the principal and gambling income. 
After the completion of the liquidation of a game, will be carried out the next one. 

November 7, 2014, HD group of harvest festival kicked off the campaign. More 
than 7 o'clock in the morning, people have gathered at the side of the field for the 
start of the race. Many people from the town and county came to participate in 
activities, including both contestants have come to watch and bet the people. From 
the end of a game, HD group host and the referee, every game to corner the cows to 
start together, to leave the venue for the end of a cow. A burst of firecrackers after the 
end of a bull announced the start of the official activities. The same day a total of 
eight games. At a little more than a little, the game to the fourth, but also the largest 
number of participants, the biggest bet, the scene of the most exciting. The two sides 
than the bucket is a small black and a head of cattle, they are little known, which 
belongs to the HD group's former head of black cattle from other day, county town 
village. The competition is fierce, and the black victory ended. The end of gambling 
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cattle excitedly went to the central site, announced loudly: "black cattle to top out! 
Black wins! Black wins!" At this point, the crowd's mood reached a climax, shouting 
and cheering continued. More than 6 in the evening, the sun gradually down the 
mountain, the crowd gradually dispersed, the ring is also close to the end of the game. 

In the local, the "bull" is popular with the traditional activities of the villagers, 
but in the entrepreneur seems to have a very bad impact on the village, which has an 
important reason behind. As mentioned before, the HD group belongs to the QB 
village, there is no fixed autonomous organization within the group, so the planning 
and organization of gambling activities for the village elite provides an important 
way to maintain and strengthen its leadership position. Before harvest, the group of 
elite in the group leader to discuss arrangements for the festival, which is the most 
important content of cattle. A total of 11 people attended the meeting, both men, 7 of 
them in the farm company. They have the name of the other group and the village 
outside the village of QB, because the government does not allow the government to 
participate in the principle, so the information is strictly confidential, only a few elite 
know. When there are more participants, the village elite has the final decision. On 
the issue of gambling activities held on the village, the village elite and Chen's 
position is different. Although the two sides rarely clash, but secretly wrestling is not 
difficult to detect. The opposition and intervention of Chen, the village elite usually 
took a passive, prevarication perfunctory strategy. In Bourdieu's definition of social 
space, the individual is affected by economic capital and social capital, but also 
through the fight and use of this capital to enhance their social status. [6] 

Bull ring activity seems to be just a recreational activity, but if it is placed in the 
village "field" in the examination, you can see the power relationship behind it is 
quite complex. On the surface, Chen will absorb some of the village elite to the farm 
company as an important position, is the consolidation of their elite status. But in the 
company system, the relationship between Chen and the elite of the village to a 
certain extent, to a certain extent, the challenge and shake the original status of the 
village elite. Therefore, there is inevitably wrestling between Chen and the village 
elite. Gambling activities as the most important cattle village public activities has 
become an important space of village elites and Chen struggle and conciliation. 

In addition, cattle gambling activities, not only reflects the game of power, to 
provide a space for power through cultural network operation; it also maintains and 
strengthens the collective identity, construct the HD group and other group 
relationship. Although the ring has experienced great changes, but the villagers 
understand it to a large extent is still rooted in the village of the original ethical 
relations and cultural order. 

As previously mentioned, in the past, the basic activities of the group within the 
ring, and now the scope has been greatly expanded. Although there are a small 
number of participants in the village, but the vast majority is from the QB village 
group, which makes the village community has been strengthened. QB village 14 
groups of villagers have always been closely related to frequent. The expansion of the 
scope of the participants in the ring of the ring of competition has further 
strengthened the links between the groups. Each group will receive an invitation to 
participate in a competition. If a group is not invited to participate in a number of 
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times, then it may be excluded from the invitation list. This means that the group has 
been excluded from the village community. Therefore, each group will try to avoid 
this situation, to ensure that at least one cow in each campaign. At the same time, 
although they did not fully qualified in the village of QB range, but organizers are 
often preferred village contestants. Malinowski described the Kula tribe in the 
network between the "Argonauts of the Western Pacific" in a book that collar and 
bracelet Kula transfer in surface is the flow of wealth, but they are not regarded as 
money or currency, its most important significance lies in the symbols behind the 
value and social significance. Social relations are confirmed and strengthened in the 
process of giving and receiving them. [7] 

Although there is no exchange of goods in the ring, but each group took turns to 
be a kind of invisible exchange process, close the network relationship between the 
groups, strengthen the consciousness and structure of the village community. The 
villagers from all groups to participate in the public life of the bull, no doubt will 
enhance mutual recognition. Although participants may be motivated to profit from 
the competition, the organizers also can gain economic benefits for many cattle, but 
the social significance of each other's invitation is clearly far beyond its economic 
significance. 

Through in-depth observation and analysis of the HD village gambling 
activities, we can look back on the attitude of the villagers for the entrepreneurial 
charity project, and then thinking about the characteristics of the economic behavior 
of farmers. The development project established by entrepreneurs provides a reliable 
channel for the villagers, and it is proved to be an effective way to improve the 
economic level of the village. However, the villagers generally do not want to 
actively participate in the project, but keen to hold gambling games and participate in 
gambling activities. In order to understand the economic behavior of the villagers, we 
must study the social structure and cultural ecology of the village. On the surface, 
there is no association between the villagers of the project and the enthusiasm of 
gambling, but the logic behind it is consistent. There is speculation that the 
entrepreneur, look for something, steep rich overnight. But in fact, due to the rules of 
the game of gambling is very special, through the rapid changes in the family 
economic level of cattle in the village is very few, this is not the real reason for the 
villagers keen on gambling. The traditional bullfight activities not only help to 
consolidate the village community and villager’s collective identity to maintain, and 
can bring certain economic income and honor to host the village, so popular, the scale 
of malpractice. The village elite maintain the power structure and status of the village 
by organizing the activities of the cattle, and the general villagers can also increase 
the feeling and the identity of the village. Entrepreneurs with the modern economic 
rationality of the implementation of charitable projects at the same time, the village 
elite and the entire male population of the status of the group caused a shock, and 
thus threaten the internal structure of the village community. Therefore, the villagers 
are more willing to give up the opportunity to increase revenue to a certain extent, 
rather than with the entrepreneurs to deepen and expand the project effort. 
Entrepreneurs fail to realize this, the cause of their philanthropy into a dilemma. 
Therefore, this article believes that, whether in the government's poverty alleviation 
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process or in the process of civil society should not only understand the economic 
point of view of charity. In this paper, it is revealed that when the income of the 
villagers can meet the needs of life, their behavior is more affected by local culture 
rather than the economic rationality of the shape of plastic. Therefore, in the 
establishment of poverty alleviation or charitable projects, not only should consider 
how to increase the income of the villagers, but also should consider the social and 
cultural significance of the project. In this paper, we can provide a new perspective 
and dimension to understand the plight of some charitable activities. 

 
1.6. THE FOURTH INDUSTRIAL REVOLUTION: 

NEWOPPORTUNITIES AND NEW JOBS FOR YOUTH 
Introduction 
Human society in every technological change will lead to social change, 

triggering occupation and social class changes in the world economic forum in 2016 
annual will be held on the eve of the, issued a report predicting the fourth industrial 
revolution will be in the next five years, change business models and the labor 
market, lead to the "15 mainly developed and new economy net loss more than 500 
million jobs". Report predicts that a new round of industrial revolution will create 2 
million 100 thousand new jobs, the main areas of computer engineering, 
mathematics. However, 7 million 100 thousand jobs will disappear, and the office of 
white-collar workers and the most affected by the impact. [1]a new round of 
technological revolution triggered to new type of occupation, new business models 
and new economic composition is representative of the new formats appear are 
triggered new social change. New jobs and inter regional, inter industry gathering, the 
class changes, causing the flow of new employment, according to the results of a new 
survey released the same day, global about four young people believes that in the 
next 10 years, the machine will be adequate to their work; as economies of young 
people for future employment is more worried. The survey is printed by the Indian 
software giant Fu Seuss Co., Ltd. commissioned British independent communications 
and marketing consulting firm has done, in Australia, Brazil, Britain, China, France, 
Germany, India, South Africa and the United States survey total nearly 9000 16 to 25 
year old youth. [2] 

The so-called "fourth industrial revolution" will bring about a faster innovation 
cycle, which will bring huge challenges to enterprises, workers, government and 
society. This time the industrial revolution will bring cheap goods and services, and 
promote new economic growth. And the attendant threat is a large-scale 
unemployment, as well as the relationship between enterprises and workers to further 
exacerbate tensions. Microsoft CEO Satya Nadella said: "the fourth industrial 
revolution will bring economic growth. The question is whether the industrial 
revolution can be balanced in all countries, to be in a different economic position, and 
to help people in different parts of the economy. [3] 

1. Technological change and employment change 
From the third industrial revolution of the employment structure and labor 

market situation, the manufacturing industry output, change, aggregation has a huge 
impact on youth employment flows, the emergence of new Department, causing the 
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talent needs of different main labor market and the secondary labor market 
employment flows. Technological revolution led to the gathering of young people in 
the new industry. [4] 

The economic fluctuation caused by the new economic department and the 
relationship between the economic fluctuation and the regional employment 
fluctuation. Technological innovation has a more important role in the growth and 
work flow of the labor force. [5]New industry derived from the employment 
fluctuations triggered by regional development; accelerate the flow of young people 
to the new production sector. To analysis the influence caused by the human capital, 
regional characteristics, new industry, new Department of employment flow among 
the youth and regional industry from the angle of the third industrial revolution after 
technical innovation, but between industry and regional horizontal flow, there are 
many studies, changes in occupational status on behalf of employment in the vertical 
flow of relatively small and from the objective factors analysis, to young actively 
participate in job mobility, adapt to the environment of technical innovation system 
theory construction and empirical research is relatively small. 

From the Chinese scholars study found that technological changes lead to the 
profession and social stratum of the surface flow structure associated.[6]  The 
characteristics of multiple segmentation of the labor market of our country, 
technology revolution is different in different labor market development degree, 
causing youth employment flow gradient.[7] Alternative flow caused by the 
information industry, the "social flow rate accelerated, increase the vitality of the 
community, youth is in the main". [8]High end third industry is not developed leading 
to be able to absorb as knowledge or technical type of human capital (Youth) the 
ability to decline. The development of modern service industry, especially knowledge 
and technology intensive services, can effectively alleviate the contradiction between 
the employment of young people.[9] From the situation of our country, analyzes the 
effect of technological change caused by different factors on youth employment flow, 
and some are related to the changes in class and occupational mobility, but on the 
flow of young based on technical change caused by regional, inter industry 
employment has system and overall research is still relatively small, vertical flow 
research there are empirical studies are scarce or only in regions of the country a 
sample survey, the youth employment vertical flow empirical research is relatively 
small and young people in our country active participation job mobility, adapt to the 
environment of technical innovation system of theory construction and empirical 
research is relatively small. 

2. New scientific and technological revolution and the pattern of youth 
employment 

The emergence of the new format sector, the high-end talent aggregation and 
demand is different from the previous industrial revolution subversive changes, the 
talent gathering to the high-end. Industry 4 era of mankind will usher in a high degree 
of production of digital, networking, machine self-organization as the symbol of the 
fourth industrial revolution, the depth and breadth of ginseng and employment 
mobility will be based on the premise of innovation capacity. The fourth industrial 
revolution triggered by the new industrial revolution erosion position of traditional 
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industries caused by unemployment, the new format brought new employment 
opportunities, young people facing crisis of employment and employment 
opportunities of the double selection.[10] 

New formats appear for youth in employment in these industries produced the 
influence, in the world and our country appeared obvious changes, but research at 
home and abroad on the fourth meeting of the industrial revolution triggered by the 
new format environment youth employment flow, most of the emphasis on in fact 
description or prediction, to new formats environment youth employment flow 
influence, young in Xinye state employment flow path is also a lack of system and 
comprehensive empirical study and theory construction. Since 2013, China's annual 
procurement of industrial robots more than any other country, including Germany, 
Japan and South Korea and other high-tech manufacturing giant. According to the 
Federation of Robotics IFR, International, an industry lobby group, China will 
overtake Japan as the world's most used industrial robot by the end of this year. The 
director general of the IFR ancient Delong - Cen Berger said that China disruptive 
change rate is "unique in the history of the robot". [11] 

The fourth industrial revolution is driving a new wave of technological 
innovation, which completely changes the global industry and the labor market. 
Innovation is being carried out at an unprecedented pace, so employers have a rapid 
change in the skills of their employees. The education system of all countries is 
stepping up to adapt to the changes of the demand, thus make up the gap between the 
global scope, the skills of employees in all industries and the skills needed by 
employers. Leading UK in the report also for the market supply and demand for 
vocational skills needs to give a unique and highly valuable new interpretation 
perspective. 

In China, for example, manufacturing has become the most watched traditional 
industries, while China as a representative of the manufacturing sector has become 
the world's leading emerging markets in the most competitive economy. Two 
integration opportunities will be re constructed, including intelligent manufacturing, 
cloud services, mobile Internet technology, new energy and other elements, including 
the ecological system, to promote the transformation of traditional manufacturing 
enterprises. Manufacturing is through technological innovation, transformation and 
upgrading of the traditional production process, the greatest degree to realize the 
production automation, personalized, flexible and self optimizing resource efficiency, 
thereby creating a more jobs and opportunities. 

Not only that, the change of technology also makes human capital accumulation 
and improvement has become a key point of industrial upgrading. Chinese 
manufacturing industry's traditional dividend is thinning, the unit labor cost 
advantage is gradually reduced, while the unit labor productivity is still not improve. 
Due to the long-term thinking of the 2 industry, a considerable number of technical 
and managerial personnel are still groping and adapt to the new state of the industrial 
revolution. 

This reality for the Chinese manufacturing industry to maximize the efficiency 
of the release of talent capital sounded the horn. Manufacturing Revolution gave birth 
to the new labor demand, the accumulation and release of talent capital for China's 
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manufacturing industry has an extraordinary significance. Therefore, so that technical 
personnel continue to continue to education, skills learning and application to 
continue to charge will become a new economic body to open the treasure house of 
human capital key. Britain and the global vice president and President of China Shen 
Boyang collar during the summer Davos summit in an interview said: collar English 
will be the world economic forum in Davos together, tracking global career change 
tendency and help professionals enrich the skills, to deal with the challenges of future 
career. " 

New business model to drive new employment opportunities for the human 
capital of the new format for the release of energy efficiency provides a new 
platform. In recent years, the Internet industry is always the vanguard of the 
innovation, especially under the current encourage "hit", the Internet industry in front 
of the wave of change is particularly eye-catching. China's domestic development of 
the Internet industry fast, ideas live, whether it is from the innovation of kinetic 
energy, or drive speed, have been walking in front of the global Internet industry. 

Chinese "Internet plus" platform business model once again become the focus of 
attention; bring new energy for the release of human capital. With drops of travel 
platform as an example, as of April 2016 specifically express, ride, drivers driving on 
behalf of the total has exceeded the 13.3 million, year-on-year growth rate of 600%, 
accounted for the entire Chinese mobile industry overall employment of 4.2%. 
Among them, 75% of the drivers to use the platform to do a bit of travel drop. In a 
significant growth in the income of the driver group, 78.1% of the driver's income 
increased by more than 39.5%, 10% of drivers have more than 30% of the revenue 
increase. 

Emerging entrepreneurial Internet Co springing up, bringing a large number of 
post gap, so that the Internet industry's demand for talent has reached an 
unprecedented height. Therefore, human capital accumulation and release, will be to 
promote the "Internet plus" action set trim ran, Huizhong force, development and 
shared and a new economic growth point. 

In the current transition and transformation of the old and new energy 
conversion and upgrading of the critical period, although the global economy 
continues to face downward pressure, but rely on natural resources to rely on the pace 
of human capital will not be stagnant. The cultivation of new kinetic energy and the 
transformation of the traditional kinetic energy will further release the driving force 
of human capital, and will also make the emerging economies represented by China 
more dynamic. China is still in the rising stage of innovation driven and nurturing 
new momentum, the accumulation of human capital and upgrading, there is a very 
broad demand for space. 

The Boston Consulting Group manufacturing expert Hal - Mr. Sirkin Hal said 
that from the perspective of such economies of India, "they have 10 million people 
can be cheap to produce things" and engage in automation not what, because that 
would push prices higher.  

"We think you're going to see more localization instead of a bigger scale." Mr. 
Sirkin said. "I can open a factory, change the software, manufacturing all kinds of 
things, each batch production reached 500 million or is 10 million pieces, instead of 
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hundreds of millions of people." 
But Frey Carl, an expert on jobs and technology at the University of Oxford, 

warns that developing countries will be difficult to use the benefits of manufacturing 
progress if they do not provide better education and develop more skills. [12] 

The fourth industrial revolution brought about not only the change of the 
surface; it may be a complete subversion of the social development. If the three times 
before the industrial revolution brought by mechanical force instead of human 
technological leap, then the fourth meeting of the industrial revolution brought is 
indeed human a new attempt, namely robots substitute and is not a simple human. 
This change is revolutionary. 

 
1.7. CHINESE YOUNG PEOPLE’S USE OF THE INTERNET AND ITS 

RELATION TO SOCIAL JUSTICE AND EVALUATIONS OF THE CHINESE 
GOVERMENT  

1. Introduction 
The number of globalnetizens has increased from 100 million in 2005 to 2.9 

billion in 2014, reaching a 28-time increase in 9 years (UN International 
Telecommunication Union, 2014). As an important channel for world citizens to 
express opinions about their societies and comment on social issues, the internet has 
been increasingly assimilated into every aspect of our lives. Especially owing to the 
rapid growth of the mobile internet represented by the smart phone client access, and 
as a public opinion platform external of traditional media, the internet has gradually 
become an indispensable factor that affects mainstream opinions, especially when it 
comes to evaluating a government.  

 Youths are the main force of the internet platform [1]; young people in China 
often treat online information with an open mind while also using ‘self-media’ to 
consistently influence the cyber world – they are a social force that cannot be blithely 
dismissed. Especially for those born in the 80s and 90s (i.e. “80hou” and “90hou”), 
their evaluations of the Chinese government are often negative which has to some 
degree caused intergenerational effects. One would wonder: is it because these young 
people have some particular traits, e.g. a high use rate of the internet and a high 
demand for social justice, which have caused their evaluation of the government to be 
low? 

 If we perceive the new generation of young people’s low evaluation of the 
government as an intergenerational effect, the paths to realizing this do not only 
encompass the internet itself, i.e. their low opinions about the government are likely 
influenced by the negative information that has flooded the internet in the first place, 
but also their own understanding of social justice, i.e. a high demand for social justice 
since they feel that they did not experience the development opportunities that people 
born in the 70s had enjoyed while still have to face the pressure from, say, 
ridiculously high housing prices. These two paths have caused young people’s 
evaluation of the government to be negative. Then again, it is possible that the “social 
justice” path is influenced by “the internet” path, which further increases the 
possibility of lowering young people’s evaluation of the government. Having 
considered the above circumstances, to simply conclude that the internet alone can 
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cause evaluations of the government to be lows one-sided; we need to conduct an in-
depth analysis about the formation mechanism and causal paths behind such low 
evaluations. 

2. Literature Review 
(1) Evaluating the Chinese government 
In the 1990s, evaluating the Chinese government as a new dimension of 

analyzing government behavior entered the sights of Chinese social scientists. Studies 
revolving around how to evaluate the Chinese government had focused on questions 
regarding the meaning, definition, standard, scale, modes and channels of evaluation 
[2]. Specifically, public commentaries by third parties had to some degree become the 
standard as to whether the public should approve of the government’s leadership: it 
showed how likely Chinese people would give trust and support to their government 

[3]. 
By the end of the 20th Century, Chinese academia had changed its view on how 

to evaluate the government: social scientists shifted their focus from abstract 
conceptions of government evaluations and the macro issues related to them[4] to 
issues of the me so-level, e.g. the meaning and function of Chinese citizens’ political 
evaluations, the standard for evaluating the government, the gains and losses of 
evaluating the government, and how Chinese citizens had participated in the process 
of government evaluations point out those citizens’ reviews of government activities 
are the precedents for local governments’ bottom-up performance evaluations in 
China; it is an effective complement to the traditional top-down evaluation model. 
Such reviews are significant and worthy of research. Zhuang Zi Xi[5]  notes that 
citizens’ participation is not only a core value orientation for assessing government 
performance but also a key feature in the development of any government’s 
performance evaluation in the contemporary world. 

In recent years, some Chinese scholars have changed their study orientation 
from merely looking at government performance to making it one important aspect of 
their study, thus moving towards a more multivariate description of government 
evaluations; e.g. discussing the basic ways whereby citizens can evaluate their 
government: public opinion, political participation, and the achievements and effects 
of people’s evaluation of the government [6]. At the same time, researchers have 
placed an increasing emphasis on the relationship between government evaluation, 
society, and people’s lives. Just like Lu ChunTian[7]stated in their study on urban 
residents’ evaluation of the Chinese government’s work on environmental protection: 
that evaluations of government are beneficial to the expression of public opinion as 
they can help create effective communication between government and citizens and 
further promote social harmony.  

(2) The influence of the internet on evaluating the government 
Since the 21st century, more and more researchers of the internet have placed 

their study focus on investigating the relationship between the internet and politics. 
Henry Farrell  also stated that the relationship between the internet and politics would 
become increasingly important. 

The evaluation of a government is the reflection of the degree to which people 
have recognized and satisfied with the government’s work; it is a reflection of 
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people’s attitudes towards politics as a whole. Political attitudes, as the tendency 
showing whether or not people approve of certain political rights and policies, are an 
indicator and a key link in any political system. Political systems and information 
have a naturally intimate relationship: the way political information travels in any 
political system has made it the veins and nerves of any government. Media as the 
vehicle of information can exist within the veins and nerves of any government, 
thereupon searing particular “channels “for different socio-political mentalities to 
flourish  and creating unique media influences that may change audiences’ attitudes 
and behavior. 

Academia has also continued to pay close attention to the influence of media on 
people’s political attitudes. Western scholars were the first to explore the influence of 
media on the ways citizens had developed political trust and evaluated societal 
affairs. Some, by studying radio and TV broadcasting, have demonstrated how some 
news media have by and large brought negative influence on people’s political 
attitudes: e.g. they way radio stations and television channels selectively yet 
excessively broadcast certain negative news have rendered citizens’ political attitudes 
mostly negative[8]. In opposition, some scholars, having studied newspapers, argue 
that certain media outlets have had a positive influence on people’s political attitudes; 
e.g. the use of newspapers has increased people’s trust in politics. Hereafter, some 
researchers tried to study media with more specifics and no longer regard media as an 
abstract entity; they began to investigate the conditions of newspaper reading, 
television viewing, radio listening and how they happen to influence people’s 
political recognition, trust, and confidence.  

As the internet becomes more developed and ubiquitous, Chinese scholars have 
also begun to explore new pathways for studying the effects of political 
communication that were influenced by the media. Some scholars have upheld a 
pessimistic view on the way internet has affected political attitudes; they believe that 
the internet has the ability to intensify or radicalize the political attitudes and 
behaviors of certain social groups. Some have held the opposite view; for example, 
Lu Qi thinks that mobile social networks as a new field of mobile internet have had a 
positive influence on young people’s attitudes towards politics in China. 

It is worth noticing that in recent years more and more researchers have become 
aware of the limitations of media’s influence on politics; at the same time, they have 
started to abandon the perception of media being an abstract entity and the dualism of 
“positive-negative” binary influences that media could lead to. As a result, such 
scholars have begun paying more attention to the specific categorization of media and 
further discuss the different influences different forms of media can have on people’s 
political attitudes. Some researchers argue that the use of internet has limited 
influence on voting positions, the directions of society’s ideological trends, and 
people’s political participation. But some scholars think that different forms of media 
have different influences on people’s political attitudes in that traditional media 
agents such as radio, television, and newspaper have a relatively weak influence on 
government trust whereas the use of new media represented by the internet can have 
a deep influence on political trust. 

(3) Social justice and government evaluations 
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As the most active population on the opinion platform of the internet, the new 
generation of Chinese youths, i.e. “80hou” and “90hou”, are the intergenerational 
group mostly influenced by the internet. Here “80hou” and “90hou” do not only 
indicate the historical periods during which they were born, but also the unique 
characteristics this time period has bestowed upon them – namely, “dai” (i.e. an 
epochal character/contemporaneity). Compared to their parental generations, young 
people born in the 80s and 90s were raised in a different socio-economic 
environment; their life experiences, ways of thinking, and lifestyles all differ from 
those of their parental and grand-parental generations. Especially with regard to one’s 
sense of fairness, “80hou” and “90hou” are more likely to feel unfair in a given 
situation and are more inclined to emphasize their individual rights and 
responsibilities. 

Because social justice directly relates to the way people subjectively judge, 
evaluate, and form attitudes to society’s way of distributing resources, it has received 
serious attention from scholars who study youths and their related fields. When 
analyzing social justice there are usually two dominant perspectives: some 
researchers have consulted structural determinism which looks at external and 
objective social structures, whereas some have resorted to theory of partial 
comparison which referentially compares the conditions of chosen areas. 

In the first instance, some argue that young people’s sense of social justice is 
mostly influenced by their families’ economic backgrounds; such scholars sometimes 
also describe income inequality based on the fairness of income distribution. From 
the second perspective, some think that the level of social justice to some degree 
reflects people’s attitudes towards their government; in other words, how well people 
can support their government depends on whether or not the social order they are in 
can be justified as well as how open and orderly their government is. 

Young people in general have a higher demand for social justice than other age 
groups and are more likely to promote ideas of social justice. Thus, when compared 
to other age groups, young people’s demands for social justice are more difficult to 
satisfy. Considering the intimate relationship between political factors such as social 
justice and people’s attitudes towards their government, and how group events are 
initiated, Chinese academia should still provide more concrete and in-depth studies 
about how Chinese young people’s sense of social justice cans affect their evaluation 
of the Chinese government. 

(4) Research hypothesis 
Based on the above, this article argues that there is still space to improve on past 

studies. Firstly, there has been a lack of empirical and historical studies on how the 
internet could influence Chinese youths’ evaluations of the government: past studies 
have often remained at the level of investigation, most of their content lack the 
support of empirical data that is collected through a long period of time. Secondly, 
there is a lack of studies on the correlations between various influential factors; most 
scholars have been limited to solely studying the traditional elements of government 
evaluation and only a handful of them have mentioned the internet. For those who 
incorporated internet in their studies, they have only regarded internet as an internal 
path rather than an external factor that influences the way government can be 
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evaluated. More importantly, there is currently a lack of attention in Chinese 
academia on questions regarding young people’s evaluation of the government. 
Lastly, existing studies on social justice in China have placed little emphasis on the 
actual importance of social justice and paid insufficient attention to the social 
meanings of government evaluations. Based on the above critiques, this article has 
put forward three hypotheses.  

Intergenerational groups differ from each other in terms of the way they use 
internet, their educational backgrounds, and their political statuses; and the key factor 
causing these differences are their growing-up environments and living 
circumstances; their intergenerational effects (a.k.a. epochal characters, as mentioned 
earlier) are the key factor influencing the different ways they evaluate the 
government. According to this we have proposed our first hypothesis: having 
controlled other variables, the new generation of Chinese young people (i.e. “80hou” 
and “90hou”) have much lower evaluations of the Chinese government than their past 
intergenerational groups (i.e. “70hou” and those born before the 1970s) do. 

Having considered the intimate relationship between how online opinion 
platforms can influence public attitudes as well as people’s evaluations of the 
government, such platforms play an important role in people’s political lives. We 
posit that the user condition of the internet can influence people’s evaluations of the 
government, which can be seen as the “internet path” that influences government 
evaluations. Here we put forward the second hypothesis: having controlled other 
variables, we assume that using the internet will lower people’s evaluations of the 
government. 

In the process of China’ great economic reform, the gap between rich and poor 
has gradually enlarged, in which case the level of social justice has dropped and, at 
the same time, the influence of people’s perceptions on how to evaluate the 
government can no longer be ignored. In this way, we posit that the decrease in social 
justice has some effects on government evaluations, and we call this the “social 
justice” path. Based on this we put forward the third hypothesis: having controlled 
other variables, the lower the people’s perception of social justice, the less satisfied 
people are with the government. 

3. Data and Research Variables 
(1) Source of data 
Our study has used the data of Chinese Social Survey that was collected in 2008, 

2011 and 2013. Chinese Social Survey is a nationwide longitudinal sample survey 
organised by the Chinese Academy of Social Science. This survey has utilized the 
method of probability sampling home visits, which, by investigating people’s 
employment situations, family and living conditions, and social attitudes etc., has 
acquired important data information about the social change in China during the 
period of socio-economic transition. This survey has provided detailed and accurate 
scientific information for conducting social research and understanding government 
decision-making in China. 

(2) Dependent variables 
“Government evaluation” is the dependent variable in our study; this variable is 

formed as a scale based on a set of questions. The main question is: “how well has 
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your local government performed in the below social service categories”? These 
categories include medical treatment and public health, social security, compulsory 
education etc., altogether 11 in total. The answer options are: very well, fairly well, 
not very well, not well at all, and not sure, altogether 5 options. We have discovered 
that when processing the data of the summated scales, “not sure” came close as a 
neutral category, positioned between “fairly well” and “not very well”. Therefore, we 
have defined the scores of the five answer options as: very well (5 points), fairly well 
(4 points), not sure (3 points), not very well (2 points), and not well at all (1 point). 
After having calculated every respondent’s scores, we then add up the scores of all 
eleven sub-questions; the higher the score, the better the respondent’s evaluation of 
his/her local government and vice versa. 

(3) Independent variables 
The new generations of “80hou” and “90hou” young people have generally had 

a very low evaluation of the government, which can be seen as an intergenerational 
effect. As previously discussed, intergenerational effects can be formed via either the 
“internet” path or the “social justice” path for they both have some level of realistic 
basis. Hencethe chosen independent variables in this article are based on the above 
three aspects: birth time (i.e. any decade in the 19th century), internet use, and social 
justice. 

In order to investigate the discrepancies between the chosen intergenerational 
groups, we have divided respondents’ birth times into “before 70s”, “70hou” (born in 
the 70s), “80hou” (both in the 80s) and “90hou” (born in the 90s). As mentioned 
earlier, “80hou” and “90hou” are our focused generations. 

The way we investigate internet use is based on a very straightforward question: 
“whether or not do you use the internet”? The answer options include: use and do not 
use, 2 in total. Although there are slight differences as to how this question was asked 
in 2008, 2011, and 2013, when processing our data, we have unified such differences 
through conversion and demarcation. 

The 2008 and 2013 Chinese social surveys have included the category of social 
justice. The question is: “how do you feel about social justice in general”? The 
answer options include: very unjust, not very just, just, very just, and not sure. 
Because the 2011 survey did not include social justice, there is no relevant data 
sampled from 2011 in our regression model analysis. 

Apart from the above, in our multi-stage cross section analysis, time frame is an 
important variable. Incorporating time periods as dummy variables into our model 
can help us determine whether satisfaction of government performance is time-
varying; which is one of the questions we attempt to answer in this article. 

(4) Control variables 
When compared to their past intergeneration populations, among the new 

generation of young people there is a greater proportion of them who have received 
higher education and are much civilized. The proportion of college graduates among 
“80hou” and “90hou” is greater than the proportion of college graduates in the entire 
Chinese population; in which case we regard education years as a control variable. 

Political status is also an important variable that influences government 
evaluations. The proportion of communist members among the new generation of 
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young people is much smaller than those in other intergeneration populations; in 
which case, whether or not young people’s way of thinking, political stands, and 
political viewpoints require any form of guidance requires further investigation and 
study. 

Apart from education background and political status, we have also incorporated 
household registration and expectation of future lives into our model as control 
variables. This is because: on the one hand, there are characteristic discrepancies 
between people of different household registrations; on the other hand, an 
individual’s expectation of his/her future life is intimately related to his/her current 
living conditions, which is also an important factor influencing the way he/she 
evaluates his/her government. 

4. A Descriptive Analysis of Government Evaluations, Internet Use and 
Social Justice 

(1) The states and characteristics of government evaluation and internet use 
Based on the results of the data analyses of 2008, 2011, and 2013 (see table 1), 

among 11 categories of social services, people have given the highest satisfaction rate 
to compulsory education and the lowest rate to government officials being law-
abiding and clean-handed and cracking down on corruption. Comparing the 2013 
survey to the 2008 survey, evaluations of the government have shown the tendency to 
slowly drop. The score of government evaluation dropped from 36.66 in 2008 to 
35.22 in 2011, and the score in 2013 is 34.88. In five years’ time the government’s 
evaluation score has dropped by 1.78. 

Table 1:  
The impact of internet use on the government’s evaluation in different time 

periods 
  Using the internet Not using the 

internet 
2008 Average 

Standard 
Deviation 

35.34 
8.37 

36.87 
7.90 

2011 Average 
Standard 
Deviation 

34.67 
8.80 

35.39 
8.56 

2013 Average 
Standard 
Deviation 

33.52 
8.04 

35.49 
7.42 

 
Looking at the time frames we could discover that the decline of government’s 

evaluation score is in parallel with the increase in the use of the internet. The data on 
internet use in 2008, 2011, and 2013 show that the proportions of internet users in 
2008, 2011, and 2013 were 13.69%, 23.42%, and 30.72% respectively; there was a 
17.03% increase in 6 years. Our data analysis (see table 1) shows that, based on the 
three surveys’ results, those who used the internet have given the government a lower 
score than those who didn’t use the internet. In which case, there is an obvious 
discrepancy between using or not using the internet when it comes to evaluating the 
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government. 
(2) The intergenerational discrepancies between evaluations of the 

government and internet use 
Young people in general are more accepting of new things than their parental 

generations; the later the birth of a population, the bigger the proportion of internet 
users that would emerge from the population. From 2008 to 2013, 5 years of survey 
research show that the proportions of internet users from different intergenerational 
populations have slowly increased alongside the increase in time frames (see table 2). 

Based on the intergenerational discrepancies of internet use in different time 
periods of the survey investigation, this article has analyzed how internet use has 
influenced evaluations of the government in the different time frames. Usually (see 
table 3), with or without the internet, “80hou” and “90hou” have given lower 
evaluations of the government than other intergenerational groups have. Moreover, 
from 2008 to 2013, all intergeneration groups’ evaluations of the government have 
dropped. 

From 2008 to 2013, the decreasing amplitudes of different intergeneration 
groups’ government evaluations show that, in five years, internet users of “70hou”, 
“80hou” and “90hou” have lowered their government evaluations by 1.90 and 1.55 
respectively, whereas non-internet users have their evaluations dropped by 1.86 and 
1.42 – no obvious discrepancy here. Internet users born before the 1970s have their 
government evaluation dropped by 1.56, whereas that of the non-internet users 
dropped by 1.25 – the discrepancy here is relatively obvious.  

Table 2: 
The situation of internet use for different intergenerational populations in 

different time periods 
  Before 70s 70hou 80hou & 

90hou 
2008 Not using the 

internet 
Using the 
internet 

 
93.1 
6.90 

 
70.43 
20.57 

 
59.93 
40.07 

2011 Not using the 
internet 
Using the 
internet 

 
90.89 
9.11 

 
65.01 
34.99 

 
35.45 
64.55 

2013 Not Using the 
internet 
Using the 
internet 

 
87.89 
12.11 

 
63.84 
36.16 

 
25.65 
74.35 

 
Among various factors, internet use and social justice are the two most 

important variables: i.e. they all have a certain influence on the evaluations of the 
government. Yet currently the government has only focused on the negative influence 
of the internet such that it has not paid enough attention to its work on how to 
promote and improve social justice. In fact, social justice has a more decisive 
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influence on government evaluations than that of the internet; and in order to improve 
government evaluations, the government must not only focus on the development of 
the internet itself, but also emphasise the work on improving social justice. Hence the 
key for the Chinese government to improve its own behavior so as to reverse certain 
people’s negative evaluations of it is to learn to contain internet opinions without 
holding a grudge, broaden evaluation channels, reduce young people’s living 
pressures and risks, and eventually improve the level of social justice in general. 
Subsequently, the Chinese government must come up with new and positively 
responsive policies while at the same time reduce the socio-economic pressures and 
risks that many Chinese individuals have to bear so as to create a more just society; 
and this is the basic strategy that can reach the root of the problem. 

Table 3:  
The impact of different intergeneration groups’ internet use on government 

evaluations in different periods of investigation 
  Not using the 

internet 
           Using the internet 

 
 
2008 

 
 
Average 
Standard 
Deviation 

Before 
the 70s 
36.90 
 
7.75 

70hou 
 
36.95 
 
8.27 

80hou 
& 
90hou 
36.52 
 
8.38 

Before 
the 70s 
36.05 
 
7.85 

70hou 
 
35.33 
 
8.42 

80hou 
& 
90hou 
34.69 
 
8.76 

2011 Average 
Standard 
Deviation 

35.43 
 
8.51 

35.41 
 
8.47 

35.04 
 
9.20 

34.27 
 
8.56 

34.44 
 
8.91 

35.03 
 
8.85 

2013 Average 
Standard 
Deviation 

35.65 
 
7.33 

35.09 
 
7.51 

35.10 
 
7.94 

34.49 
 
7.78 

33.43 
 
8.25 

33.14 
 
8.02 

Decreasing 
Amplitudes 
in 5 years 

  
1.25 

 
1.86 

 
1.42 

 
1.56 

 
1.90 

 
1.55 

 
 

1.8. THE URBAN MIDDLE CLASS AND ITS CHALLENGES TO 
SOCIAL GOVERNANCE IN CHINA 

In China, the profound transformation of social structure has taken place along 
with the development of market economy, of which the emergence and unceasing 
expansion of the urban middle class is a very important social phenomenon. The rise 
of the middle class benefits by constant economic growth and profound change of 
economic structure. As the middle class is very important for China to realize its 
strategic objective of “building a moderately prosperous society in an all-round way”, 
the state leader Xi Jinping has clearly pointed out that it is of great importance to 
expand the middle-income group. 

There is a big difference in the estimation on the size of the Chinese middle 
class at present (100-200 million in general, or even more) due to different definitions 
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and criteria adopted by the research fellows, but the number of its population has 
been very large and is still expanding increasingly. The conducted by the scholars is 
mainly based on the standard of occupation and takes other factors such as income, 
education and consumption, etc. into consideration at the same time from two aspects 
of objective standard and subjective identification. In a general way, from the whole 
regions of the country to the ordinary cities and to the large cities, the proportion of 
the middle class among the corresponding total population goes up gradually. In a 
word, city is the “hotbed” and also the main gathering place of the middle class. 

The composition of the Chinese urban middle class is very complex. It includes 
the new one and the old one in term of its origin, whose interior is refined into the 
upper level and the lower level. Besides, there is the difference between the middle 
class within the system and the middle class beyond the system owing to the 
dependency on the path of reform. In specific, the former are the employees in the 
government departments, state-owned enterprises and public institutions (colleges, 
hospitals, scientific research institutions, etc.) who are closely combined with the 
existing system and highly dependent on the government, while the latter are those 
who are mainly found in the enterprises with foreign investment and joint ventures, 
private enterprises and self-employed economy, etc., appear after the market-oriented 
reform and gain wealth mainly relying on market exchange. Such a kind of difference 
between within the system and beyond the system also leads to another kind of 
difference on the values and behaviors of these two types of the middle class. In 
addition to the typical middle class, the scholars also use the concepts of “the 
marginal middle class” and “the quasi middle class” to describe those groups who are 
closely related to the middle class. For these groups, they may step into the middle 
class or may also fall into the lower class. 

1. The enhancement of the consciousness of rights and the spirit of the rule 
of law 

It is the most important symbol of those who are believed to have stepped into 
the urban middle class to have a comfortable house and live in a decent community. 
Along with the privatization reform of urban housing system and the start of real 
estate market from scratch, there has emerged a very large “housing class” in the 
Chinese cities. With a very complex composition, it stretches over extensive groups 
from the elite stratum to the social lower class (such as the land-lost farmers), of 
which the most important and active one is the urban middle class who have 
purchased the commodity housing from the real estate market. For other groups in the 
housing class, the ways to get housing are different, including the purchase of public 
housing owned by the original work unit, the resettlement housing for demolition and 
the purchase of indemnificatory housing (such as affordable housing, commercial 
housing with price limit, etc.). As the housing is the most important family 
possession of the urban middle class and is a kind of commodity “symbolizing their 
identity and status”, they are very concerned with and try to maintain the rights and 
interests of their own house properties. With the continuous rising of housing price in 
large cities, many a people of the urban middle class is also burdened with a lot of 
debts in order to buy a house. 

The commodity housing community in which the urban middle class live is the 
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so-called property community or private community. Due to the price leverage in the 
real estate market, the middle class members are spatially gathered thus obtain the 
possibility of being organized. Their organization is nothing but the homeowners 
association and its homeowners committee established according to the property 
rights law, whose basic duties are to maintain its various rights and interests of 
private and joint properties, and make decision on and manage all collective affairs 
relevant to housing inside community. At the level of community, there is a kind of 
competitive relationship between the rising homeowners committee and the 
traditional residents committee. In specific, the former makes enforcement based on 
the property rights, whose nature is similar to the “private government”, and has a 
strong rejection to external power interventions; while the latter makes enforcement 
based on the right of habitation, who belongs to “the mass autonomous organization” 
in the legal sense but “the micro-organization” of the social governance conducted by 
the government in the cities in the actual practice.  

The middle class owners pay great attention to the laws and regulations as well 
as the policies concerned with their own rights and interests. In the process of the 
introduction and amendment of “The Property Rights Law” and other local laws and 
regulations in 2007, the middle class once successfully incorporated some of their 
appeals into the Law by means of putting forward opinions and suggestions, 
persuading the NPC members, etc. Their activities of rights protection have gradually 
extended to various cities or even larger range from their own communities. In 
addition, they have built the tans-community and trans-city mutual support network 
and communication platform. 

The middle class, especially the one beyond the system, has had a certain sense 
of citizenship. According to T. H. Marshall’s theory, citizenship rights include civil 
rights, political rights and social rights. What the owners of the urban middle class 
strive for and try to maintain is the civil rights closely relevant to property, which 
thus promotes the development of democracy at the grassroots in the Chinese cities in 
the course of the participation in community’s self-governance and basic level 
election. Besides, in terms of social rights, housing, education, environment, food 
security and social security, etc. are all hot issues for which the urban middle class 
show solicitude. They require for the right to know, participate in and supervise on 
these public issues and hope that the government can fully take into account their 
reasonable appeals in the process of making policies concerned. 

The middle class also pays much attention to the realization procedure and 
safeguard process of these rights. Compare with other social classes, the middle class 
attaches greater importance to the construction of the rule of law, the impartiality of 
law and the procedural justice. They uphold the strategy of “govern the state affairs 
according to law” proposed by the central government, advocate that the public 
power should be more transparent and fair and subject to restriction and supervision. 
They prefer to maintain their legitimate rights by legal and reasonable means and do 
not take the drastic actions under the normal circumstances. 

In the era of the Internet, the discourse right of the middle class has been greatly 
improved. The advantage of their educational background is not only conducive to 
their upper mobility but also helpful for them to master the discourse right in public 
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sphere. The urban middle class actively discuss public issues and affect the direction 
of public opinion to a great extent. Also, they are good at utilizing the Internet 
platform to put forward comments and suggestions on the policies related to their 
own interests.                                                                                       

2. Insecurity and risk aversion actions 
Just as “the status panic” used by C. Wright Mills to describe the American 

middle class, the Chinese urban middle class have acquired a certain accumulation of 
wealth and status but are afraid of losing them at any time, thus have a clear sense of 
insecurity. This kind of psychology is typically reflected in the issue like “who 
moved my cheese” and affects their actions. But in the current Chinese cities, this 
piece of “cheese” is sometimes the real estate interests and sometimes the living 
environment or educational resources, etc. While for the issue of “who” moved “the 
cheese”, it may be the developer or the local government, or it may also be other 
social classes. 

The insecurity of the urban middle class leads to the increasingly frequent 
emergence of “NIMBY” phenomenon (Not in My Back Yard), whose essence is a 
kind of spontaneous movement to maintain their living quality. Due to the external 
effect of the real estate, the actions of the owners to safeguard their rights and 
interests sometimes go beyond the scope of the protection of house property rights 
and interests and the scope of seeking for the self-governance of community and 
expand to the domains of urban construction administration and public service such 
as transportation, environment and education, etc. In recent years, the issue of 
“garbage everywhere” appeared in the large cities of China is increasingly severe, 
and the cases which the middle class organizes spontaneously to oppose the 
construction of waste incineration power plants near their own communities have 
taken place many times in Beijing, Guangzhou and other large cities. In addition, the 
residents of Xianmen City, Shifang City, etc. once strongly opposed the local 
construction of large-scale chemical projects. At times, the urban middle class 
suddenly discover that the “safety island” they try to build is actually shrouded in the 
shadow of urban disasters and risks. On August, 12, 2015, there occurred a huge 
explosion in the dangerous goods warehouse at Tianjin Port, which brought about a 
huge property loss to the owners of the surrounding middle class communities and 
threatened their personal security. The movement of “NIMBY” launched by the 
urban middle class has a positive significance, which puts forward higher 
requirements for policy transparency and city administration level, but it also has a 
narrow side, namely, some public projects that are initially conducive to the interests 
of the whole city are hard to be smoothly implemented sometimes owing to their 
resistance. 

Moreover, the Chinese urban middle class is particularly concerned with the 
education of their children. Before the college entrance examination in 2016, the 
Ministry of Education issued a policy, which planned to let some universities in the 
eastern provinces expand their enrollment for the students in the middle and western 
undeveloped regions. Its aim was to alleviate the long-term historical problem of 
serious unfairness of the distribution of educational resources and education 
opportunities among the regions. The middle class parents of some large cities in the 
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eastern provinces (such as the Nanjing City of Jiangsu Province) were worried about 
the local high-quality educational resources being violated (partially because of their 
misunderstanding of the policies concerned) and expressed strong dissatisfaction to 
the local governments. The incident of collective objection initiated by the middle 
class parents has triggered a heated debate on the issue of educational equality in the 
whole society.  

3. The increasing social differentiation 
The differentiation in living space, life style and values between the urban 

middle class and vulnerable groups is deepening increasingly. In the large cities, the 
price leverage of the real estate market leads to an obvious differentiation in living 
space among different social classes, and social stratification and spatial 
differentiation are interwoven and strengthened. The middle class occupies the more 
advantageous space and locations in the cities with relatively better transportation, 
infrastructure and service. Compare with other groups, the low-income group living 
in the old cities is usually demolished and resettled to the remote suburbs in the 
course of urban renewal and expansion, and the affordable housing projects are 
mainly located at the outskirts of the cities. 

In order to cater the preference of the middle class for security and living 
quality, the developers have built a large number of “gated communities” which have 
better facilities for leisure service, relatively adequate public space, guards on duty 
and electronic access control that strictly controls the entrance of the outsiders so as 
to guarantee that the living order of the owners does not subject to external 
interference and the community facilities are not shared by the outsiders. In February, 
2016, a guidance document issued by the central government pointed out that the 
newly-built residential quarters in the future should promote the block system, the 
construction of closed residential quarters should not be permitted in principle and 
the residential quarters and work unit yards should be open gradually to the outside. 
The initial aim of this measure was to promote land conservation and utilization and 
ease the pressure on urban traffic congestion. This policy has triggered widespread 
concern and heated discussion of the society, and in particular, the middle class 
owners living at the closed communities have had a strong reaction to it, questioning 
such a kind of policy might violate private property and rights and worrying about 
their own living order being destroyed. Under the pressure of public opinion, the 
Ministry of Construction stood out and explained that the policy would be 
implemented step by step according to the actual conditions so as to placate the 
doubts and discontents of the urban middle class. 

This incident reflects that the urban middle class is deeply concerned with some 
issues which may have impact on their current living order, such as the issue of social 
security brought about by large influx of migrated population in the large cities. 
Therefore, the middle class has strong appeals for strengthening urban management 
by the local governments. In term of the management of street vendors and the 
policies of urban transportation, there is a significantly different or even opposite 
attitude between the middle class and social vulnerable groups. In recent years, the 
governments of many cities have early or late issued local policies of banning 
electricity-powered motorcycles and strictly limiting electric bicycles. The reason for 
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that is that these kinds of transportation vehicles have a higher rate of traffic 
incidents, are engaged in illegal business operations and affect social order and 
security. All these policies are welcomed and supported by the urban middle class 
while a large number of floating population in the cities (mainly the migrant workers) 
are strongly discontent because their livelihood has been seriously affected. Besides, 
in some megacities (such as Shanghai), the phenomenon of the discrimination from 
part of the local middle class against outsiders (the people coming from other places) 
is still prominent. They even give the outsiders a “stigma” label. Accordingly, the 
differentiation of the opinion towards public policies among various social classes 
undoubtedly increases the difficulty of the government’s efforts to integrate the 
society, and the task of building “a harmonious society” advocated by the official 
ideology thus becomes more challenging. 

4. The challenge and cooperation in social governance 
On one hand, the rise of the middle class is a somewhat challenge to the existing 

power structure; on the other hand, it has also formed a kind of cooperative 
relationship with the government in many domains. The middle class has higher 
appeals for the government’s administration according to the rule of law, the 
transparency of relevant policies and the justice of the government. They are 
challenging the existing power structure to a certain extent by means of collective 
action, organizing their own network and mastering opinion and discourse right, 
which mainly embodies at the level of grass-roots government and the level of urban 
management. In the eyes of the local governments, house owners committee is both a 
“trouble-maker” and a “partner”. On one hand, the actions of protecting property 
rights being directed against the developers and property management companies 
conducted by many urban middle class owners appear one after another, which are 
regarded as a kind of factor that affects social stability. On the other hand, the local 
governments must also carry out indirect management in the new commodity housing 
communities with the strength of the house owners committee so as to reduce their 
self stress. Conversely, the middle class owners may also turn to the local 
governments for help in the actions against the infringement of developers and 
property management companies and hope them keep justice in disputes; while in 
other cases, they may fight against some of the grassroots governments’ inaction and 
bias. In all kinds of “NIMBY” movements, the mobilization and organization 
capacity of the middle class has brought about no small pressure to the local 
governments. 

For the urban middle class, active participation in charitable activities is an 
important aspect of self-value realization. Since the middle class has a certain 
economic base and cultural advantage, their concern with and participation in the 
domains of education, environmental protection, poverty alleviation and disaster 
relief, etc. are relatively high. At the same time, a part of the middle class members 
reflect a higher sense of social responsibility and voluntary spirit. They initiate the 
establishment of social organizations and participate in their service operations, and 
become the backbone of this emerging sector. Since 2012, the central government has 
clearly proposed that it is necessary to stimulate the social organization vitality, 
establish the modern social organization system, and in particular, it is of great 
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importance to focus on nurturing and give priority to develop the social organizations 
with the characteristics of public welfare charity, community service, etc. The 
governments at various levels should adopt multiple measures to encourage and 
develop social organizations, and better meet the diverse needs of the members of 
society by means of purchasing more services from social organizations. For those 
social organizations that are still at the stage of early development, it is necessary to 
maintain a good relationship with the local governments of the great resources, but 
relying too much on the governments’ resources may also affect their independency 
and sustainable development. 

The state has also actively responded to the concerns and aspirations of the 
urban middle class at the legal level. With the establishment and gradual 
implementation of the concept of governing the country by law, the Chinese 
government has formulated and revised a number of important laws and regulations 
in recent years, such as Law for the Property rights (2007), Environmental Protection 
Law (1989, 2014), Law for the Protection of Consumers’ Interests (1993, 2009), Air 
Pollution Control Act (1989, 1995, 2000, 2015), Food Security Law (2009, 2015), 
Charity Law (2016), Property Management Regulations (2003, 2007, 2016), 
Government Information Disclosure Ordinance (2007), etc. In addition to these, the 
state is conducting the revision of law and regulations on social organizations (such 
as foundations, mass organizations, etc.). All these laws and regulations are the focus 
of the middle class to a great extent, although they are for the whole society. In the 
course of the revision and introduction of these laws and regulations, the central 
government has also attached great importance to the full collection of views to the 
whole society, and in particular, to absorb the reasonable views of the urban middle 
class. 

Conclusion 
Generally speaking, the Chinese society is undergoing a profound 

transformation from the traditional unilateral administration of government to the 
participation of multiple forces in governance, and the top-down hierarchical 
management approach is being gradually replaced by the up and down interaction 
and multi cooperation. 

The urban middle class is the direct beneficiaries of China’s market-oriented 
reform and urbanization. On one hand, the rise of the urban middle class makes the 
social power structure become more diversified, which is in line with the strategic 
objective of the innovation of social governance system put forward by the central 
government. Since the urban middle class has many advantages (such as the high 
level of education and organization, the excellent capacity of the mobilization of 
resources, being good at using the Internet, etc.), it has become an important force 
which can not be ignored in the process of social governance. Conversely, the state’s 
great attention to the innovation of social governance, the cultivation of social 
organizations and the development of democratic consultation also caters a favorable 
macro policy environment for the urban middle class to participate in public life. 

For the middle class’ concerns with and participation in the local public affairs, 
the local governments are willing to see that but are also worried about that. On one 
hand, the reasonable maintenance of rights according to law conducted by the middle 
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class is actually conducive to the formation of a society with the rule of law, and their 
active participation in public charitable cause makes up for the lack of effective 
public services provided by the local governments to a certain extent and alleviates 
the gap between the rich and the poor. On the other hand, the actions of maintaining 
their own rights have a certain challenge and higher requirements to the grassroots 
powers. The movements of “NIMBY” make it difficult for the local governments 
carry out large projects, even if these projects are likely to be beneficial and 
necessary for the cities as a whole. This also means that the local governments need 
to further improve the transparency and rationality of decision-making. In addition, 
the deepening social differentiation between the urban middle class and vulnerable 
groups also requires the local government need to better take into account the 
interests of different classes at the time of the introduction of public policies. 

Obviously, the urban middle class is by no means a unified and stable whole, 
and the difference among its different components (including the difference between 
generations) is still large, or even may be reversed on the position of a particular 
policy issue. The modernization of the East Asian countries including China is under 
the leadership of the government. The middle class is often dependent on the existing 
political and economic structure and the authority of the government and is also the 
beneficiaries of the government’s intervention. The Chinese urban middle class’ trust 
and expectation on the state (especially the central government) is relatively high. On 
the whole, the urban middle class is an important force to maintain the social stability 
in China and promote the modernization of social governance system 

 
1.9. THE CONSTRUCTIVE MECHANISM OFANTI-CORRUPTION 

DISCOURSE IN THE AWR  
Introduction 
Government work report of the State Council (hereinafter referred to as the 

"government work report") is the State Council shall, in accordance with the law by 
the body statements (i.e., premier of the State Council) on behalf of the State Council 
on the National People's Congress meeting and the Chinese people's Political 
Consultative Conference to the presidium of the Congress, participating NPC 
deputies or CPPCC members to report the current government office during a year's 
work. As an highly stylized text,, the report on the work of the government formed a 
unique language expression pattern, the State Council as the highest organ of State 
Administration, is the highest level of administrative documents of the speaker, it 
produces the text has a very high authority plays a role of administrative guidance 
tube. Anti-corruption is every country and government attached great importance to 
the issue, it relates to the success or failure of a country and the regime, this paper 
2007 - 2016 the government work report asked to analysis of the text, to the "anti-
corruption" as key words, combined with the corpus and discourse analysis method 
for study of the production mechanism of discourse of anti-corruption. 

1. Theoretical foundation and Analysis Perspective 
"Discourse is power" is one of the strongest metaphors of Michel Foucault, the 

French philosopher and thinker, published in 1970 became the French Academy 
academician, post speech "word order" tribute dedicated to the world, but also the 
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most powerful proposition in philosophy. This proposition not only the words as 
"paper mankind", and as of social practice of the subject has a dominant and enslave 
the powerful social forces. Foucault defined it as "power", and gained a famous 
philosophical proposition: discourse is power. Michel Foucault said "power" is refers 
to a penetration in the social practice of the subject, it is difficult to be perceived, but 
omnipresent "dominate human political technology, with justice of the legislative 
functions of the dominant social forces. Foucault in the order of discourse constraints 
to the three principles of control order of Discourse: the discourse of "external rules", 
"discourse of the internal rules", "the subject discourse usage rules", words by the 
statute to "control, selection, organization and re distribution of the order of the 
production process of the formation of the discourse. The purpose of discourse 
analysis is to reveal the social factors, such as ideology, power system, and so on. 
Discourse is not simple to describe and express the objective world. It is also in the 
form of plastic objects, and the interaction between discourse and social fact is 
constructed. 

People's daily communication and spoken language often the exit will slightly 
all that passed away of social public life almost does not have any effect, and 
represents the mainstream narrative text such as expressed in the report on the work 
of the government discourse text behind the ideology and the order of rights will has 
been continuously strengthened, the formation of legal, influential to the social life, 
authoritative discourse. Government work report as an authoritative discourse, the 
government administration and the state social governance has a dominant power; it 
is in the form of discourse in the form of the social practice of the main body, the 
construction of social facts. Government work report as a government agency 
discourse has a unique style of the genre is the use of discourse strategies to build the 
political power of the political technology. 

2. Data sources and analysis methods 
In this study, we use corpus and discourse analysis methods to analyze the data 

statistics and theory. In this paper, the government work report of the government 
work report in 2007, and 2016 is selected as the research data, and the corpus 
specialized is built. This paper mainly uses Ultra Edit, Corpus Word Parser and Ant 
Conc. three software. In this paper, we first use the Ultra Edit software to edit the 
number of words in the corpus, the number is 106636. Then the corpus of American 
National Corpus using word processing software Corpus Word Parser. Finally, use 
the AntConc3.4.4.0 analysis tool to analyze this special corpus. According to the 
need of research, we mainly focus on the Specialized Corpus frequency, word cluster, 
collocation, and retrieval problem, in order through to these questions in the corpus 
analysis can get a glimpse of the report on the work of the government corruption in 
the discourse production mechanism. In order to ensure that the data is typical, 
comprehensive, real and objective, all the data are from the central government portal 
of the People’s Republic of China. 

3. Data analysis and the production mechanism of anti-corruption discourse 
system in the government work report 

According to the content of this paper, we choose "corruption" as the key word 
in Ant Conc. for keyword search, and the theme of the word "corruption" of the word 
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cluster and collocation, such as table3-1: 
Table3-1 

Number Cluster frequency 
1 anti-corruption 13 
2 prevention of corruption 6 
3 punish corruption 3 
4 against corruption 2 
5 investigate and deal with corruption 2 
6 severely punish corruption 1 
7 any corruption 1 
8 combat corruption 1 
9 law enforcement corruption 1 

10 corruption 1 
11 root out corruption 1 
12 prevention and control of corruption 1 

 
Vocabulary is an important part of language. "In the use of language, vocabulary 

is not only to help users to express their ideas, but also to help them build the concept 
of discourse". Flower dew believes that word repetition and patterning is the most 
systematic way of politicians to show their concerns and the resulting discourse 
patterns. The repetition of words is the most obvious way to construct the corpus 
subject. In the report of the government, and theme word "corruption" repeated high 
frequency of co-occurrence collocation of word cluster shows the government of 
corruption decision concerned focus and policy orientation, Figure 3-1 and theme 
word "corruption" co-occurrence frequency highest collocation is "anti-corruption" 
and similar words "against corruption", 15 times in 10 years the government work 
report. Figure 3-1 appeared with the key words "corruption" co-occurrence frequency 
high collocation to punish corruption, investigation of the corruption, "corruption", 
"severely punish the corruption", "to eradicate corruption". These similar words 
collocation in 10 years the government work report appeared eight times. Secondly, 
in Figure 3-1 with the theme of the word "corruption" of the word "corruption" with 
the combination of "prevention of corruption" and "prevention and control of 
corruption" in the 10 year of the government work report appeared 7 times. We select 
"anti-corruption", "punish corruption" and "prevent corruption" three sets of high-
frequency words cluster as analysis object for further retrieval analysis. 

 
3.1. Highlight the focus of anti-corruption discourse, establish anti-

corruption discourse boundaries 
The government has established the discourse focus of "corruption" with the 

"anti-corruption" with repeated high frequency words. State government organs as 
the power of language, said, with "anti-corruption" to express the government itself 
and the social exclusion of corruption, establish their own and the phenomenon of 
corruption, the role of "opposites". Figure 3-2 shows a clear and anti-corruption is a 
total of the match. 
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Table 3-2 
Number Cluster collocation 
1 anti-corruption anti-corruption construction and anti-

corruption struggle to promote, to carry 
out special work to control commercial 
bribery 

2 anti-corruption to regulate the administrative act 
according to law, to carry out the fight 
against corruption, improve the 
education, the system, the supervision of 
bothpunishment 

3 anti-corruption unremittingly anti-corruption struggle 
and strengthen the construction of the 
government, the management of 
commercial bribery work 

4 anti-corruption to strengthen the building of a clean 
government and anti-corruption work. 
To regulate the system and rights as the 
core 

5 anti-corruption to major violations of the law and 
discipline as an important task of anti-
corruption. 

6 anti-corruption to promote open government, strengthen 
administrative accountability, and 
constantly carry out the fight against 
corruption, the government has made 
positive progress in its own construction 

7 anti-corruption to strengthen the building of a clean 
government and anti-corruption work to 
build a clean government is a lasting 

8 anti-corruption system for punishing and preventing 
corruption, the investigating major cases 
as an important measure of anti-
corruption. At the same time, pay more 
attention to system construction. 

9 anti-corruption to strengthen the building of a clean and 
honest government, in-depth anti-
corruption efforts, and promote the 
system of punishing and preventing 
corruption 

10 anti-corruption efforts to increase anti-corruption efforts, 
a number of violations of law and 
discipline. 

11 anti-corruption administrative supervision and audit 
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supervision, to promote the construction 
of honest and clean government and 
fight against corruption, and seriously 
investigate and deal with cases of 
violation of discipline 

12 anti-corruption thrift rule extravagance, to further 
promote clean government and anti-
corruption work. Conscientiously 
implement the spirit of the Party Central 
Committee eight provisions 

13 anti-corruption vigorously promote the construction of a 
clean government and fight against 
corruption, a number of corrupt elements 
to be punished. 

14 against 
corruption 

to the anti-corruption construction in a 
more prominent position, clear-cut stand 
against corruption. Adhere to tackling 
the problem in a comprehensive, 
punitive and preventive measures, 
focusing on Prevention 

15 against 
corruption 

so that the people to supervise the power, 
so that the power to run in the sun. 
Persist in opposing corruption, 
strengthening the construction of a clean 
and honest government, from the system 
to change the right to focus too much 

 
As shown in Figure 3-2, "anti-corruption" in special corpus and topic words co-

occurrence frequency highest collocation, on behalf of the government of corruption 
of the attitude and determination, with repeating method to construct the anti-
corruption discourse focus. And "anti-corruption" is a total of "clean government" in 
the text of a total of 11 times, set a clear goal against corruption, namely the 
construction of a clean and honest government. Report on the work of the 
government, the modified "anti-corruption" collocation is mostly "and further 
advance the vigorously promote, carry out, strengthen and intensify, perseverance, 
adhere to the" show that the determination of anti-corruption initiatives and the anti-
corruption likened to a "struggle", to "corrupt" return to struggle, segment the 
boundary of the anti-corruption struggle, to focus on the work of the government. 

 
Table 3-3 

Number Cluster collocation 
1 punish 

corruption 
Investigate and deal with illegal cases and 
dereliction of duty in accordance with the law, 
punish corrupt elements 
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2 punish 
corruption 

resolutely investigate and deal with corruption 
cases, punish corrupt elements in accordance 
with the law. 

3 punish 
corruption 

increase efforts to investigate and deal with 
cases of violations of law and discipline, and 
resolutely punish corrupt elements 

4 against 
corruption 

resolutely investigate and deal with corruption 
cases,  against corruption elements in 
accordance with the law. 

5 against 
corruption 

further promote the construction of anti-
corruption system, and resolutely investigate 
and deal with corruption cases, to any corrupt 
elements should be  against corruption  
according to law, and will not be tolerated. 

6 severely 
punish 

corruption 

in depth to carry out the management of 
commercial bribery, In depth to carry out the 
management of commercial bribery, punish 
corrupt elements in accordance with the law, 
will not be tolerated. elements in accordance 
with the law, will not be tolerated. 

7 combat 
corruption 

resolutely investigate and deal with all kinds 
of violations of law and discipline, and 
combat corruption elements. 

8 root out 
corruption 

firmly tied to the fence, and resolutely 
destroyed rent-seeking space, and strive to 
root out corruption 

 
3.2. Increasing anti-corruption efforts, the construction of the legal system 

of anti-corruption discourse 
From the diachronic perspective, the government work report describes the 

vocabulary of the punishment of corruption from the "punishment" to "severely 
punish" and then to "punish", and ultimately eradicate, showing the Chinese 
government to anti-corruption efforts increase year by year of high-pressure situation. 
"Corruption" of the hardware through the report on the work of the government in a 
series of lexical selection and can set up, profoundly reveals the anti-corruption 
struggle to the party on the significance of the country. 

As shown in Figure 3-3, 2007 - 2016 ten years of government work report on the 
corruption for retrieval, there is a frequency of high expression of the similarity of the 
problem of corruption of the word cluster has eight.From the diachronic level, 2007 
and anti-corruption is now the collocation of "punishment" and "severely punish", 
2012 and anti-corruption is now the collocation of "punishment", 2015 and anti-
corruption is now the match to eradicate, from "punish corruption" to "eradicate 
corruption", our anti-corruption efforts to increase year after year, continue to deepen 
the fight against corruption, government of lexical selection diachronic change 
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outline our government corruption gradually in-depth, continue to promote the 
political technology.The Chinese government to increase year by year anti-corruption 
efforts at the same time, in the report on the work of the government more and more 
"punished according to law" and "punish" similar words, the system is compared to a 
"fence", with words construct legal anti-corruption process, achieve "not rot". 

3.3. Punitive and preventive measures, focusing on Prevention 
"To establish a sound with equal stress on education, system and supervision of 

Corruption Punishment and prevention system for the implementation of the 
compendium" put forward to want to adhere to the "specimen and cure, 
comprehensive treatment, punishment and prevention measures, focusing on 
prevention" the guiding ideology, the government work report "corruption 
prevention" the control of corruption "word plexus appeared seven times above 
punishment corruption" word clusters appear 8 times, work together to build a 
government "simultaneous prevention and punishment, focusing on prevention" anti-
corruption discourse system. 

Table 3-4 
Number Cluster collocation 
1 prevention of 

corruption 
And the fight against corruption, improve education, 
systems, and supervision of the system of punishing 
and preventing corruption. 

2 prevention of 
corruption 

Comprehensive treatment, prevention and punishment, 
finally when the policy, push forward the construction 
of Corruption Punishment and prevention system. 

3 prevention of 
corruption 

Strengthen the supervision over the operation of 
administrative power. To establish and improve the 
system of punishing and preventing corruption, in 
particular, to improve the allocation of public resources 

4 prevention of 
corruption 

The situation that is too concentrated and too restricted 
to punish and prevent corruption must protect the 
people's democratic rights and legitimate rights and 
interests. 

5 prevention of 
corruption 

To expedite the settlement of the outstanding problems 
of anti-corruption, push forward the construction of a 
system for punishing and preventing corruption, the 
investigating major cases as an important measure of 
anti-corruption 

6 prevention of 
corruption 

To strengthen the building of a clean and honest 
government, and further carry out the fight against 
corruption, and promote the long-term and basic work 
of punishing and preventing corruption system. 

7 prevention 
and control 

of corruption 

In view of the phenomenon of corruption prone areas 
and links, and resolutely investigate and deal with 
corruption from the source of corruption cases, punish 
corrupt elements according to law. 
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The political philosophy of "punishment" and "corruption prevention", 
"prevention of corruption" is now the match 6 times, reflecting government "punitive 
and preventive measures, focusing on prevention", the government of the corruption 
prevention and punishment of corruption is placed in the equally important position. 
Government in special corpus representation of corruption prevention chose "solid 
progress", "resolutely" and other words, construction of the anti-corruption work of 
the protracted and arduous nature, the and prevention of corruption "word cluster 
high-frequency collocation of words and the" education "," system "and" supervision 
", jointly constructing the government of anti-corruption work of political philosophy 
and government corruption. Special corpus for the "prevention of corruption" 
discourse description to further construct the government "can not rot", "do not want 
to rot" political philosophy. 

4. Conclusion 
The analysis reveals: the most frequently-occurred words and words associated 

with the general rules set in the government's anti-corruption discourse system as the 
“orders of discourse” The results show that the government's anti-corruption 
discourse system is done on different words choice and collaborative use: "anti-
corruption", "punishment of corruption", "prevention of corruption" high-frequency 
word cluster and repeats were present collocation as the government "anti-corruption" 
political philosophy "word order", limits the discursive construction of the boundary. 

 
1.10. ОБОСНОВАНИЕ СХЕМЫ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ МЕЖДУ 

ЕВРОПОЙ И КИТАЕМ ЧЕРЕЗ ПОРТЫ УКРАИНЫ 
Актуальность развития контейнерных перевозок в смешанных сообщениях 

через Украину по «Новому шелковому пути» обуславливается несколькими 
факторами. Во-первых, стратегией развития Китайской народной республики 
(КНР) "Один пояс, один путь", озвученной осенью 2013 года и ставящей перед 
собой цели углубления сотрудничества между странами, через которые 
проходит транзитный коридор Европа-Азия. Стратегия состоит из двух 
компонентов в рамках программы по построению «Нового шелкового пути»: 
Экономический (наземный) пояс Шелкового пути и Морской Шелковый путь.  

Во-вторых, рост грузооборота между Китаем и странами Евросоюза, 
развитие перевозок грузов в контейнерах, требующих сокращения времени 
транспортировки, приводят к спросу на новые транзитные решения. Все 
актуальнее становятся соединения с помощью сухопутного и морского 
транспорта в смешанных перевозках.  

В-третьих, сокращение российского транзита через Украину [1], приводит 
к необходимости поиска новых транзитных грузопотоков. Традиционно 
грузовые потоки между Европой и Азией через порты Украины 
обеспечиваются морскими линейными сообщениями или по Морскому 
Шелковому пути. В евразийском сообщении транспортировка грузов через 
порты Украины (в частности через порт Ильичевск) технологически может 
осуществляться, по коридору ТРАСЕКА [2] (Констанца – Варна – Ильичевск – 
Поти – Батуми – Баку – Ташкент –Алматы – Актогай – Достык – Алашанькоу – 
Ляньюньган). 
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В научной литературе практически отсутствуют работы, посвященные 
теоритическим аспектам развития перевозок по «Новому шелковому пути» 
через порты Украины. Все публикации, посвященные этой теме можно 
сгруппировать по трем признакам:  

– обзорные статьи и результаты исследований, как правило, размещенные 
в сети интернет и журналах [1-6]; 

- статьи о геополитических и макроэкономических факторах развития 
северных регионов Китая и Экономического пояса шелкового пути [6, 7]; 

- публикации, посвященные транспортно-логистическим системам, 
международным транспортным коридорам и транспортному потенциалу 
Украины [8-13].  

Учитывая отсутствие внимания отечественных и зарубежных ученых к 
вопросам, связанным с обоснованием вариантов схем развития транзитных 
перевозок грузов из Китая в Европу, через порты Украины по Экономическому 
(наземному) пути, решение этой задачи обосновало актуальность 
рассматриваемой темы и позволило сформулировать цель исследования. 

Целью исследования является анализ развития перевозок по 
Экономическому (наземному) поясу Шелкового пути и Морскому Шелковому 
пути для Украины и Китая, обоснование варианта схемы перевозки транзитных 
грузов между Китаем и Европой через поры Украины.  

Экономический пояс Шелкового пути включает в себя страны, через 
которые проходил исторический шелковый путь в Центральной, Западной Азии 
на Ближнем Востоке и Европе, и подразумевает развитие региона, как 
связанное экономическое пространство с помощью развития инфраструктуры, 
расширения культурных и экономических связей. 

Морской Шелковый путь дополняет Экономический пояс и является 
инициативой по интеграции в Юго-Восточной Азии, Океании и Северной 
Африке, путем развития инфраструктурных проектов в морской отрасли. В 
частности, в рамках проекта планируется строительство двух каналов: первого - 
в Никарагуа, как альтернатива Панамскому каналу, и второго - через перешеек 
Кра в Таиланде, узкой части Малаккского полуострова, как альтернатива 
традиционному маршруту через Малакский пролив. 

Сравнительную характеристику перспектив развития перевозок по 
Морскому и Экономическому поясу Шелкового пути представим по 
следующим позициям, табл. 1. 

Участие Украины в проекте Нового Шелкового пути обусловлено в рамках 
проекта ТРАСЕКА [2], где Турция и Китай совместно с Украиной, 
Казахстаном, Азербайджаном и Грузией учредили консорциум по 
транспортировке грузов из Китая в Европу.  

Согласно соглашению, страны участницы, разработали маршрут 
контейнерного поезда: Украина-Грузия-Азербайджан-Казахстан-Китай (через 
Каспий и Черное море), так называемый «Новый шелковый путь». 

После подписания протокола об установлении конкурентоспособных 
льготных тарифов на грузоперевозки, 15 января 2016 г., был запущен первый 
контейнерный поезд из Ильичевска в Достык, что позволило сократить время 
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Таблица 1 
Сравнительная таблица Экономического (наземного) пояса и 

Морского Шелкового пути 

Факторы Морской Шелковый путь Наземный пояс 
Шелкового пути 

Значение для Украины 
Развитие портов, 
увеличение объемов 
перевози грузов морем 

Создание транспортной 
инфраструктуры 
железнодорожных и 
паромных перевозок 

Значение для Китая 

Дополняет 
Экономический пояс и 
является инициативой по 
интеграции в Юго-
Восточной Азии, 
Океании и Северной 
Африке путем развития 
инфраструктурных 
проектов в морской 
отрасли 

Включает в себя страны, 
через которые проходил 
исторический шелковый 
путь в Центральной, 
Западной Азии на 
Ближнем Востоке и 
Европе 

Развитие отраслей 

Судостроение, 
строительство и развитие 
портов, строительство 
каналов 

Железнодорожные 
коммуникации, паромные 
переправы, порты 

Регионы зарождения и 
погашения грузопотоков 

Порты Западной и 
Восточной Европы и – 
Юго-Восточного Китая 

Западный Китай – 
Западная Европа 

Экономические связи со 
странами 

Интеграция в Юго-
Восточную Азию, 
Океанию и Северную 
Африку 

Поставки азиатских 
товаров в страны Европы, 
украинских товаров в 
Грузию, Азербайджан, 
Казахстан, Китай. 

Проекты 

Строительство двух 
каналов: в Никарагуа как 
альтернатива 
Панамскому каналу, и 
через перешеек Кра в 
Таиланде, как 
альтернатива 
традиционному 
маршруту через 
Малаккский пролив. 

Строительство и 
обновление транспортной 
инфраструктуры для 
встраивания в Китайский 
макропроект. 

Объем грузопотоков в 
контейнерах через порты 
Украины на 2015 г., млн. т 

6,5  1  

 
доставки грузов в пять раз, по сравнению с морскими перевозками [14]. 
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Запущенный контейнерный поезд, позволил выявить и учесть в дальнейшем 
недостатки смешанного железнодорожно-паромного маршрута через порты 
Украины [15].  

После подписания меморандума между Украиной и Литвой по 
объединению маршрута «Нового Шелкового пути» с контейнерным поездом 
Викинг, в рамках сотрудничества с Европейским союзом и реализации 
соглашения о зоне свободной торговли, к этому маршруту будет подключена не 
только Украина, Грузия, Азербайджан, Казахстан и Китай, но и страны - члены 
ЕС, рис. 1, а. Второй вариант доставки транзитных грузов через порты Украины 
- морским путем, с участием линейных операторов, рис. 1, б. 

Сравнивая сухопутный путь с морским, нужно учитывать, что поезд 
прибывает на Запад Китая, а суда - на юг страны, откуда контейнеры еще 
нужно доставить во внутренние промышленные районы Китая. Следовательно, 
для сопоставимости расчетов начальный и конечный пункты обеих схем 
должны совпадать. В качестве пункта отправления (назначения), в обеих 
схемах принят порт Клайпеда, откуда грузы в контейнерах отправляются 
(прибывают) поездом «Викинг» до порта Ильичевск, пунктом назначения 
(отправления) промышленный центр на Западе Китая, город Урумчи, рис. 2. 

 

 
а) Экономический пояс ШП;    б) Морской ШП. 

Рис. 1. Визуализация маршрута транзитных перевозок грузов в 
направлении Китай – ЕС -Китай, через порты Украины 

 
В качестве критерия выбора принимается показатель времени доставки 

грузов в одну сторону: 
УД.назtД.стtПаромы.перtА,А,П,И.стtВикинг.перtК.стtдT −+++++=  (1) 

 
Показатель затрат на доставку грузов в одном сорокафутовом контейнере, 

дол/FEU: 
.допR.назRПРРR.)мор(паромR.д/жRВикингR.общR +++++=  (2) 
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В качестве исходных данных для расчета показателей времени 
принимаются значения из расписания работы поезда «Викинг», и работы 
паромов и линейных судов. Тариф на перевозку принимается, основании 
данных сайтов, табл. 2. 

 

 
Рис. 1. Варианты схем перевозки грузов в направлении Китай – ЕС - 

Китай 
 

Таблица 2 
Исходные данные по расчету показателей доставки контейнеров по 

вариантам 

Вид транспорта Экономический 
(наземный) пояс Морской Шелковый путь 

1 2 3 

Железнодорожный 

Поезд «Викинг»: Клайпеда - Ильичевск 
Время, 

сут. 
Тариф, 

долл./FEU1 
Время, 

сут. 
Тариф, 

долл./FEU 
2,5 680 2,5 680 

Поезд «Укрзалізниці» Ильичевск – Достык, [16]. 
7,1 5882 - - 

Морской транспорт 

Морские паромы на 
Черном и Каспийском море 

Суда контейнеровозы 
линейных операторов 

2,9 
Входит в 

транзитный 
тариф 

45 1286 

Автомобильный 
От границы с Китаем – 
ст. Достык до Урумчи От Шанхая до Урумчи2 

1,3 870,66 7,2 4964,4 
Погрузочно-

разгрузочные работы 
(ПРР) 

4 277,14 9 819,14 

Итого 17,8 7710 63,7 7750 
 

Таким образом, на основании расчетов, приведенных в табл. 2 можно 
сделать следующие выводы: 

1 http://www.vikingtrain.com 
2 https://www.searates.com 

Клайпеда Ильичевск Урумчи 

Урумчи Ильичевск Клайпеда 
 

Поти Алят Актау Достык 

Шанхай 
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Перевозка транзитных грузов по Экономическому поясу Шелкового пути 
через порты Украины, является наиболее экономически привлекательной для 
промышленных центров Западного Китая, по сравнению с Морским Шелковым 
путем и с точки зрения времени доставки (17,8 сут. по сравнению с 63,7 сут.), 
так и по стоимости перевозки одного сорокафутового контейнера (7710 
дол./FEU по сравнению с 7750 дол./FEU). 

На сегодняшний день существует 7 железнодорожных сообщений, 
соединяющих Китай и страны ЕС, и разрабатываются новые маршруты. Все 
они отличаются временем доставки, пунктами, обслуживающими 
контейнерные грузы, тарифами на перевозку. Однако политика Китая в 
диверсификации путей открывает для Украины привлекательные возможности 
для участия в данном проекте. 

Сейчас проводится определенная работа по налаживанию сообщения на 
маршруте. В мае 2016 г. Украина стала официальной участницей проекта. 
Также был согласован тариф на перевозку грузов, в 40-футовом контейнере 
(FEU) от станции Изов, на границе с Польшей, до станции Достык, на границе с 
КНР, на уровне 3980 долл. 

В качестве дальнейших исследований следует проанализировать 
альтернативные схемы перевозки грузов в рамках проекта Нового шелкового 
пути, которые являются конкурентными для Украины. 

 
1.11. ТРАНЗИТНІ ПЕРСПЕКТИВИ УКРАЇНИ ПРИ 

ТРАНСПОРТУВАННІ КОНТЕЙНЕРНИХ ВАНТАЖІВ НА НАПРЯМКУ 
ДАЛЕКИЙ СХІД – КРАЇНИ ЕС 

Як свідчать дані, які наводить Європейська Комісія, основою зовнішньої 
торгівлі ЄС і Китаю становлять такі три види товарів: «Машини та транспортне 
обладнання», «готові до споживання вироби», «Промислові товари». Всі три 
категорії товарів тяжіють до контейнеризації товарів при перевезенні, а 
стабільно негативне сальдо – про переважання імпорту перед експортом. 

Транзитна пропозиція для китайських товарів, які пропонуються Європі 
розкривається насамперед у випадках торгівлі з внутрішньоконтинентальними 
країнами, а насамперед з «новими» членами ЄС, які мають загальний кордон з 
Україною, чи у випадках доставлення «від дверей до дверей», де наскрізна 
інтермодальна ставка Китай – Україна-ЄС є меньшою за ставки Китай-ЄС.  

Інтермодальне доставлення в будь-яких випадках забезпечується наземною 
і морською (океанською) складовою. 

Наземне транспортування залізницею і автотранспотом по теріторії 
України накладається на чотири з десяти загальноєвропейських коридорів 
(рисунок 1), що виходять до європейських країн і перетинають територію 
України. Ці коридори, відповідно до класифікації ЄС: 

Коридор III: Берлін-Вроцлав-Львів-Київ;  
Коридор V: Триєст-Любляна-Будапешт-Львів;  
Коридор VII Рейн-Майн-Дунай;  
Коридор IX: Гельсінкі-Київ-Одеса-Кишинів-Будапешт-Пловдів-

Олександрополіс. 
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Автошляхи міжнародного значення виходять на захід у Румунію, Молдову, 
Угорщину, Словакію, Польшу, на північь – до Белорусі. Всі з ціх країн, крім 
Польською Республіки не мають виходів до моря. 

Ці автодороги, маршрутами яких проходять Міжнародні транспортні 
коридори і/або автомагістралі, які входять до Європейської мережі основних, 
проміжних, з'єднувальних автомобільних доріг та відгалужень, і мають 
відповідну міжнародну індексацію (нумерацію) і забезпечують міжнародні 
автомобільні перевезення. Загальна протяжність маршрутів 23-х міжнародних 
автодоріг України становить 8080,1 км. 

Залізнична мережа України складається з залізниці, підпорядковананої 
Державній адміністрації залізничного транспорту України, та залізничних 
під'їзних колії різних форм власності, які не належать до залізничного 
транспорту загального користування. Залізничному транспорту належить 
провідна роль у транспортній системі України. 

За довжиною мережі залізниць Україна посідає третє місце в Європі (22,05 
тисяч кілометрів залізниць). 

Залізничне транспортування контейнерів забеспечуються за наступними 
міжнародними маршрутами: 

1. «Вікінг» - Литва (Драугісте – Кяна) – Білорусь (Гудогай – Словечно) – 
Україна (Бережесть – Іллічівськ-Поромна/ Іллічівськ/ Одеса-Порт/ Могилів-
Подольський) – Болгарія (Варна -Софія)/ Молдова (Велчинець – 
Джурджулешть); 

2. «ZUBR» - Естонія (Таллінн – Валга) – Латвія (Лугажі – Індра) – Білорусь 
(Бігосове – Словечно) – Україна (Бережесть – Іллічівськ-Поромна/ Іллічівськ/ 
Одеса-Порт/ Могилів-Подольський) – Молдова (Велчинець – Джурджулешть); 

3. Румунія – Росія - Румунія (Чумешті – Дорнешти) – Україна (Вадул-Сірет 
– Зернове) – Росія (Суземка – Москва-Товарна-Павелецька/ Тольятті); 

4. Польща –Молдова - Польща (Славкув – Хрубешув) – Україна (Ізов – 
Могилів-Подольський) – Молдова (Велчинець – Рибниця); 

5. «Ленд Брідж» - Китай – Росія (Забайкальськ – Зернове) – Україна 
(Зернове – Чоп)– Угорщина/Словаччина; 

6. Словаччина – Росія - Словаччина (Кошице – Матівці) – Україна 
(Ужгород – Зернове) – Росія (Суземка – Перспективна/ Нижній Новгород-
Автозавод). 

Лінійне контейнерне сполучення Україна – Країни Дальнього Сходу 
підтримується міжнародними судноплавними лінійними компаніями. Про 
вигідність участі саме морського транспорту свідчать тарифи на 
транспортування. 17.05.16 Україна офіційно увійшла в Транскаспійський 
міжнародний транспортний маршрут («Китай – Туретчина – країни ЄС», 
складова Нового шовкового шляху), за результатами якого була досягнута 
домовленість про зниження комплексної ставки за перевезення 40-футового 
контейнера (FEU) від станції Ізов (кордон Україна-Польща) до Достику (кордон 
Казахстан-КНР) з 5559 дол. до 3980 дол. США. Для порівняння, на серпень 
2016 р. тарифи, які пропонують міжнародні лінії з базових портів КНР на порти 
України становлять 900 дол. США для FEU (FIOS, без врахування вантажних 
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операцій), для експортного напрямку – 350 дол. США. 
 

 
Рис 1. Динаміка зростання індексу лінійної взаємодії 

 

 
Рис 1. Динаміка зростання пропускної спроможності портів 

 
За даними UNCAD, що засновані на статистичних даний Containerization 

International Online і Lloyds List Intelligence «індекс лінійної взаємодії» 
(connectivity index) у 2016 році у порівнянні з 2004 роком збільшився майже у 
тричі, пропускна спроможності портів (port throughput index)  - в 1,6 разів лише 
протягом п’яти років. 

Активність агенцій міжнародних судноплавних контейнерних ліній і 
інтермодальних операторів концентрується у «портах Великої Одеси»: Одеса, 
Чорноморськ, Южне. Конкурентні тарифи на перевезення забезпечують 
контейнерні оператори, наведені в табл. 1. 
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Таблиця 1 
Частки міжнародних контейнерних операторів на українському ринку 

(за даними Informall Business Group) 

Перевізник 

Позиція в 
укр. 

рейтингу в 
2016 р. 
(п.п.) 

Позиція в 
укр. 

рейтингу в 
2015 р. 
(п.п.) 

Частка на 
укр. ринку 
в 2016 р. 

(п.п.) 

Частка на 
укр. ринку 
в 2015 р. 

(п.п.) 

Порівняльний 
результат 
2016 р. до 

2015 р. 

MAERSK 1.  1. 31,09 % 28,85 % 2,24 
CMA CGM 2.  2. 19,05 % 20,24 % -1,19 

MSC 3.  3. 11,50 % 13,05 % -1,55 
ZIM 4.  4. 9,79 % 8,96 % 0,83 

CSCL 5.  6. 5,66 % 3,36 % 2,30 
ARKAS 6.  10. 3,04 % 2,11 % 0,93 

HL 7.  7. 2,84 % 3,15 % -0,31 
OOCL 8.  5. 2,62 % 3,37 % -0,75 
UASK 9.  19. 2,19 % 0,70 % 1,49 

ADMIRAL 10.  15. 2,09 % 1,20 % 0,89 
COSCO 11.  14. 1,45 % 1,36 % 0,09 

APL 12.  11. 1,44 % 2,09 % -0,65 
YML 13.  12. 1,25 % 1,53 % -0,28 
PIL 14.  16. 1,25 % 1,05 % 0,20 

TURCON 15.  не діяла 1,03 % 0,00 % 1,03 
EMC 16.  9. 0,99 % 2,20 % -1,21 
MOL 17.  13. 0,83 % 1,37 % -0,54 

OTHERS 18.  21. 0,78 % 0,27 % 0,51 
NYK 19.  20. 0,75 % 0,37 % 0,38 
HMM 20.  17. 0,36 % 0,96 % -0,60 
WHL 21.  18. 0,00 % 0,81 % -0,81 
CSAV 22.  8. 0,00 % 2,90 % -2,90 
KUNE 23.  22. 0,00 % 0,10 % -0,10 

 
Враховуючі те, що перший україно-китайський досвід з втілення нового 

Шовкового шляху був запроваджений саме з контейнерними вантажами, слід 
приділити особливу увагу транзитному морському потенціалу України в 
контексті контейнерних перевезень. Приймаючі до уваги надлишковий обсяг 
великотоннажного контейнерного флоту на світовому ринку і пріоритетну 
позицію вантажовласників, можна передбачати низькі ціна на морську складову 
наскрізної інтермодальної ставки транспортування контейнерів і в 
майбутньому. Додатковою перевагою включення морського маршруту є 
нівелювання загроз від політичної ситуації всередині країн, які залучені до 
проекту зазначеного Шляху як виключно сухопутного мосту (військові 
інтервенції, збройні інциденти, та інш.). 
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1.12. ОХОРОННА ФУНКЦІЯ ПРАВА ПРИ ПЕРЕМІЩЕННІ 
ЗАБОРОНЕНИХ ПРЕДМЕТІВ ЧЕРЕЗ МИТНИЙ КОРДОН УКРАЇНИ В 

УМОВАХ МОРСЬКОГО ПОРТУ 
 
Транспортні коридори, у т.ч. Чорноморський басейн, є частиною 

Шовкового шляху. Робота Чорноморських портів щодо переміщення товарів 
складає важливу ланку у забезпеченні правопорядку в умовах мореплавства. 

Особливо важливе значення має дотримання правових норм при 
переміщенні товарів та транспортних засобів через митний кордон України. 
Правопорушення створюють загрозу економічній соціальній безпеці, 
дестабілізують внутрішній ринок, негативно впливають на розвиток 
національної економіки. Митні правовідносини набувають охоронного 
характеру у застосуванні до правопорушників засобів державного примусу у 
формі притяганні до юридичної відповідальності. Звертає особливу увагу 
необхідність системного підходу щодо протидії до цих антисоціальних явищ в 
умовах морського порту, діяльність якого пов’язана з режимом перебування 
суден, дотриманням вимогам закону про переміщенні товарів та певних 
предметів через митний кордон. [14] Внутрішньодержавне морське 
законодавство визначає правовий статус морського порту у якості державного 
транспортного підприємства, призначеного для обслуговування в тому числі 
вантажів на суднах (ст.73 КТМ України). [3] Морський порт створює необхідні 
умови для нормальної діяльності органів нагляду, митних органів, органів 
прикордонної служби (ст.83 КТМ України). До функцій капітана морського 
порту входять: нагляд до дотримання чинного законодавства та правил 
мореплавства, а також міжнародних договорів України щодо мореплавства 
(ст.88 КТМ України). [15] 

Режим в портах підтримується силами держави, в якій знаходиться порт. 
Держава зацікавлена в тому, щоб встановлений режим забезпечував порядок 
щодо перебування суден в порту, щодо заходу та виходу з порту в умовах 
міжнародного сполучення. [12] Адміністрація порту, Державна Митна служба 
вимагають виявляти факти щодо незаконного переміщення товарів та певних 
предметів через митний кордон України.  

Правова оцінка незаконного переміщення через митний кордон товарів та 
інших предметів залежить від їх характеру. 

Кримінальна відповідальність за контрабанду певних предметів 
передбачена статтею 201 КК України [2], поміщеною у розділі VII «Злочини у 
сфері господарської діяльності». 

Предметом такої контрабанди є культурні цінності, отруйні, сильнодіючі, 
радіоактивні або вибухові речовини, зброя чи боєприпаси ( крім гладко 
ствольної мисливської зброї та боєприпасів до неї), а також контрабанда 
спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації. Заборона на 
транспортування спеціальних технічних засобів негласного отримання 
інформації відповідає вимогам протидії радіопіратству. Конвенція ООН по 
морському праву 1982 р. встановила у ст.110, що воєнний корабель може 
здійснити втручання у мореплавство іноземного судна, якщо воно займається 
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несанкціонованим мовленням, яке, у відповідності зі ст.110 Конвенції означає 
«передачу щодо порушення міжнародних правил звукових, радіо - чи 
телевізійних програм з судна або установки у відкритому морі, призначених 
для прийому населенням, за виключенням передачі сигналу лиха». Держава 
може «арештувати будь-яке судно чи судно, яке займається несанкціонованим 
мовленням». [10] 

Предметом спеціального виду контрабанди (ст.305 КК України) є 
наркотичні засоби, психотропні речовини, їх аналоги або прекурсори, 
фальсифіковані лікарські засоби. Конвенція ООН по морському праву 1982 р. 
акцентує увагу на небезпеку «незаконної торгівлі наркотичними засобами та 
психотропними речовинами, яка здійснюється суднами у відкритому морі». 
Держава, яка має розумні підстави визначати, що судно, яке ходить під її 
прапором, займається незаконною торгівлею наркотичними засобами або 
психотропними речовинами, може звернутись до інших держав з проханням 
про співробітництво у присіканні такої незаконної торгівлі». 

 У випадку виготовлення, зберігання, отримання, перевезення, 
пересилання, ввезення в Україну з метою збуту або збут підроблених грошей, 
державних цінних паперів, білетів державної лотереї, марок акцизного збору, 
голографічних захисних елементів настає кримінальна відповідальність за 
ст.199 КК України. Закон карає за ввезення в Україну з метою збуту 
підробленої валюти. 

У відповідності з міжнародною конвенцією щодо боротьби з підробленням 
грошових знаків від 20 квітня 1929 р., яка була ратифікована 03 травня 1931 р., 
держави – учасники встановили відповідальність за підроблення не тільки 
власних, але й грошових знаків інших держав. Випуск (емісія) грошових знаків 
проводиться державою строго централізовано з урахуванням відповідності між 
грошовою та товарними масами, щоб уникнути знецінення грошей (інфляцію). 

Кримінальний закон карає за ввезення на територію України відходів та 
вторинної сировини без належного дозволу, а небезпечні відходи зовсім 
заперечує до ввезення (ст.268 КК України). 

При здійсненні міжнародних передач певних предметів, які підлягають 
державному експертному контролю, має дотримуватись певного, 
передбаченого нормативними актами, порядку. 

Базовими нормативним актами, які встановлюють такий порядок, є закон 
«Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового 
призначення та подвійного використання» від 20 лютого 2003 р. [9], Положення 
«Про державну службу експортного контролю», затверджене 17 квітня 2002 
р.[6] 

У відповідності з цими нормативними актами Державної служби 
експортного контролю, розроблюються спеціальні правила, які визначають 
порядок міжнародних передач товарів, які підлягають державному експортному 
контролю, наприклад, Положення «Про порядок державного контролю за 
міжнародними передачами товарів військового призначення» від 08 грудня 
1997 р. ( в редакції 2001 р.) [7], Положення «Про порядок контролю за 
експортом, імпортом та транзитом товарів, які можуть біти використані при 
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створюванні хімічної (біологічної) токсичної зброї» від 22 квітня 1997 р. [8] та 
ін. 

Дотримання порядку переміщення товарів та інших предметів через 
митний кордон України пов’язане з дотриманням технічних норм. Головним 
джерелом всього законодавства у сфері перевезення вантажів всіма видами 
транспорту є Рекомендації ООН щодо перевезення небезпечних вантажів: 
«Типові правила». На їх основі міжнародні організації та національні органи 
влади різних держав розробляють нормативні документи, які регламентують 
перевезення небезпечних вантажів різними видами транспорту. 

В них передбачаються:  
- Перелік небезпечних вантажів, їх ідентифікація та класифікація; 
- Процедури відправлення вантажів; 
- Порядок нанесення етикеток, маркування та підготовки транспортних 

документів; 
- Стандарти щодо упаковки, сертифікації; 
- Стандартні вимоги до контейнерів для перевезення та видачі відповідної 

документації. 
В Рекомендаціях пропонується система розподілу вантажів за категоріями 

у залежності від виду ризику, пов’язаного з їх перевезенням. Типові Правила 
рекомендують процедури відправлення небезпечних вантажів, дотримання яких 
є особливо важливим при виконанні портових операцій. Всі особи, які пов’язані 
з процесом транспортування повинні бути повідомлені про характер 
небезпечних вантажів. Ця задача вирішується шляхом нанесення спеціального 
маркування, включення інформації в транспортні документи. 

Дотримання технічних та правових норм щодо транспортування товарів та 
інших предметів через митний кордон України, сприяють попередженню та 
виявленню тяжких правопорушень, які пов’язані з їх транспортуванням.  

Сприяють такому попередженню й присікання діянь, які не є максимально 
суспільно небезпечними, котрі не є злочинами, але створюють 
адміністративний делікт – порушення митних правил. [11] 

Ст.482 МК України встановлює відповідальність за дії, спрямовані на 
переміщення товарів, транспортних засобів через митний кордон України поза 
митним контролем; ст.483 МК України визначає відповідальність за 
переміщення товарів через митний кордон України с приховуванням вад 
митного контролю. [1] 

Інші норми про митні правопорушення (ст.ст.458 – 485 МК України) 
містять положення, які регулюють за сутністю попередження контрабанди. 

Дотримання таких норм має сприяти попередженню та присіканню 
контрабанди ( Глава 66 МК України). Співробітництво працівників морського 
транспорту та Департаменту Митної служби у забороні юридичним ( в особі їх 
представників) та фізичним особам у незаконному переміщенні через митний 
кордон України товарів та інших предметів. [5] 

Висновки. Таким чином, можна зробити висновок, що правове 
регулювання організації діяльності щодо переміщення заборонених та 
обмежених предметів через митний кордон України регулюється на 
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міжнародному рівні, а також внутрішньодержавним та охоронним 
законодавством та пов’язане з дотриманням технічних норм. Широкий аспект 
правил переміщення через митний кордон певних предметів потребує їх 
систематизації у якості основи діяльності митних органів та адміністрації 
порту. 

 
1.13. ГЕОПОЛИТИЧЕСКАЯ РОЛЬ КИТАЙСКО-ПАКИСТАНСКОГО 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО КОРИДОРА НОВОГО ШЕЛКОВОГО ПУТИ 
Проект возрождения Великого шелкового пути открывает целый ряд 

стратегических перспектив экономического, социального и культурного 
развития территорий. Особое значение для геополитических интересов Китая 
имеет тесное сотрудничество с Пакистаном. Дипломатические отношения 
между странами, установленные 21 мая 1951 года, укреплялись с каждым 
десятилетием: от оказания взаимной поддержки в противостоянии Индии в 60-е 
годы прошлого столетия до заключения беспрецедентного инвестиционного 
соглашения на сумму 46 млрд. долл. в начале ХХІ века. Создание китайско-
пакистанского экономического коридора (КПЭК) позволит модернизировать 
инфраструктуру Пакистана, расширить и углубить экономические связи между 
странами, сформировать плоскость соприкосновения сухопутного («Один пояс, 
один путь») и морского Шелкового пути 21-го века. 

Последняя цель частично реализовалась в строительстве порта Гвадар в 
западной пакистанской провинции Белуджистан на побережье Аравийского 
моря. Он находится в 533 км от г. Карачи и в 120 км от иранской границы. Порт 
расположен в непосредственной близости от Ормузского пролива и основных 
маршрутов Персидского залива. План строительства глубоководного грузового 
терминала появился еще в 1954 году, когда Гвадар находился под властью 
Омана. Однако его реализация стала возможной почти полстолетия спустя, 
после устранения двухсотлетнего оманского контроля над территорией в 1958 
году, когда пакистанское правительство выкупило территорию за 3 млн. долл. 
В 2007 году завершился первый этап строительства порта (2002-2006 годы) 
объемом инвестиций 248 млн. долл., 75% которых финансировала КНР [1]. В 
результате в Гвадаре были созданы 3 многофункциональные причала длиной 
602 м и глубиной 12,5 м для контейнеровозов водоизмещением 30000 тонн, 
100-метровый сервисный причал, сооружения портовой инфраструктуры [2]. В 
настоящее время в стадии реализации находится второй этап строительства 
стоимостью 1,02 млрд. долл. Ведется создание 4-х причалов для 
контейнеровозов вдоль береговой линии протяженностью 3,2 км; терминала 
сыпучих грузов; зернового терминала; ро-ро терминала (для перемещения 
колесных машин и механизмов); двух терминалов для нефтяных танкеров  
водоизмещением 20 тыс. тонн; плавучего терминала для хранения сжиженного 
природного газа мощностью 14,2 млн. м3 (500 млн. кубических футов) газа в 
сутки; завода по опреснению воды стоимостью 114 млн. дол. и угольной 
электростанции мощностью 360 МВт. Глубина подъездного канала будет 
увеличена до 14,5 м, 4-х полосная автострада соединит Гвадар с Макранским 
береговым шоссе. До 2045 года глубину подъездного канала планируется 
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увеличить до 20 м. Рост количества причалов до 100 единиц позволит 
расширить портовые мощности до 400 млн. т грузов в год [2]. 

Наряду со строительством мощной портовой инфраструктуры, 
превращению Гвадара в крупнейший транспортный узел и центр 
международной торговли будет способствовать создание особой 
экономической зоны (ОЭЗ). Припортовая территория площадью 9,27 км2 была 
передана китайской холдинговой компании (China Overseas Port Holding 
Company) в ноябре 2015 года в рамках долгосрочного договора аренды сроком 
на 43 года. Реализация проекта позволит создать производственные зоны, 
склады, логистические и выставочные центры, а также 40 тыс. рабочих мест.  
Предприятия, зарегистрированные на территории ОЭЗ, будут освобождены от 
пакистанского налога на доходы, торгового и федерального акцизного сборов в 
течение 23-х лет. Подрядчики и субподрядчики China Overseas Port Holding 
Company будут освобождены от этих налогов на 20 лет, а на операции импорта 
оборудования, машин, приборов, материалов, установок и запчастей, ввозимых 
с целью строительства объектов ОЭЗ и порта Гвадар, распространятся 40-
летние налоговые каникулы.  

Проект создания КПЭК предполагает строительство новых или 
модернизацию существующих автомобильных, железнодорожных и энерго- 
магистралей, которые соединят Пакистан с Китаем, Ираном и другими 
странами Южной и Центральной Азии. Автомобильное сообщение будет 
улучшено за счет реконструкции Каракорумского шоссе, строительства 
автобана в провинциях Синд и Пенджаб длиной 1152 км, который соединит 
крупнейшие города Пакистана Карачи и Лахор (Восточное соглашение на 
сумму 6,6 млрд. дол.), восстановление и расширение сети автомобильных дорог 
в провинциях Белуджистан, Хайберский-Пахтунхва и Пенджаб до середины 
2018 года общей протяженностью 870 км (Западное соглашение на сумму 1,05 
млрд. дол.). Несмотря на то, что участок Каракорумского шоссе к югу от г. 
Мансехре (трасса E-35) считается важнейшей частью маршрута между 
Гвадаром и Китаем, модернизация автомагистрали будет финансироваться не 
Пакистаном и КНР, а за счет Азиатского банка развития и гранта 
Великобритании в размере 121,6 млн. дол. [3]. 

Реконструкция системы железнодорожного транспорта предусматривает 
инвестиции в сумме 5 млн. долл. до конца 2019 года. В результате к 2020 году 
будет обновлена устаревшая ж/д магистраль между Карачи и Пешаваре, 
которая обслуживает 70% железнодорожных грузо- и пассажироперевозок 
Пакистана. На первом этапе запланирована реконструкция 21-го 
железнодорожного вокзала, приобретение 250-ти пассажирских вагонов, из 
которых 180 будут произведены на пакистанском вагоностроительном заводе 
возле Исламабада. В долгосрочной перспективе государственные закупки 
распространятся на 800 новых вагонов, из которых 595 будут произведены 
внутри страны. Общая протяженность реконструируемого железнодорожного 
полотна превысит 5000 км. Кроме того, в стадии строительства находится 
«Оранжевая ветка» лахорского метрополитена – проект стоимостью 1,6 млрд. 
дол. будет завершен к 2025 году. Мощность пассажироперевозок новой линии 
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достигнет 500 тыс. чел в день.  Кроме того, Пакистан и Китай будут связаны 
оптоволоконными линиями длиной 4000 км [4]. 

Проекты КПЭК в области энергетики включают, прежде всего, создание 
новых источников генерирования электроэнергии. В настоящее время Пакистан 
испытывает острый энергодефицит, который оценивается в 4500 МВт.  
Ежедневные веерные отключения электричества продолжительностью 5-12 ч 
приводят к ежегодному недополучению 2-2,5% ВВП. Инвестиции в отрасль 
электроэнергетики в рамках КПЭК составят 33 млрд. долл. Финансирование 
будет производиться за счет средств частных инвесторов, которые получат 
кредиты под 5-6% годовых от китайского банка «Exim Bank», а правительство 
Пакистана обязуется осуществлять государственные закупки электроэнергии у 
частных компаний по заранее установленным низким ценам.  

Активное развитие получат и возобновляемые источники энергии. Так, в 
декабре 2016 года китайскими компаниями SunOasis и Zonergy планируется 
сдача в эксплуатацию крупнейшего в мире завода по производству солнечной 
энергии в районе г.Бахавалпур мощностью 1000 МВт. Турецкая компания Zorlu 
Enerji построила ветряную электростанцию Jhimpir, которая уже поставляет 
56,4 МВт электроэнергии правительству Пакистана. Объем производства 
электроэнергии китайско-пакистанским консорциумом United Energy Pakistan 
составит 250 МВт. Общее количество проектов строительства ветряных 
электростанций составляет 21, а их совокупная генерирующая мощность 
достигнет 1012,2 МВт в 2018 году. Проекты в области гидроэнергетики 
включают строительство Консорциумом «SK Hydro» электростанции 
мощностью 870 МВт в долине Кагхана провинции Хайбер-Пахтунхва 
стоимостью 1,8 млрд. дол. за счет кредита китайского Exim Bank; плотины 
Karot мощностью 720 МВт стоимостью 1,6 млрд. дол. за счет средств 
китайского Фонда Шелкового пути;  гидроэлектростанции Kohala мощностью 
1100 МВт стоимостью 2,4 млрд. дол. за счет средств участников КПЭК. 

Тем не менее, большая часть новых электрогенерирующих мощностей в 
рамках КПЭК представлена проектами строительства тепловых угольных 
электростанций на сумму 5,8 млрд. дол., строительство которых завершится к 
началу 2019 года. Транспортировка сжиженного природного газа (СПГ) также 
является важнейшим направлением сотрудничества. Китайское правительство 
объявило о своем намерении построить трубопровод длиной 711 км для 
транспортировки СПГ из Гвадара в провинцию Навабшах стоимостью   2,5 
млрд. дол. Трубопровод станет частью газопровода «Иран-Пакистан» длиной 
2775 км [5]. Благодаря реализации проектов КПЭК Early Harvest в пакистанской 
экономике в течение 2018-2020 годов будут созданы электростанции с 
генерирующей мощностью более 10 тыс. МВт.  

Следует отметить, что основное финансовое преимущество для Пакистана 
от участия в КПЭК заключается в низкой стоимости кредитных ресурсов. 
Инфраструктурные проекты правительства Пакистана стоимостью 11 млрд. 
долл. будут финансироваться за счет кредитов китайского правительства по 
средневзвешенной процентной ставке 1,6%. Для сравнения, ранее Пакистан 
получал кредиты на реализацию инфраструктурных проектов от Всемирного 

МОНОГРАФІЯ 80 



Соціальні трансформації: сім’я, шлюб, молодь, середній клас та інноваційний менеджмент у країнах Нового Шовкового шляху 

Банка по ставке от 5 до 8,5%, а рыночные процентные ставки по кредитам 
достигают 12% годовых. 

Таким образом, для Пакистана строительство трансграничного коридора 
создаст мощный толчок экономического развития (ожидаемый рост ВВП в 2018 
году составляет 7%), которому будет способствовать ряд стимулирующих 
факторов: ликвидация дефицита электроэнергии; повышение безопасности, 
улучшение социально-политической ситуации; модернизация и/или 
строительство современной транспортно-логистической системы; рост 
товарооборота с КНР и соседними странами; привлечение масштабных 
иностранных инвестиций и кредитование пакистанского правительства и 
частного бизнеса по низким или нулевым процентным ставкам. 

Строительство КПЭК с точи зрения геополитических интересов Китая 
позволит КНР решить следующий комплекс проблем: снизить военно-
политические риски транспортировки аравийской нефти; повысить топливно-
энергетическую безопасность государства; улучшить социально-политическую 
ситуацию в западной провинции  Суньцзян; ускорить темпы экономического 
развития СУАР; укрепить позиции в Южной и Центральной Азии; создать 
современные транспортно-логистические коридоры с соседними странами; 
расширить и углубить рынки сбыта китайской продукции.   

С точки зрения перспектив развития Азиатско-Тихоокеанского региона 
КПЭК будет способствовать дальнейшей интеграции стран «Большой Южной 
Азии» (Китая, Афганистана, Ирана, Пакистана и других государств до 
Мьянмара). Перевод топливно-энергетических и других прямых торговых 
контрактов в национальные валюты без конвертации в доллар, а также создание 
инвестиционных институтов (АБИИ и Фонд Шелкового пути), сопоставимых 
по финансовой мощности с крупнейшими международными кредиторами 
(МВФ, Всемирный Банк и др.), на наш взгляд, имеет потенциал изменения 
миропорядка в XXI веке. 

 
1.14. РОЗВИТОК МОРСЬКИХ ПАСАЖИРСЬКИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ В 

ЧОРНОМОРСЬКОМУ РЕГІОНІ В РАМКАХ ПРОЕКТУ «НОВИЙ 
ШОВКОВИЙ ШЛЯХ» 

У 2013 р. китайський лідер Сі Цзіньпін запропонував відтворити Великий 
Шовковий шлях, який сьогодні є перспективною транспортною комунікацією 
між Китаєм і Західною Європою. Наша держава знаходиться на стратегічно 
важливому шляху, що прямує з Китаю до країн Європейського союзу. Це 
робить Україну привабливим великим транзитним вузлом. Китай зацікавлений 
в реалізації програм розвитку і модернізації транспортної інфраструктури 
України, яка може стати частиною транспортного коридору, що споруджується 
Китаєм від своїх західних меж в Європу по території країн Центральної Азії, 
Каспійського регіону, Кавказу, акваторії Чорного моря і причорноморських 
держав.  

У рамках проекту "Новий шовковий шлях", який зараз активно 
реалізується КНР спільно з європейськими країнами, вже побудовано тисячі 
мостів, доріг, залізничних колій і портів в Середній Азії і на Близькому Сході і 
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виділені 40 млрд. дол. США інвестицій.  
Питання взаємовідносин України та Китаю активно обговорювалось не 

лише  урядових колах, але й під час міжнародних наукових конференцій. 
Зокрема розглядались проблеми відновлення Шовкового шляху та шляхи іх 
вирішення [1], питання економічно обґрунтованих взаємовідносин між 
країнами-учасниками проекту [2], особливості логістичної участі України в 
ефективному відновленні та розвитку Шовкового шляху [3], розвиток 
пасажирського судноплавства на морі [4], перспективи розвитку європейських 
транспортних коридорів України [5]. 

Економічні і політичні взаємовідносини між Україною і Китаєм зараз 
знаходяться на досить низькому рівні, але у нашої держави є усі шанси 
виправити ситуацію. Участь України в програмі китайсько-європейської 
співпраці "16+1" і проекті "Новий Шовковий шлях" в перспективі дозволить 
поліпшити економічні стосунки з Китаєм і залучити китайських інвесторів.  

Україна має великий потенціал для реалізації проектів трансграничних 
коридорів. Участь в подібних дозволить залучити кошти для соціально-
економічного розвитку як окремих регіонів, так і держави в цілому.  

До переваг України можна віднести природні і трудові ресурси, 
географічне положення, інноваційний потенціал.  

Зокрема, наша держава знаходиться в центрі Європи, через територію якої 
проходять важливі транспортні шляхи.  

Переконливі трудові ресурси: достатня кількість фахівців, що мають 
високу міру технічної культури, здатних брати участь у багатьох проектах, 
населення з вищою освітою – Україна посідає 10-те місце у світі, заробітна 
плата порівняно з продуктивністю - 26-е місце у світі, якість технічної освіти - 
28-е місце. Проте Україна займає усього лише 140-е місце у світі по здатності 
держави утримувати цінні кадри. Щорічно тисячі фахівців від'їжджають з 
країни. Тому на практиці, в такі країни, як Україна, інвестори з певних причин 
вважають недоцільним вкладати грошові кошти. 

За останній рік Україна піднялася на чотири позиції в щорічному рейтингу 
легкості ведення бізнесу від Всесвітнього банку Doing Business, зайнявши 83-е 
місце. Крім того, наша країна дещо піднялася у Світовому рейтингу сприйняття 
корупції CPI в 2015 році, зайнявши 130-е місце з 168 позицій. (У 2014 році 
країна була на 142-м місці з 175 позицій).  

Важливою складовою українсько-китайських стосунків є також культурно-
гуманітарна співпраця. Варто відмітити, що в Україні навчається, щонайменше, 
5 тис. китайських студентів, що складає приблизно 10% від усієї кількості 
іноземних студентів в Україні.  

Незважаючи на поліпшення стосунків між Україною та Китаєм в останні 
роки, на жаль, досі не існує урядової домовленості про співпрацю в питаннях 
туризму, і жодна китайська туристична компанія не працювала в Україні. Деякі 
українські компанії організовують тури в Китай, але жодного – у зворотному 
напрямку – в Україну. В такій ситуації Україна багато що втрачає, оскільки 
Китай, за даними Всесвітньої туристичної організації, займає перше місце у 
світі по кількості витрачених його громадянами коштів на виїзний туризм.  
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Резюмуючи вищесказане, можна стверджувати, що стан українсько-
китайської співпраці все ще не відповідає потенціалу.  

Інтерес країн Центральної, Південно-Східної Азії та Європи до України є. 
Але при цьому залишається немало сфер, де наша країна як і раніше 
залишається маловідомою для решти світу. Для того, щоб в країну, що 
знаходиться в складних фінансово-економічних умовах, притягнути інвестиції, 
необхідно розповідати потенціальним інвесторам про ключові переваги нашої 
держави. Крім популяризації також важливо у найближчий час ухвалити 
законодавчі та нормативні акти, що гарантують захист інвестицій і можливості 
їх отримування назад.  

У грудні 2015 року в Кабінеті міністрів відбулося засідання Української 
частки Комісії із співпраці між урядом України і урядом Китайської Народної 
Республіки, на якому обговорювалася дорожня карта реалізації проекту 
"Шовкового шляху" з Європи через Україну в Азію напередодні квітневої 
двосторонньої комісії. Окрім цього, учасники міжурядової наради обговорили 
ряд спільних українсько-китайських інвестиційних проектів, які можуть бути 
реалізовані у разі досягнення домовленостей про співпрацю, зокрема: 
електрифікація локомотивної тяги; реалізація меморандумів з Державною 
корпорацією "СИТИС" і Державної Іпотечної установи з компанією ССЕС по 
реалізації будівництва житла, можливості будівництва орендного житла; 
модернізація процесів газовидобування для збільшення об'ємів видобутку 
українського газу, а також перехід теплоенергостанцій на вугілля для розвитку 
місцевих вугільних шахт, у тому числі у Львівській області; збільшення 
експорту українських продуктів харчування, а також можливість акредитації 
агентств Китайської Народної Республіки по контролю за якістю продуктів; 
залучення інвестицій на розвиток річкового і залізничного транспорту, а також 
портової інфраструктури. 

Вже у 2016 році Україна запустила експериментальний потяг по 
"Шовковому шляху". Експериментальний рейс відправився з Іллічівського 
порту по маршруту Україна — Грузія — Азербайджан — Казахстан — Китай 
(через Каспійське і Чорне моря) — новим напрямом "Шовкового шляху". Він 
включає поромні переправи Чорного і Каспійського морів (Іллічівськ — Батумі 
і Алят — Актау-порт). Контейнерний потяг складається з 20 вагонів і дозволяє 
доставити вантаж з України до Китаю за 11-12 днів. 

Варто відмітити, що у рамках проектів, що реалізовуються, для 
ефективнішого соціально-економічного розвитку регіонів України необхідно 
також звернути увагу на розвиток пасажирського транспорту. Певні істотні 
кроки в цьому напрямі вже зроблені. Так, в 2016 році в результаті переговорів в 
Києві між урядовими делегаціями України і Китайської Народної Республіки 
було досягнуто домовленості про розгляд будівництва залізничного сполучення 
Київ - аеропорт «Бориспіль» у рамках проекту «Повітряний експрес». 
Міністерство інфраструктури України запропонувало розглянути спрощений 
варіант будівництва залізничного пасажирського сполучення Київ - аеропорт 
«Бориспіль». 

Проте окрім розвитку залізничної інфраструктури необхідно притягнути 
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інтерес іноземних інвесторів до розвитку морських пасажирських перевезень в 
Чорноморському регіоні між країнами учасниками «Нового шовкового шляху». 

Перспективними напрямками пасажирських перевезень морським 
транспортом в Чорноморському регіоні є: Поті – Одеса – Іллічівськ , Батумі – 
Одеса – Іллічівськ та інші. 

Між портами України, Грузії, Болгарії та Туреччини вже існує поромне 
сполучення. Однак стан та технічні характеристики задіяного флоту не 
дозволяють в повній мірі реалізувати потенціал цих держав у частині 
перевезень пасажирів. Пасажири потребують більш швидкісного та 
комфортного обслуговування.  

До реалізації такого проекту необхідно залучити не тільки судноплавні 
компанії та портову інфраструктуру, але й підприємства сфери туризму.     

Реалізація таких проектів сприятиме популяризації як самого проекту 
«Новий шовковий шлях» так і країн-учасників, що, в свою чергу дозволить 
залучити кошти для здійснення інших важливих проектів соціально-
економічного розвитку та налагодження стосунків між Україною та іншими 
державами. 

 
1.15. ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ 

ПОРТА,  КАК ТОЧКИ КОНВЕРГЕНЦИИ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ 
Актуальность суперпроекта «Экономический пояс Шёлкового пути»  - это 

его реализация  на основе многомерного подхода («пяти соединений»), 
включающих  политические связи, транспортные коммуникации, свободную 
торговлю, денежное обращение и общие стремления народов. 

Проект реализуется с опорой на создание ключевых логистических 
центров и торговоых экономико-производственных зон, что определяет 
конкурентоспособность морских портов [1]. 

Ниже приведены данные факторы, влияющие на конкурентоспособность 
портов, необходимо учитывать все последние мировые тенденции и изменения 
в торговле и логистике [4]. 

1. Специализация и контейнеризация. Четкая структуризация 
грузопотоков повлекла за собой смену универсальных перегрузочных 
комплексов на специализированные. Фактор контейнеризации удовлетворяет 
одним из основных требований логистики – доставка нужного груза в нужном 
количестве, по нужному маршруту в нужно время. 

2. Приватизация портов. Происходит приобретение крупными 
судоходными линиями, грузоотправителями и промышленными предприятиями 
собственных портовых мощностей. 

3. Появление крупных портовых консорциумов. Вступая в 
консорциумы или  скупая порты, компании тем самым получают контроль над 
большей долей рынка, что позволяет им увеличивать свое влияние на рынок. 

4. Борьба за смежный Hinterland[1]. Большинство контейнерных 
терминалов борются за один смежный Hinterland или зону влияния. 

5. Горизонтальная интеграция в цепях поставок. Судоходные компании 
приобретающие портовые мощности, обеспечивают тем самым контроль над 
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всей цепью поставок, что позволяет в свою очередь сократить транзакционные 
издержки и предоставить комплексный логистический сервис.  Порты 
усиливают связи с ж/д и автоперевозчиками. 

6.Увеличивающаяся роль логистики. Для поддержания 
конкурентоспособности и крупнейших производителей и дистрибьюторов порт 
должен развиваться как логистический центр[4,6]. 

Таким образом, можно наблюдать следующую эволюцию деятельности 
морских портов. На схеме (рис.1) описана классическая схема работы порта, 
когда он разделяется на два фронта. К ее недостаткам можно отнести: 

 1) низкую пропускную способность;  
2) основная ориентированность развития портов на операции морского 

фронта. 
На следующей схеме (рис.2)  представлен  современный этап развития 

портов, на котором появляются специализированные терминалы и 
логистические центры. В данном контексте речь может идти о портовом 
кластере, способном предложить полный спектр логистических услуг. 

 
Рис.1. Классическая схема работы порта 

 
Исходя их новых функций порта как крупного транспортного узла,  звена 

транспортной цепи, основной задачей которого является передача грузов и 
пассажиров на другие виды транспорта, для поддержания его 
конкурентоспособности необходимо предлагать широкий спектр логистических 
услуг, в сочетании с высокой эффективностью и надежностью базовых услуг 
порта.  

 
Рисунок 2 - Современная схема работы порта 

 

Оценка конкурентоспособности и стратегии развития порта должна 
осуществляться наряду с глубоким анализом  прилегающего Hinterland и 
Forland, как основых элементов, формирующего грузовую базу порта [4-5]. 
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1.16. БРАЧНЫЙ ДОГОВОР - ПРАВОВОЙ ИНСТИТУТ 
РОССИЙСКОГО ПРАВА 

Институт брачного договора является одной из существенных новелл 
семейного законодательства России. Необходимость его введения была вызвана 
объективными причинами. Возрождение частной собственности, развитие 
предпринимательской деятельности, предоставление участникам гражданского 
оборота экономической свободы потребовали более гибкого правового 
регулирования имущественных отношений между супругами, усиления 
диспозитивних начал в семейном законодательстве.  

Следует отметить, что брачный договор был неизвестен 
дореволюционному российскому законодательству. Единственно возможным 
режимом супружеского имущества признавался законный режим раздельности. 
Вместе с тем, несмотря на отсутствие в русском дореволюционном 
законодательстве норм о брачном договоре, данный договор был распространен 
в быту российского крестьянства. Брачный договор, совершаемый обычно в 
форме рядной записи, содержал условия о свадебных расходах, о плате со 
стороны жениха, о приданом, о подарках, о задатке и о неустойке за нарушение 
договора. В советский период российского государства законодательство не 
предусматривало возможности заключения брачного договора. Права и 
обязанности супругов строились на императивных началах в виде законного 
режима общей собственности супружеского имущества; никаких деловых 
соглашений супруги не оформляли, имущественные отношения мужа и жены 
регулировались Кодексом законов об актах гражданского состояния, брачном, 
семейном и опекунском праве 1918 г., Кодексом законов о браке, семье и опеке 
1926 г. и, соответственно, Кодексом о браке и семье РСФСР 1969 г.[1] 

Впервые институт брачного договора был легализован в ст. 256 
Гражданского кодекса  РФ[2]. Однако супруги могли руководствоваться лишь 
общими нормами гражданского законодательства о договорах, чего, учитывая 
значительную специфику брачного договора по сравнению с другими 
договорами, было явно недостаточно. В Семейном кодексе РФ брачному 
договору посвящена отдельная глава 8, содержащая нормы, позволяющие 
супругам разработать брачные договоры на их основании. 

В большинстве развитых стран заключение брачного договора давно стало 
нормой, обеспечивающей цивилизованные отношения между супругами. В 
разных странах брачные договоры отличаются некоторыми особенностями, их 
основной целью является предоставление супругам возможности отступить по 
взаимному согласию от существующего в данном законодательстве 
установленного режима супружеского имущества. В российском обществе 
договорное регулирование имущественных отношений супругов посредством 
брачного договора, который на протяжении длительного времени 
рассматривался в качестве прерогативы небольшой прослойки состоятельных 
граждан, не представляющей интереса для большей части населения, пока не 
получило столь широкого распространения. Вместе с тем нельзя недооценивать 
значимость брачного договора, который сегодня используется как важный 
инструмент в механизме защиты имущественных прав и интересов супругов. 
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Использование правовой конструкции брачного договора позволяет обеспечить 
интересы граждан с разным имущественным положением, открыть супругам 
путь для более свободного распоряжения имуществом, нажитым до брака и в 
браке, а также защитить имущественные права при разводе. 

Брачным договором признается соглашение лиц, вступающих в брак, или 
соглашение супругов, определяющее имущественные права и обязанности 
супругов в браке и (или) в случае его расторжения[3]. 

Брачный договор заключается в письменной форме и подлежит 
нотариальному удостоверению. По форме и содержанию брачный договор 
является разновидностью гражданско-правового договора. Следовательно, он 
должен соответствовать основным требованиям, предъявляемым к гражданско-
правовым сделкам. Общей, законом установленной формы брачного договора 
не существует. В соответствии со ст. 421 ГК РФ условия договора 
определяются по усмотрению сторон.  В случаях, когда условие договора 
предусмотрено нормой, которая применяется постольку, поскольку 
соглашением сторон не установлено иное (диспозитивная норма) стороны 
могут своим соглашением исключить ее применение либо установить условие, 
отличное от предусмотренного в ней. При отсутствии такого соглашения 
условие договора определяется диспозитивной нормой. 

Брачный договор является взаимным, двусторонним, он может быть как 
консенсуальным, так и реальным. Он также относится к фидуциарным 
договорам, т.е. основанным на лично-доверительном характере сторон. 
Особенностью брачного договора является то, что он не может признаваться ни 
возмездным, ни безвозмездным. 

Брачный договор может быть заключен как в отношении имеющегося, так 
и в отношении будущего имущества супругов. Обычно такой договор 
заключается тогда, когда в составе имущества супругов имеется или может 
быть недвижимость, средства производства и т.п. Супруги вправе определить в 
договоре права и обязанности по взаимному содержанию, как на период брака, 
так и на случай его расторжения. При этом они вправе отступить от законного 
порядка взаимного алиментирования, возможного лишь при наличии у 
претендующего на содержание супруга нетрудоспособности и нуждаемости 
одновременно. Нуждающийся, но трудоспособный супруг по закону не имеет 
права на содержание от супруга, за исключением случаев, предусмотренных 
абзацами 3, 4 п. 2 ст. 89 и СК РФ. В отличие от этого брачный договор дает 
возможность самим супругам решить вопрос об основаниях взаимного 
содержания. Супруги вправе определить в договоре способы участия в доходах 
друг друга. В данном случае к сказанному следует отметить, что по общему 
правилу под доходами понимаются денежные и иные поступления от вещи, 
обусловленные ее участием в гражданском обороте. Так, в соответствии с ГК 
РФ к доходам относятся дивиденды от акций и ценных бумаг, проценты по 
банковским вкладам, арендная плата и т.п. Также супругам предоставлена 
возможность определить в брачном договоре порядок несения семейных 
расходов. Речь идет о различных видах семейных расходов, потребность в 
которых существует в данной семье и зависит, в первую очередь, от уровня ее 
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материального обеспечения [4]. 
И, наконец, супруги вправе определить то имущество, которое будет 

передано каждому из них в случае расторжения брака. Вместе с тем в законе 
очерчен круг вопросов, которые не могут быть предметом брачного договора. 
Так, договором не могут быть ограничены правоспособность или 
дееспособность супругов. Также не может быть ограничено брачным 
договором право каждого из супругов на обращение в суд за защитой своих 
прав. Кроме того, в брачном договоре не могут содержаться положения, 
ограничивающие право нетрудоспособного нуждающегося супруга на 
получение содержания от второго супруга, а также иные условия, ставящие 
одного из супругов в крайне неблагоприятное положение или противоречащие 
основным началам семейного законодательства. Помимо этого, брачным 
договором не могут быть урегулированы права и обязанности супругов в 
отношении детей, поскольку для решения этих вопросов Семейным кодексом 
предусмотрены другие договорные возможности (алиментное соглашение и 
т.д.). И, наконец, закон устанавливает прямой запрет на регулирование в 
брачном договоре личных неимущественных отношений между супругами. 
Нельзя, например, установить в договоре обязанность супругов любить и 
уважать друг друга, хранить супружескую верность, закреплять распределение 
домашних обязанностей и т.п. 

Следует отметить, что в России заключение брачных договоров до сих пор 
не получило своего распространения. В обществе сложилось мнение, что в 
основном они рассчитаны на небольшую прослойку очень состоятельных 
людей и поэтому не представляют особого интереса для большинства 
населения. Заключение брачного договора в законодательстве России не 
является обязательным в отличие от зарубежных стран. Закон предоставляет 
право самостоятельно определять свои имущественные взаимоотношения в 
браке, но не обязывает к этому. В то же время введение института брачного 
договора отражает задачи семейного законодательства в современных 
условиях, которые требуют повышения самостоятельности супругов при 
определении их имущественных взаимоотношений, в первую очередь для учета 
интересов предпринимателей в условиях рыночной экономики. 
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ГЛАВА 2  
ІННОВАЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ ЯК ІНСТРУМЕНТ 

ТРАНСФОРМАЦІЇ СОЦІАЛЬНИХ ТА ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ В 
КРАЇНАХ НОВОГО ШОВКОВОГО ШЛЯХУ 

 
2.1. ГЕНДЕРНІ ІНДЕКСИ ЯК ІНСТРУМЕНТ РОЗБУДОВИ НОВОГО 

ШОВКОВОГО ШЛЯХУ 
У світлі Цілей сталого розвитку до 2030 р. будь-які національні, 

транскордонні проекти мають включати практики, спрямовані на подолання 
гендерної нерівності. За даними ООН, на теперішній час зберігається гендерний 
розрив у різних сферах життєдіяльності, зокрема через існування економічних, 
соціальних, політичних бар’єрів для жінок. Гендерний індекс людського 
розвитку (Gender Development Index, GDI) бере до уваги нерівність жінок та 
чоловіків у таких сферах: здоров’я, знання, стандарти життя. Щорічний 
міжнародний звіт щодо рівня реалізації прав жінок (Global Entrepreneurship 
Monitor, GEM) фокусується на трьох показниках: участь жінок в процесах 
прийняття рішень, їх доступ до професійних можливостей та рівень їх доходів. 
Індекс гендерної нерівності (Gender Inequality Index, GII) – відображає 
нерівність у досягненнях між чоловіками і жінками в трьох вимірах: 
репродуктивному здоров’ї, розширенні прав і можливостей, а також на ринку 
праці.  

Для осмислення гендерних компонентів проектів Нового шовкового шляху 
особливої актуальності набуває гендерний індекс, розроблений в рамках 
Всесвітнього економічного форуму, – індекс глобального гендерного розриву 
(Gender Global Gap Index, GGGI). GGGI висвітлює існуючу взаємозалежність 
«гендер-економіка» та демонструє, як відсутність прогресу у вирішенні 
гендерних питань шкодить економічному зростанню. У зв’язку з цим 
ефективна організація транспортного маршруту для переміщення залізничних 
вантажів і пасажирів суходолом від промислових центрів Китаю до Європи в 
межах транскордонного проекту «Новий шовковий шлях» має передбачати 
аналітичну роботу з гендерними суб-індексами GGGI. 

Метою дослідження є логіко-структурний аналіз гендерно-сенситивних 
компонентів у змісті проектів Нового шовкового шляху. 

Країни Нового шовкового шляху, спільно реалізуючи проекти у сфері 
транзитної економіки, утворюють своєрідний економіко-географічний простір, 
у якому є місце й гендерним компонентам. З метою окреслення гендерного 
виміру досліджуваного проекту, пропонується виконати порівняльний аналіз 
рівня GGGI для країн-партнерів. Основні сфери прояву нерівності між жінками 
та чоловіками представлені такими групами суб-індексів [1]: 

1) участь в економічній діяльності та рівень можливостей (в оплаті праці, 
участі та доступу до висококваліфікованої зайнятості); 

2) рівень освіти, статистика щодо доступу до базового і вищого рівня 
освіти; 

3) сфера реалізації політичних прав і можливостей, представленість в 
структурах прийняття рішень;  
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4) здоров’я і тривалість життя.   
Порівняння суб-індексів GGGI країн-партнерів виявило особливості 

гендерних розривів: найменший – в освіті, найбільший – у сфері залучення 
жінок у процеси прийняття рішень (суб-індекс «Politics»). В економічній сфері 
найменший гендерний розрив має Казахстан, найбільший – Китай (табл. 1). 

 
Таблиця 1 

Гендерні індекси країн-партнерів Нового шовкового шляху, 
(Global Gender Gap Index, 2015) 

Країни 
Нового 

шовкового 
шляху 

Global 
Gender Gap 

Index 

cуб-індекси GGGI 

Economy Education Health Politics 

Azerbaijan 96 0,675 54 0,701 90 0,9841 139 0,950 129 0,063 
China 91 0,682 81 0,657 83 0,9881 145 0.919 73 0,162 
Georgia 82 0,687 60 0,692 31 1,000 120 0,967 114 0,089 
Kazakhstan 47 0,719 36 0,749 28 1,000 1 0,980 66 0,166 
Ukraine 67 0,702 40 0,731 30 1,000 42 0,979 107 0,098 

 
Для виявлення гендерної чутливості організацій/компаній пропонується 

застосувати метод моніторингу електронних ресурсів (зокрема, офіційних 
сайтів), що вже мав авторську апробацію [2-3]. У даному дослідженні 
пропонується огляд офіційних сайтів залізничних компаній п’яти країн-
партнерів Нового шовкового шляху. Виявлено, що гендерний компонент на 
рівні окремого пріоритету компанії виокремлений лише в Україні. 
Держпідприємство «Укрзалізниця» відзначає, що будує соціальну політику за 
принципом гендерної недискримінації, гарантування рівних прав і 
можливостей для жінок і чоловіків. Укрзалізниця, як соціально відповідальна 
компанія, зобов’язується створювати умови, які дають жінкам можливість 
поєднувати працю з материнством, надає оплачувані відпустки та інші пільги 
вагітним жінкам та матерям, узгоджує сприятливий графік їх роботи. Також 
звертається увага на питання поліпшення умов праці жінок (зокрема, 
спрямованих на зменшення запиленості та загазованості повітря, робочого 
місця, створення нових санітарно-побутових приміщень та ремонту діючих, 
підготовку пунктів обігріву до роботи у зимовий період тощо) [4]. 

На українських залізницях чисельність жінок-працівниць складає майже 40 
% (109 тис.) від загальної кількості  працівників. Вони переважно працюють за 
такими професіями як бухгалтер, економіст, квитковий касир, телефоніст, 
комерційний агент та провідник пасажирського вагону. Втім, на залізницях 
України,  відповідно до законодавства, заборонено застосовувати працю жінок 
на роботах: електромонтерами контактної мережі, машиністами та 
помічниками машиніста, провідниками зі супроводження вантажів на 
відкритому рухомому складі, регулювальниками швидкості руху вагонів, 
складачами швидкості руху вагонів, складачами та помічниками складача 
поїздів. 
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У той же час на Казахстанській залізниці жінки працюють на посаді 
«машиніст тепловоза». Примітною є інформація про те, що перша жінка-
машиніст отримала вищу професійну освіту в Україні, у Харківському інституті 
інженерів транспорту. Отже, парадоксальною виявляється ситуація, коли в 
Україні дівчатам не заборонено отримувати відповідну вищу освіту (зокрема, 
на факультеті механіки), й у той же час вони не мають доступу до відповідної 
професії через існуючі гендерні бар’єри в державній нормативно-правовій базі. 
На сайті Казахстанської залізниці також міститься гендерні статистичні данні: 
40 700 жінок-працівниць, 31 з них має вчений ступінь, на керівних посадах 
працюють 1 194 залізничниці. Також звертається увага на те, що жінки 
поєднують складну і відповідальну роботу на сталевий магістралі з сімейними 
турботами, вихованням дітей: 6 400 жінок мають 3 і більше дітей. 

Офіційний сайт Азербайджанської залізниці містить лише один гендерно-
сенситивний маркер, що стосується інфраструктури – «кімнати відпочинку для 
пасажирів  і матерів з дітьми» у приміщеннях залізничних вокзалів. На сайті 
Грузинської залізниці гендерна інформація не виявлена. 

Рівень гендерної сенситивності Китайської залізниці виявляється у наданні 
спеціальних сервісних послуг пасажирам та пасажиркам з обмеженою 
мобільністю (інвалідам-колясочникам), а також батькам з дітьми (Parent-Child 
Travel Services). Пропонуються спеціальні туристичні маршрути, орієнтовані на 
цікаве дозвілля сімей. Наприклад, батькам з дітьми пропонується задовольнити 
культурні потреби у дозвіллі на маршрутах до Ханчжоу, відвідавши Meijiawu 
Tea Village для ознайомлення з «чайною культурою». Поїздка до Вучжен, 
найстарішого китайського міста на воді, презентується як можливість для 
родин задовольнити потребу у ігровому дозвіллі. Адже мешканці цього міста 
підтримують тисячолітні національні традиції повсякденного буття, у тому 
числі у сфері дитячого дозвілля. Саме у цьому місті діти можуть дізнатися про 
ігровий досвід своїх батьків та пограти в традиційні китайські дитячі забави [5].  

Експрес-огляд web-ресурсів компаній-партнерів Нового шовкового шляху 
на предмет їх гендерної сенситивності можна представити у вигляді наступної 
матриці (табл.2). 

У підсумку оцінка гендерної сенситивності проектної діяльності компаній 
в рамках Нового шовкового шляху потребує подальшої розробки. 
Пропонується застосовувати гендерні індикатори за напрямками: 

− впровадження гендерно-чутливих сервісних послуг в діяльність 
транспортних підприємств; 

− підвищення гендерної сенситивності інфраструктури (безбар’єрний 
простір; інклюзивні послуги, кімнати для батьків з дітьми, місця для 
сповивання й годування немовлят і т.ін.); 

− гендерна рівність у процесах прийняття рішень на усіх рівнях 
управління; 

− формування гендерно-чутливих компетенцій персоналу транспортної 
компанії. 
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Таблиця 2 
Матриця  гендерної сенситивності залізничних компаній-партнерів  

Нового шовкового шляху 

Залізничні компанії-партнери 
Нового шовкового шляху 

Ознаки гендерної сенситивності 
компанії 

С
оц

іа
ль

на
 п

ол
іт

ик
а 

(в
ио

кр
ем

ле
но

) 

О
бм

еж
ен

ня
 у

 д
ос

ту
пі

 д
о 

пр
оф

ес
ій

но
ї д

ія
ль

но
ст

і 

Ге
нд

ер
но

-с
ен

си
ти

вн
а 

ін
фр

ас
тр

ук
ту

ра
 

за
лі

зн
ич

ни
х 

во
кз

ал
ів

 

Ге
нд

ер
но

-ч
ут

ли
ві

 
по

сл
уг

и 

Ге
нд

ер
но

-ч
ут

ли
ва

 
ст

ат
ис

ти
ка

 

Azerbaijan Railways LTD 

 
Official website: 
http://www.addy.gov.az/ 

- - + - - 

China Railway 

 
Official website: http://www.china-
railway.com.cn/ 

- - - + - 

JSC “Georgia Railway” 

 
Official website: 
http://www.railway.ge/?lang=eng 

- - - - - 

JSC “NC” Kazakhstan Temir 
Zholy” 

 
Official website: 
http://www.railways.kz/ 

- - - - + 

JSC “Ukrzaliznytsia” 

 
Official website: 
http://www.uz.gov.ua/ 

+ + - - + 
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2.2. ECONOMIC AND LEGAL ASPECTS OF REGIONAL CLUSTER 
DEVELOPMENT IN RUSSIA 

In our opinion the present circumstances sanctions pressure on Russia and the 
economic recession, to the fore the problem of diversification of the economy, which 
can’t be achieved without the implementation of a comprehensive modernization of 
the business entities, the transition to innovative technologies of management. The 
overall objective of the strategy of long-term socio-economic development of Russia 
can be expressed as giving the economy more dynamic and sustainable, requires not 
only the most efficient use of national resources, but also to attract foreign advanced 
technology, management skills and financial flows from abroad. 

Thus, The President of Russia Vladimir Putin in his speech at the plenary 
session of the XIX International Economic Forum (18-12 June 2015, St. Petersburg, 
Russia), was formulated the systemic problem of long-term development, said: "Our 
task - to ensure sustainable growth, improving economic efficiency, productivity, 
inflow of investments" [1]. 

The development of the cluster policy of the state and its successful 
implementation was related with the achievement of these objectives. Creating a 
cluster system is designed to optimize the position of Ukrainian enterprises in the 
industrial chain and increase the level of non-price competitiveness of domestic 
goods and services. 

The object of major investment and attention of the regional authorities become 
effectively operating clusters, because the clustering on the basis of vertical 
integration forms not spontaneous concentration of a variety of scientific and 
technological inventions and certain distribution system of new knowledge and 
technology [2]. 

The current Russian legislation (article 3 of the Federal Law of 31.12.2014 
number 488-FZ "On industrial policy in the Russian Federation") contains a legal 
definition of "industrial cluster" - a "set of stakeholders in the field of industry-related 
attitudes in this area due to territorial affinity and functional dependence, and located 
on the territory of the Russian Federation or in several territories of the Russian 
Federation "[3]. 

This definition reflects the main features of the cluster as an economic 
phenomenon, which are follows as: 

- The presence of a large company leader or two maybe three leading companies 
producing similar products, which determine the long-term economic forecast, a 
production and a different strategy and in fact, being the institution of the local 
system; 

- Geographic localization of the main cluster-number of enterprises; 
- Production and economic relations stability and predictability of the enterprises 

- participants at the industrial cluster; 
- The industrial cluster long-term planning and coordination entities based on its 

production programs, innovative challenges existing management systems and 
quality control of the finished product. 

Thus, the attraction of foreign investment flow in the regions of Russia is 
connected with the need to create an attractive investment environment is in the range 
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of innovative industrial clusters. 
At this stage, the predominant measure of the state policy is to subsidize in the 

area under consideration. For example, in 2015 from the federal budget to the 
regional to support innovative regional clusters granted 1.25 billion rubles, of which 
the largest amount of subsidies obtained by the regions in which the territorial 
innovation clusters have already received the greatest development (Republic of 
Tatarstan - 158 632 693 rubles, Samara region - 135 967 666 rubles, Novosibirsk 
oblast - 103832495 rubles). [4]. 

We believe that, along with the provision of subsidies to an important area of 
public support should be aimed at the development of regional clusters of state tax 
policy. As measures of tax stimulation of innovative activity may be the creation of 
preferential tax regimes for innovative industrial clusters. For example, the possible 
release of the subjects included in the cluster from the payment of certain taxes, or 
the creation of a special tax regime for businesses in the cluster by the type of unified 
agricultural tax. 

No less important direction of state support in favor of clusters is non-financial 
support infrastructure. As advanced foreign experience in this sphere is useful 
experience of Austria. Werner Pamminger, CEO of the Center for Cluster 
Development in Upper Austria, cited the following areas of a non-financial support 
for clusters and networks of participants: 

1) The information platform: database, consulting, quarterly journals, company 
directories; 

2) Transfer and management classes within the network: regular special events; 
all organized events in 1770 with the participation of 67,000 people; 

3) Organization and support of joint projects: 432 joint projects involving 
partners in 1748; 66% of new products; 26% of new production processes; 8% of 
new qualifications; 

4) Search and selection of partners at home and abroad: technology presentation, 
image promotion, trade fairs; 

5) Support for companies entering new markets: cooperation with European 
regions, access to the EU markets [5]. 

But the fundamental mechanism of foreign investments attraction and cluster 
development in our opinion should be creating of adequate system of legal regulation 
of activity clusters. 

Despite the fact that the category of "cluster" is firmly entrenched in modern 
positive legal matter in Russia and there is a strong tendency further development of 
relevant legislation, "because of the lack of a clear scientific legal study of the nature 
and cluster attributes the lack of uniformity is observed in their normative mediation 
and operating profile regulations can hardly be described as a consistent, system of 
education" [6]. 

The literature rightly points out the lack of legal regulation of public subsidy 
procedures cluster structures [7]. 

Currently, funding for innovative regional clusters, due to the federal budget by 
subsidizing activities on critical areas of clusters of activity is a two-tier system: the 
federal and regional levels, between which the relationship is established on the 
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distribution and spending of the federal budget, the ultimate beneficiaries of which 
are innovative territorial clusters and their controls. 

At the same time, the distribution and the provision of appropriate subsidies for 
currently regulated not fully. So, in the selection of development programs of 
innovative regional clusters, which require government support in the form of 
subsidies from the federal budget, there is uncertainty in the assessment of the 
submitted applications. This gap needs to be resolved by fixing an elaborate analysis 
of the applications submitted and procedures appropriate to their assessment in 
accordance with the established criteria and conditions. 

Also there is a question at the modalities of the monitoring and supervision of 
the activities of the RF subjects and innovative regional clusters for the 
implementation of development programs subsidized by the federal budget, including 
the participation of representatives of public scrutiny, in terms of the use of these 
subsidies for the intended purpose. At the moment, there is insufficient legal 
regulation of the financial control of such activities and, as a consequence, the 
complexity and the lack of settlement procedures involving relevant stakeholders in 
the responsibility for the misuse of funds allocated to them. 

So, in practice, there is a problem determining membership of a particular 
subject of small business to the cluster. Based on this important issue is to establish a 
clear system, making it possible to determine the composition of economic entities in 
the cluster. We believe that the solution to this problem would be to create an 
appropriate legal framework for the activities of the clusters, namely, giving this type 
of business association of the legal form status. This could be the basis for the 
dissemination of state registration of the regime against the order of the creation of 
such organizations, which will serve as the basis for maintaining the state register of 
business associations, including clusters. 

 
2.3. СОВРЕМЕННАЯ КОНЦЕПЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ 

ИНТЕГРАЦИОННЫМИ РИСКАМИ В ПРОЕКТАХ ЛОГИСТИЧЕСКИХ 
СИСТЕМ 

Введение 
Возрастание роли логистики в последние годы объясняется во многом 

экономическими причинами. Поскольку возможности экстенсивного роста 
экономической эффективности как отдельных предприятий, так и целых 
экономических систем, исчерпали себя, все больше внимания уделяется 
уменьшению затрат экономической деятельности. Применение логистического 
подхода к управлению движением материальных и сопутствующих потоков 
позволяет в значительной степени сократить временные и денежные издержки 
в пределах логистической системы. Логистический подход опирается на 
системный и заключается в объединении разрозненных элементов в единую 
логистическую систему, что позволяет достичь синергетического эффекта [1].  

Логистическая система представляет собой сложную организационно 
завершенную (структурированную) экономическую систему, состоящую из 
элементов – звеньев, взаимосвязанных в едином процессе управления 
материальными и сопутствующими им потоками. Иными словами, 
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логистическая система – это система, состоящая из нескольких подсистем, 
объединенных интеграционными связями, что позволяет ей выполнять 
логистические функции [2]. 

Интегративность логистической системы базируется на понятии 
интеграции. Интеграция – это процесс создания связей между элементами 
системы, обеспечивающий ее целостность. Интегративность как состояние 
является результатом интеграционного процесса, который не заканчивается при 
наступлении данного состояния, а постоянно протекает для его поддержания 
[3]. 

В проектах логистических систем в зависимости от рассматриваемой 
проекции системная интеграция может представляться и как логистическая, и  
как проектная. 

Сущность логистической интеграции состоит в возможности 
эффективного сотрудничества отдельных субъектов рынка ради достижения 
общих и частных целей. Логистическую интеграцию можно разделить на 
топологическую и технологическую. Топологическая интеграция заключается в 
территориальном объединении представителей различных элементов 
логистической системы. Технологическая интеграция характеризуется 
созданием единой технологической цепочки движения материального потока. 
Интеграционные связи логистической интеграции мотивируются 
экономической целесообразностью совместной деятельности участников 
логистического процесса. 

В проектах логистических систем, как и в любых других проектах, 
выделяют участников, которые отличаются степенью участия в проекте и 
ответственности за полученные результаты. Интеграция участников проекта 
выражается в объединении их совместных усилий и ресурсов для реализации 
замысла проекта,  достижения общих целей проекта и локальных целей 
каждого из участников. В проектах логистических систем существует также 
интеграционная связь между процессами, входящими в процесс управления 
проектом и позволяющими его правильно скоординировать.  

Проектную деятельность рассматривают в таких областях, как управление 
интеграцией, содержанием, сроками, стоимостью, качеством, человеческими 
ресурсами, коммуникациями, поставками, рисками, стэйкхолдерами. Без 
наличия интеграционных связей между указанными областями успешная 
реализация проекта невозможна.  Управление интеграцией в проекте 
направлено на повышение уровня согласованности деятельности по получению 
ожидаемых результатов проекта.  

Нарушение интеграционных связей может привести к нежелательным 
последствиям для проекта. Степень опасности таких последствий зависит от 
силы связи и силы воздействия. В данном контексте необходимо рассматривать 
понятие  «интеграционный риск» как риск разрыва интеграционных связей 
(логистических или проектных) в логистической системе. 

Существует различные трактовки понятия «логистический риск» (табл. 1) 
[4-8].  
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Таблица 1  
Некоторые трактовки понятия «логистический риск» 

Авторы Определение 
Мамчин 
М.М., 
Русановская 
О.А. [4] 

Логистический риск – опасность возникновения задержки в 
работе цепи поставок, нарушение сроков поставок, 
нарушения в работе одного или нескольких звеньев цепи. К 
наиболее распространенным относятся риски, связанные с 
невыполнением соответствующих логистических функций во 
время производства, складирования, маркировки и упаковки, 
консолидации и дробления, транспортировки различными 
видами транспорта, документирования, расчетов, 
распределения и др. 

Ровенских 
М.В. [5] 

Логистический риск – ситуация в логистической системе 
предприятия, связанная с возможностью возникновения 
сбоев в движении потоков различных ресурсов вследствие 
влияния факторов внешней и внутренней среды, последствия 
которых, с точки зрения субъекта управления, являются 
неопределенными и проявляются в виде возможного 
отклонения параметров потоков от заданных.  

Fuchs H., 
Wohinz J. W. 
[6] 

Логистический риск – неожиданное, нежелательное событие 
или причина этого события, которое обусловливает 
отсутствие необходимого товара или сырья в необходимое 
время, в необходимом месте, необходимого качества по 
запланированной цене. 

Плетнева Н. 
Г. [7] 

Логистические риски – это риски логистических операций 
транспортировки, складирования, обработки грузов и 
управления запасами, риски логистического менеджмента 
всех уровней, в частности, риски управленческого характера, 
которые возникают во время выполнения логистических 
функций и операций. 

Витлинский  
В.В., Скицько 
В.И. [8] 

Логистический риск предприятия – это экономическая 
категория, которая отражает особенности принятия 
менеджментом предприятия объективно существующих 
неопределенности и конфликтности, отсутствия полной 
(исчерпывающей) информации на момент принятия 
решений, которые присущи процессам прогнозирования, 
планирования, управления, координации и контроля 
материальных, сервисных, информационных потоков и 
потока интеллектуально-трудовых ресурсов. 

 
К сожалению, ни в одном из приведенных выше определений понятия 

«логистический риск» не отмечается возможность разрыва интеграционных 
связей логистической системы. Акцент делается на логистические процессы, 
операции, области, принципы, существование которых невозможно без 
интеграции. Поэтому, считаем целесообразным под логистическими рисками 
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понимать возможность возникновения нежелательных событий, которые могут 
привести к нарушению функционирования логистической системы за счет 
нарушения интеграционных связей системы. 

Анализ существующих определений проектных рисков показал, что 
современные авторы редко выделяют проектные риски как отдельное понятие. 
Как правило, анализируются понятия «риск», «управление риском», «риск-
менеджмент». Существует также значительное количество классификаций 
рисков, и проектных в том числе.  Проектные риски рассматриваются как 
возможность негативных последствий для проекта, при этом не уточняется 
степень негативного воздействия на сложную систему «проект» (табл. 2) [9-13].  

Таблица 2 
Некоторые трактовки понятия «проектный риск» 

Авторы Определение 
«PMBOK. 
Руководство к 
Своду знаний по 
управлению 
проектами», 3-е 
изд., PMI, 2004. 
[9] 

Риск проекта – это неопределенное событие или условие, 
которое в случае возникновения имеет позитивное или 
негативное воздействие, по меньшей мере, на одну из 
целей проекта, например: сроки, стоимость, содержание 
или качество (т.е. в зависимости от конкретного проекта: 
когда цель проекта определена как сдача результатов 
согласно определенному расписанию или как сдача 
результатов, не превышающих по стоимости оговоренный 
бюджет и т. д.). 

Ноздрина Л.В., 
Ящук В.И., 
Полотай О.И. 
[10] 

Проектный риск – это опасность нежелательных 
отклонений от ожидаемых состояний проекта в будущем, с 
учетом которых принимаются решения в данный момент. 

Болдырева Т.В., 
Ковтун Т.А. [11] 

Проектный риск – это возможность отклонения от 
запланированной траектории развития проекта, вызывать 
которые может как изначально негативное, так и 
позитивное событие. 

Королькова 
Е.М. [12] 

Риск проекта — это степень опасности для успешного 
осуществления проекта. Понятием риска характеризуется 
неопределенность, связанная с возможностью 
возникновения в ходе реализации проекта 
неблагоприятных ситуаций и последствий, при этом 
выделяются случаи объективных и субъективных 
вероятностей. 

Кошелевский 
И.С.[13] 

Под риском реального инвестиционного проекта 
(проектным риском) понимается вероятность 
возникновения неблагоприятных финансовых последствий 
в форме потери ожидаемого дохода в ситуациях 
неопределенности его осуществления. 

 
Под проектными рисками следует понимать возможность возникновения 

нежелательных событий, которые могут привести к нарушению в 
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функционировании проекта как сложной динамической системы и отклонениям 
от запланированной траектории развития. Данные отклонения могут 
возникнуть под воздействием факторов различной природы, в том числе и тех, 
которые приведут к нарушению интеграционных связей в системе. 

Таким образом, и логистические, и проектные риски могут обладать 
возможностью нарушения интеграции логистической системы. Следует 
выделить в отдельную категорию интеграционные проектные риски 
логистической системы, под которыми необходимо понимать все возможные 
риски, приводящие к нарушению интеграции как логистической, так и 
проектной. 

Для более детального анализа интеграционных рисков проекта 
логистической системы и предотвращения или минимизации последствий их 
влияния на проект, необходимо разработать последовательность управления 
интеграционными рисками в проекте. Управление интеграционными рисками 
должно включать все этапы управления рисками в проекте: 

1) качественный анализ интеграционных рисков, 
2) количественный анализ интеграционных рисков, 
3) разработка и оценка антирисковых мероприятий, 
4) управленческое решение о принятии мер по управлению 

интеграционными рисками.  
Особое внимание необходимо уделить качественному анализу рисков, а, 

именно, их идентификации и спецификации, поскольку интеграционные риски 
относятся к той категории рисков, последствия наступления которых для 
проекта могут быть катастрофическими – разрыв интеграционных связей может 
привести к разрушению всей проектной системы. 

Выводы. Таким образом, интеграционные риски в проектах логистических 
систем  составляют одну из наиболее важных групп рисков, поскольку в 
данных проектах наиболее явно выражены интеграционные связи, как в 
проектной, так и в логистической областях. Интеграция логистическая является 
необходимым условием для полноценного функционирования логистической 
системой, а проектная для достижения успешности реализации проектов.  

 
2.4. ОСОБЛИВОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ 

ЯКІСТЮ В УМОВАХ МОЛОКОПЕРЕРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВ 
УКРАЇНИ НА ОСНОВІ РИЗИК-ОРІЄНТОВАНОГО ПІДХОДУ 

На сьогоднішній день все більше молокопереробних підприємств, що 
бажають довести споживачам та партнерам свою здатність ефективно 
працювати та на високому рівні задовольняти їх потреби проходять 
сертифікацію на відповідність міжнародному стандарту ISO 9001. 
Запровадження системи управління якістю (СУЯ) в діяльності переробних 
підприємств відіграє сьогодні значну роль у забезпеченні їх сталого розвитку та 
є одним із можливих шляхів збереження конкурентних позицій у молочний 
галузі. 

Нова версія стандарту ISO 9001:2015 була опублікована 22 вересня 2015 
року і  обумовлена рядом характерних особливостей сучасного розвитку 
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соціально-економічних систем, таких як: підвищення рівня інформатизації та 
автоматизації елементів операційних та управлінських процесів; глобалізацією 
конкуренції та посиленням ролі менеджменту знань в управлінні системою; 
внутрішніми та зовнішніми ризиками тощо. 

Організаціям надано трирічний перехідний період, щоб привести свою 
систему менеджменту у відповідність новим вимогам та переоформити 
сертифікати, так як з 15.09.2018 вони стають недійсними [1, 2]. 

Зміни в новій версії стосуються структури і термінів, документованої 
інформації, лідерства, внутрішніх знань організації процесно-орієнтованого та 
ризик-орієнтованого підходів. Термін «ризик» використовувався і раніше 
стандартом ISO 9001:2008, але у неявній формі. Поява цього терміна у новій 
версії іще раз підкреслює акцент на процесному підході, за якого ризик 
необхідно розглядати і як імовірність невиконання основного завдання СУЯ 
щодо надання споживачеві відповідно до його вимог продуктів і (або) послуг з 
метою досягнення його задоволеності, і як можливість знаходження рішень для 
поліпшення процесів СУЯ [3].  

Ризик-орієнтований підхід вимагає визначити та врахувати при плануванні 
системи менеджменту якості ризики, що можуть виникнути в процесі 
діяльності організації та розробити заходів реагування на них [2].  

Одним з елементів ризик-орієнтованого підходу та ще одним 
нововведенням ISO 9001:2015 є поняття «контекст організації». Визначити 
контекст означає – визначити зовнішні та внутрішні фактори, що впливають на 
здатність організації задовольняти потреби своїх клієнтів та зацікавлених 
сторін [4]. 

Для визначення контексту молокопереробних підприємств ми використали 
такі інструменти як PEST-аналіз та аналіз п’яти сил Портера. 

PEST-аналіз – інструмент, призначений для виявлення політичних, 
економічних, соціальних і технологічних факторів середовища. 

Політичні фактори. Несприятливі військово-політичні процеси призвели 
до скорочення українського ринку цільномолочних продуктів на 23%, ринку 
сирів - на 21%, також повністю закритим є російський ринок. 

В зв’язку з цим актуальним питанням для виробників молочної продукції в 
Україні є пошук нових ринків збуту, варто відмітити зняття тимчасових 
обмежень на експорт до Казахстану, освоєння ринку Китаю та початок дії з 1 
січня 2016 року угоди між Україною та ЄС про зону вільної торгівлі. Але 
відсутність втілення в Україні законодавчих вимог ЄС та гармонізації 
вітчизняної системи стандартизації із системами стандартизації країн-членів 
ЄС створює перешкоди виходу продукції в європейський простір швидкими 
темпами. 

Економічні фактори. Молочна промисловість займає провідне місце серед 
галузей агропромислового комплексу України. в загальному обсязі харчової та 
переробної промисловості складає питома вага молочної галузі займає 19%.  

Частка витрат на молочні продукти становить 15% від загальних витрат на 
харчування, але молокопродуктовий підкомплекс АПК України знаходиться в 
стані кризи.  
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На виробників молочних продуктів діє два основних негативних фактори:   
1) Девальвація гривні. Цей фактор визначає вартість упаковки, перевезень, 

деяких інгредієнтів, в яких імпортна складова, а також перешкоджає укладанню 
довгострокових господарських угод та підписанню контрактів.  

2) Скорочення поголів’я великої рогатої худоби, викликане недостатнім 
фінансування агропромислового комплексу та фермерських господарств. Це 
спричинює посилення конкуренції серед молокопереробних підприємств на 
ринку молочної сировини та зростання закупівельної ціни молока. 

Соціальні фактори. Молочні продукти займають важливе місце в раціоні 
харчування і є свого роду продуктами першої необхідності, при цьому 
практично не мають товарів-субститутів. Особливої популярності набувають 
йогурти та сиркові маси у порційних міні упаковках, які розраховані на одну 
особу і споживаються протягом одного прийому їжі і виступають 
альтернативою їжі з ресторанів швидкого харчування типу. Позитивним 
фактором в цьому питанні є пропаганда правильного харчування і здорового 
способу життя [5]. 

Технологічні фактори. Індивідуальні для кожного підприємства. До них 
відносяться: технологічний стан і вік обладнання, рівень автоматизації, 
потужність, санітарний стан будівель та прилеглих територій та ін. 

Модель п'яти сил Портера - інструмент стратегії, який використовується 
для аналізу структури ринку. П'ять сил Портера включають в себе: аналіз 
загрози появи товарів-замінників, аналіз загрози появи нових конкурентів, 
аналіз ринкової влади постачальників, аналіз ринкової влади споживачів, аналіз 
рівня суперництва серед конкуруючих на даному ринку продавців (ситуація в 
галузі). 

Загроза появи продуктів-замінників. До субститутів коро’ячого молока 
можна віднести козяче молока, овече молоко, а також рослинні альтернативи: 
соєве, мигдальне, рисове, вівсяне, кокосове молоко, однак через високу вартість 
і низьку поширеність зазначені продукти не можуть створити конкуренції 
традиційним молочним продуктам. 

Ринкова влада постачальників (молочні ферми). Спостерігається 
посилення конкуренції серед молокопереробних підприємств в сфері закупівель 
молока-сировини, що спричинене зменшення обсягів його виробництва.  

Найбільшою є конкуренція для молока класу «екстра», враховуючи 
низький відсоток його виробництва сільськогосподарськими підприємствами, 
та той факт що молоко лише цього класу відповідає вимогам європейских 
регламентів, а отже придатне до експорту до країн Європи. 

Варто також відзначити фактор сезонності: в Україні 65% молока 
виробляється у весняно- літній період, і лише 35% - в осінньо-зимовий. 

Загроза появи нових гравців. На ринку молока і молочної продукції 
України працює досить велика кількість підприємств, при цьому більше 50% 
загального обсягу виробництва концентрується в руках десяти великих 
компаній, тому поява нових гравців на ринку навряд чи суттєво вплине на 
ситуацію. 

Що стосується імпорту то останніми роками не спостерігалась ситуація 
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щоб він використовувався для покриття потреби внутрішнього ринку 
молокопродуктів Торговельне сальдо по молочній продукції в Україні вже 
тривалий час позитивне.  

Ринкова влада споживачів. Є досить високою, враховуючи високу 
насиченість ринку молочними продуктами. Для прикладу, у 2010 р рівень 
виробництва молочних продуктів перевищував рівень споживання на 14%  

Що стосується чинників, що впливають на попит, то одним із основних для 
споживачів виступає ціна. В умовах зниження купівельної спроможності 
населення саме ціна відіграє важливу роль при виборі товарів. Згідно 
статистичних даних  для 45% споживачів при виборі продукту ціна є суттєвим 
фактором, а для 35% споживачів – вирішальним [6].  

Рівень конкурентної боротьби. є досить високим зважаючи на існуючу 
перевагу пропозиції над попитом, зниження купівельної спроможності 
споживачів та скорочення виробництва молока фермерськими господарствами. 

Основним фактором конкуренції є забезпечення молоком-сировиною 
особливо класу «екстра» та ціна запропонованих товарів. 

Отже, визначення контексту допоможе організації уникнути ризиків, 
підвищити ефективність та продемонструвати відповідність міжнародним 
стандартам, зокрема адаптувати свою діяльність відповідно до вимог ISO 
9001:2015. 

 
2.5. ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ КРУЇЗНОГО ТУРИЗМУ   

НА ВНУТРІШНІХ ВОДНИХ ШЛЯХАХ УКРАЇНИ 
Круїзний туризм е універсальним видом туризму, тому що поєднує у собі  

різни види сервісу та організації дозвілля, а саме готельний бізнес, ресторанне 
обслуговування, екскурсійну діяльність та комфортне переміщення. 

Розвитку   круїзного бізнесу України  заважають такі стримуючі фактори: 
- не транзитний характер Чорного моря; 
- брак круїзних суден світового класу; 
-  необхідність модернізації портової інфраструктури (збільшення корисної 

площі туристських причалів, оснащення пасажирських терміналів міжнародним 
телефонним та комп'ютерним зв'язком, банкоматами і пунктами обміну валют, 
інформаційними кіосками тощо); 

- вузькість системи туристської  пропозиції в портових центрах країни; 
-  відсутність маркетингової програми по рекламі і просуванню 

українських круїзних маршрутів і портів на спеціалізованих міжнародних 
виставках і ярмарках. 

Але головною проблемою українського круїзного туризму є відсутність 
попиту серед українських туристів на внутрішні водні круїзи.  

За даними державної служби статистики, зараз в Україні круїзних 
пасажирів, що скоюють морські подорожі, не більш 20 тис. чоловік, хоча 
загальна кількість туристів, що користуються всіма іншими видами транспорту, 
наближається до 5 млн. Тим часом потенційний попит на морські та річні 
поїздки достатньо високий. Тому  при відновленні  внутрішніх круїзів типу 
«ріка-море», водними шляхами України, в басейні Чорного, Азовського морів 
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та річок Дніпро, Дунай,  цілком можна розраховувати мінімум на 100 тис. 
туристів щорічно. 

До недавнього часу декілька українських судноплавних компаній 
здійснювали ряд круїзів «ріка – море», зокрема по Дніпру з виходом у Чорне 
море. Проте всі зусилля організаторів цих круїзів були в основному спрямовані 
на залучення іноземних туристів. Сьогодні привабити іноземного туриста дуже 
складно через стійко сформованого за кордоном образу України, як 
небезпечного регіону. Саме тому необхідно сконцентрувати свої зусилля на 
залученні українського туриста. Тим більше що саме внутрішній туризм є 
сьогодні найбільш популярним серед українців. 

Першим кроком на шляху розвитку внутрішнього круїзного бізнесу 
необхідно визначити місто – порт (логістичний координатор). В ньому має бути 
створений транспортно-туристичний сервіс, якій буде спроможнім відродити 
традиції  розвинених морських та річних пасажирських перевезень. Таким, 
наприклад може стати Одеса. Цьому сприяє дуже вигідне геополітичне 
розташування, наявність рекреаційних зон, санаторіїв, історичних місць та 
архітектури направленість на розвиток Одеського регіону. Також у створенні 
цього повинна бути зацікавлена і міська адміністрація, так як в їхніх інтересах 
повинен бути розвиток міста не лише на національному рівні, але й на 
світовому. Адже туризм є одним з пріоритетних напрямів розвитку 
національної культури та економіки будь якої країни. Тому буде дуже 
доцільним проектування річкових маршрутів із заходом в Одесу та до інших 
найбільш популярних серед туристів міст, де відпочиваючі зможуть не тільки 
насолодитися просторами Чорного моря, але і відвідати багато цікавих та 
культурних місць у межах одного туру. 

Вже сьогодні в Україні для поліпшення стану водних пасажирських 
перевезень вживаються наступні заходи. Найближчим часом набирає чинності 
наказ Міністерства інфраструктури України (МІУ) №229 "Про внесення змін до 
Положення про річкову інформаційну службу (РІС) на внутрішніх водних 
шляхах України". Згідно цього документа власники пасажирських 
несамохідних суден отримали відстрочку для комплектації суден засобами 
навігаційного обладнання до початку навігації цього та наступного років. 
Окремі види суден звільняються від встановлення такого обладнання. Зокрема, 
мова йде про пороми, мали/маломірні, службово-роз'їзні, гідрографічні судна, а 
також деякі судна технічного флоту. Дане рішення дозволить знизити 
фінансове навантаження на судноплавні компанії. Зміни до цього порядку були 
ініційовані МІУ після обговорення вимог Євродиректив з спільнотою 
судновласників. В умовах складної економічної ситуації відстрочка, 
передбачена для закупівлі та встановлення обладнання, що дозволить знизити 
фінансове навантаження на судноплавні компанії без шкоди для безпеки 
судноплавства на внутрішніх водних шляхах України. Оснащення суден, які 
здійснюють плавання по внутрішнім водним шляхам, радіолокаційним 
обладнанням та засобами зв'язку передбачено в рамках виконання Україною 
Директиви 2005/44/ЄС Європарламенту і Ради Європи від 07 вересня 2005 року 
щодо гармонізації річкової інформаційної служби на внутрішніх водних шляхах 
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Співтовариства. Також Міністерство інфраструктури України вжило заходів 
для удосконалення процедури справляння портових зборів у морських портах 
України.  

Але для успішного досягання головної мети, а саме  відродження та 
подальшого розвиту пасажирських перевезень в Україні необхідне втілення 
економічних, політичних та соціальних завдань, які відображені у рис.1. 

Для вирішення економічних завдань потрібно: 
- збільшення економічної ролі пасажирських перевезень у хазяйському 

комплексі України та забезпечення регіонального мультиплікаційного ефекту 
(розвиток пов’язаних з пасажирськими перевезеннями галузей хазяйського 
комплексу); 

- забезпечення участі ведучих туристичних та курортних центрів України у 
системі міжнародного і загальнодержавного розподілу праці; 

- підвищення конкурентної спроможності і економічної ефективності 
туристичного продукту, який виникає при перевезенні пасажирів; 

- підвищення ефективності використання і охорони у регіоні рекреаційних 
і природних лікувальних ресурсів; 

Для вирішення соціальних завдань потрібно: 
- створення умов соціальної стабільності у регіоні; 
- забезпечення державної підтримки та умов для подальшого розвитку 

пасажирських перевезень; 
- забезпечення функціонування спеціальної системи, якою зможе 

користуватися певна категорія населення; 
- підвищення якості обслуговування населення під час пасажирських 

перевезень та розвинення послуг для обслуговування туристів в портах заходу ; 
- підвищення ефективності культурно – духовного розвитку населення та 

гостей у привабливих для туристів регіонах на основі культурно – 
пізнавального туризму і збереження культурної спадщини. 

   Для вирішення політичних завдань потрібно: 
- створення більш ефективного входження України у міжнародну 

спільноту та подальшого розвитку міжнародних відносин; 
- створення привабливого іміджу України на міжнародній арені круїзних 

перевезень; 
- видання законів, указів, постанов та  нормативних актів, які будуть 

сприяти подальшому розвитку пасажирських перевезень а Україні; 
- залучення інвесторів з розвинених країн світу. 
Головні напрямки розвитку пасажирських перевезень які відображені у 

схемі та можуть бути реалізовані за допомогою державної підтримки та 
створення умов для ефективного управління сферою водного транспорту, що 
передбачає створення та удосконалення нормативно – правової бази, створення 
сприятливих умов для інвестицій, розвиток пасажирських перевезень на рівні 
конкуренто спроможної галузі економіки, проведення держбюджетного 
фінансування створення та реконструкції берегових споруд та комплексів.  

Проаналізувавши ринок перевезення пасажирів водним транспортом 
можливо зробити виводи, що розвинення круїзної індустрії є дуже привабливим 
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напрямком не тільки для інвесторів та суміжних з перевезеннями туристів 
напрямками, а також для країни в цілому.  
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Умови реалізації програми розвитку водного туризму: 
- державна підтримка; 

- комплексний підхід до планування розвитку пасажирських перевезень; 
- урахування інтересів всіх сторін; 

- створення матеріально-технічного базису в портах України. 

Програма маркетингових заходів: 
- Залучити українського споживача, 

- Розробка сезонної туристичної лінії,  
- Сфокусуватися на сімейному відпочинку, 
- Зорієнтуватися на молоді сімейні пари, 

-  Розробити розважальні і спеціалізовані програми для дітей, 
-  Облаштувати спеціальні ігрові приміщення, 

- Залучити аніматорів для праці з дітьми різного віку, 
-  Гнучка цінова політика,  

- Активна рекламна компанія в портах заходу. 
  

Головна мета: розвиток пасажирських перевезень в Україні 
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ГЛАВА 3  
СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКІ ТА ПОЛІТИЧНІ АСПЕКТИ 

СУЧАСНИХ  ТРАНСФОРМАЦІЙ ДЕРЖАВИ ТА СУСПІЛЬСТВА В 
КРАЇНАХ НОВОГО ШОВКОВОГО ШЛЯХУ 

 
3.1. СИСТЕМА ОСВІТИ ТА МЕНТАЛІТЕТ СТУДЕНТСЬКОЇ 

МОЛОДІ В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЇ СУЧАСНОГО СУСПІЛЬСТВА 
Розвиток сучасної цивілізації характеризується рядом кардинальних 

тенденцій, які визначають обличчя суспільства в цілому і функціонування його 
окремих сфер. А саме, трансформаційні процеси, котрі є наслідком феномену 
глобалізації.  

Процес соціальної трансформації пов'язаний з наявністю суперечливих 
явищ кризи і прогресу, сплеску традиціоналізму і модернізації, конфлікту 
сучасного і традиційного… Слід підкреслити, що трансформаційні процеси 
суспільства не передбачають вектора змін: вони можуть бути як 
прогресивними, так і регресивними, головне в них – це перетворення форм і 
змісту суспільного життя, її інституціональної сфери, норм, цінностей, 
менталітету та інших соціокультурних сторін соціуму.  

В методологічному плані можливо звести різні структурні виміри 
соціальної трансформації до основних типів вимірювань: виробничо-
економічного, соціального, політичного та культурного, в кожному із яких 
активізується цілий комплекс проблем. А саме, в виробничо-економічному типі 
вимірювань – лібералізація ринку, а також необхідність захисту стратегічно 
важливих галузей від економічної неефективності; в соціальному – динаміка 
багатства і бідності, проблеми безробіття, неконтрольованої міграції та «витоку 
мозків», демографічні, а також екологічні проблеми; в політичному – 
протистояння глобалізму та антиглобалізму, феномен міжнародного тероризму; 
в культурному – проблеми культурної, релігійної та національної ідентичності, 
проблема віртуалізації особистості та уніфікації її менталітету [1; 2]. 

Негативний вплив ідеології глобалізації проявляється в деструктивних 
змінах, спрямованих на якість виховного процесу. Ринковий менталітет, 
пронизуючі всю систему освіти, викликає масштабну перебудову ціннісних 
орієнтацій і мотивацій діяльності як викладачів, так і студентів, відбувається 
переорієнтація молоді на задоволення утилітарних потрібностей, формується 
культ матеріального благополуччя та установки на зв'язок професійної праці із 
збагаченням та комерційним успіхом. Але, як показував ще Г. Маркузе, раби 
розвиненої індустріальної цивілізації перетворилися в сублімованих рабів, 
залишаючись такими, бо рабство задається не мірою покірності і не складністю 
праці, а статусом буття як простого інструмента і зведенням людини до стану 
речі,… відбувається процес втрати духовного виміру, в результаті чого 
складається тип «одновимірної людини» [3]. Отже, особливо гостра проблема 
самоідентичності студентської молоді, котра в перспективі формує основу 
економічної, політичної і культурної еліти нації та визначає напрямок еволюції 
соціокультурного середовища в цілому. 

Національна система виховання – це створена упродовж віків самим 
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народом система поглядів, переконань, ідей, ідеалів, традицій, звичаїв, 
покликаних формувати світоглядну свідомість та ціннісні орієнтації молоді, 
передавати їй соціальний досвід, надбання попередніх поколінь. Ще К. Д. 
Ушинський, створюючи свою педагогічну систему, виняткового значення 
надавав одному з найважливіших принципів організації освіти й виховання — 
принципу народності. На думку К.Д. Ушинського, народне виховання — таке 
виховання, яке проникає в побут, характер, поведінку й усе життя народу,.. 
спрямованість суспільного виховання являється «продуктом тривалого 
історичного розвитку нації, яке не можна запозичувати у інших народів»[4].  

 Згідно А. Запесоцькому, ігнорування духовних підстав національної 
культури є серйозною небезпекою, оскільки ослаблення духовного потенціалу 
суспільства веде до втрати ним здатності зберігати свої життєво важливі 
параметри. Мова йде про реалізацію процесу соціокультурного відтворення, 
передачі молодим поколінням базових соціальних цінностей і ідеалів [5].  

Таким чином, ідеал, до якого має прагнути освіта, з точки зору 
загальнонаціональних інтересів – це духовно-моральна людина, патріот, 
громадянин, висококласний і компетентний спеціаліст. Чи відповідає зараз 
система освіти такому ідеалу – велике питання… 

Становлення сучасної системи освіти відбувається в умовах радикальної 
корекції традиційних цінностей і ціннісних орієнтацій українського 
суспільства, в напрямку формування суспільства споживання і зміцнення 
стандартів індивідуалізму, в умовах формування уніфікованого, позбавленого 
національних рис типу ментальності, пов'язаного, як правило, із специфічним 
сленгом – це є результат шляхів і роздоріж сучасної цивілізації.   

Студентська молодь завжди була найбільш свідомою, активною і 
перспективною частиною будь-якого суспільства, оскільки студентська пора – 
це час особистісного становлення і професіонального самовизначення кращої 
частини молоді в будь-якій країні. Більшість студентів чітко розуміє, що 
динамічність і жорстокість сучасного життя вимагає прояви самостійного 
мислення, критичної оцінки дійсності, відповідальності за свої рішення і 
вчинки, усвідомлення своїх прав і обов’язків, творчого підходу до будь-якої 
діяльності.  

Україна, активно включившись в євроінтеграційні освітні процеси, 
здійснює багато реформ поки без належної оцінки ризиків і витрат і 
«переорієнтована» виховна діяльність на ідеали космополітичного світогляду 
робить студента «громадянином планети». Мова, в першу чергу, йде про 
процеси академічної мобільності, які з кожним роком набирають обертів, і 
молодь, що зросла в умовах нескінченних змін, які нею сприймаються як 
норма, дуже легко включається в цей соціальний феномен. 

Студенти старших курсів та випускники із зацікавленістю беруть 
запрошення від зарубіжних вузів або інформацію про різні програми та 
конкурси, що дають можливість продовжити навчання поза Україною. 
Здебільшого це авторитетні європейські програми: Erasmus Mundus, Tempus, 
Marie Curie Cection, німецькі програми DAAD та ін. Слід зазначити, що в 
процеси академічної мобільності включаються, як правило, студенти соціально 
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активні, з хорошим рівнем загальної, професійної і мовної підготовки та їх 
висока якість освіти досягається за умови глибокої індивідуалізації навчання. 

Безумовно, в контексті стратегічних завдань державної освітньої політики 
України, зовнішню студентську мобільність можна розглядати як істотну 
статтю поповнення бюджету (за рахунок навчання іноземних студентів), а 
професійну мобільність професорсько-викладацького та адміністративного 
складу ВНЗ варто розглядати як механізм підвищення рівня національної 
освітньої системи за рахунок вивчення іноземного досвіду. І тим не менш, що 
частіше виникають такі соціальні явища, як посилення міграційних настроїв, 
«відплив умів» і скорочення інтелектуального потенціалу країни. Дуже прикро, 
коли учасники програм академічної мобільності вибирають свої життєві 
траєкторії на «позаукраїнські» перспективи.   

Наступний аспект, на якому хотілося б сконцентрувати увагу – це 
уніфікація та віртуалізація освіти і такі її наслідки, як шаблонізація менталітету 
сучасної молоді. 

Одним із сучасних пріоритетів України, як і майже всього світу, є 
побудова «орієнтованого на інтереси людей, відкритого для всіх і спрямованого 
на розвиток інформаційного суспільства, в якому кожний може створювати 
інформацію і знання, мати до них доступ, користуватися й обмінюватися 
ними…підвищуючи якість свого життя на основі цілей і принципів Статуту 
Організації Об’єднаних Націй і поважаючи в повному обсязі та підтримуючи 
Загальну декларацію прав людини»[6].  

Визначною тенденцією розвитку сучасного інформаційного суспільства є 
віртуалізація людської діяльності, яка, в першу чергу, обумовлена розширенням 
застосування інформаційно-комунікаційних технологій. В повсякденному 
спілкуванні поняттю «віртуальний» часто приписують значення «вигаданий, не 
існуючий в дійсності». Однак, у сучасному науковому дискурсі «віртуальність» 
починає сприйматись, як вид реальності. «Віртуальна реальність – це не інша 
реальність, куди ми йдемо час від часу, це е реальність, в якій ми живемо. 
Віртуальна реальність – це продовження реальної реальності» [7].  

Оскільки метою інформатизації суспільства є «створення гібридного 
інтегрального інтелекту всієї цивілізації, здатного передбачати і управляти 
розвитком людства» [8], важливу роль в даному процесі має виконувати освіта.  

Віртуальна освіта, як соціокультурний інститут, формує менталітет 
особистості, її ідентичність, тому виникає потреба в формуванні віртуальної 
культури особистості як викладача, так і студента; її визначають як 
використання програмного забезпечення з метою навчання та контролювання 
знань, урахування сучасних інформаційних технологій при формуванні методів 
і форм викладання, актуальною є психолого-педагогічна підготовленість їх до 
використання комп'ютерної техніки, розуміння методичних особливостей 
застосування її, уміння цілеспрямовано працювати з інформацією, тощо, тобто, 
віртуальна культура є смисловою основою розвитку дистанційної освіти.   

Безумовно, соціокультурна інформатизація суспільства формує нові 
напрямки ідентифікації молоді, залучає студентів до лав суб’єктів 
інформаційного суспільства, а саме: це явище інтернетних спільнот; 
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ідентифікація у мережному співтоваристві; розширення можливості 
самореалізації в інформаційній сфері; сприяння соціалізації, що відповідає 
потребам інформаційного суспільства; створення нових норм відносин у 
кіберпространстві та цінностей, пов’язаних з комп’ютерно-інформаційною 
культурою; досконаліший рівень комп'ютерної грамотності; інакший ступінь 
ментальної готовності до використання сучасної інформаційної техніки та ін.   

Сучасне інформаційне середовище та віртуальна освіта мають і інший 
вектор розвитку: мова йдеться, в першу чергу, про якість дистанційної освіти, і 
як доказ тому, феномен тиражування, а не створення інтелектуального 
продукту, передача відомостей про нього за допомогою друкованих видань, 
телебачення, лекцій і семінарів в рамках системи загальної освіти і мережі 
Internet. На сьогодення, за словом «інформація» криється саме комунікація, а не 
знання і сучасна більш інформована людина –  це не та, яка більше знає, а та, 
яка бере участь в більшій кількості комунікацій. Як підкреслює Д.В. Іванов, 
«…Студентами рухає прагнення не до істинного, а до вигідного знання. 
Відбувається відділення науковості від істинності. У діяльності вчених і 
студентів все більше сил і часу відводиться створенню презентації образу, 
необхідного для успіху в конкурсах на отримання грантів, стипендій для 
навчання за кордоном, замовлень на консалтингові послуги і т.п. Звідси – 
розквіт в останні десятиліття саме тих соціальних технологій, які адекватні 
симуляції компетентності: дослідницькі фонди, гранти, консультування, 
конференції, академічні обміни, перманентна освіта…»[9]. 

Аспекти впровадження інформаційних технологій в освіті та їх якість 
наполегливо підкреслюють представники Майкрософт: на першому місці має 
бути навчання, і тільки потім доцільно думати про прилади й обладнання. 
Корпорація забезпечує освіту різноманітними технологіями, проте наполягає на 
тому, що прилади повинні допомагати освітянам перебудовувати освіту, а не 
змушувати їх пристосовуватися до нових технологій. 

 Отже, з огляду на вищезазначене, сучасне трансформаційне суспільство 
утверджує нову парадигму освітньої діяльності, інші світоглядно-ціннісні 
пріоритети соціокультурного середовища, веде до поступового розмивання 
національної ідентичності, до інтеграції і навіть до уніфікації всіх форм 
життєдіяльності, відбувається процес втрати духовного виміру. Взаємодія 
менталітету студентської молоді і соціальної динаміки зумовлюється тим, що 
менталітет молодої людини виявляється вбудованим в ряд об'єктивних 
факторів детермінації розвитку сучасного українського суспільства, що 
проглядається на прикладі інформаційного середовища; саме з розвитком 
інформаційно-комунікаційних технологій відбувається соціокультурна 
шаблонізація менталітету, формується новий тип інтелекту, духовності та 
культури сучасної молоді.    

 
3.2. ВЛИЯНИЕ ГОСУДАРСТВА И ОБЩЕСТВА УКРАИНЫ НА 

ПОЛИТИЧЕСКИЕ И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ С 
ТРАНСПОРТИРОВКОЙ ТОВАРА ПО НОВОМУ ШЕЛКОВОМУ ПУТИ 

В начале 2014 года украинскую общественность приятно взбудоражила 
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неожиданная новость – Китай готовит проект возрождения Великого 
Шёлкового Пути, а Украина станет его частью. Конечно же, новость для нас 
радостная. Ведь это повлечет за собой крупные инвестиции, строительство 
железных и автомобильных дорог, мостов, улучшение и реконструкцию наших 
портов. Будет создаваться транспортная инфраструктура, которая уже много 
лет, к сожалению, находится в весьма плачевном состоянии. Да и для китайской 
стороны это сулит очень даже неплохую выгоду. 

Однако все ли так радужно? Неужели никаких подводных камней ни для 
Украины, ни для Китая нет? 

А давайте-ка перенесемся на почти 2200 лет назад. Именно тогда 
зарождался Великий Шёлковый Путь. После походов Александра 
Македонского Восток и Запад узнали гораздо больше друг о друге, тут и 
возникла идея торговли. Было это во времена императора У-ди, который начал 
торговать шёлком и специями в обмен на замечательных коней, фрукты, вино и 
другие товары. 

Однако, тут же мы видим, что торговля по этому маршруту была резко 
прервана из-за восстаний в той местности в 17-27 годах нашей эры. 
Углубившись в историю, можно найти, что тот Шёлковый путь имел 
множество проблем, которые постоянно не давали ему стабильно 
функционировать, во многом из-за этого существовала не одна, а множество 
дорог из Китая в Европу. Что же это за проблемы? Набеги кочевников с целью 
разграбления, политические распри, когда решения принимались в угоду не 
экономическим, а политическим интересам, военные конфликты на территории, 
через которую путь проходил, неэффективность тогдашней инфраструктуры. 
Можно упомянуть и о климатическом факторе: территория пути была очень 
обширной, проходила по территориям с разными климатическими 
особенностями, начиная от засушливости пустынь Ближнего Востока и 
Средней Азии, заканчивая снежными метелями в Северном Китае. И таких 
проблем было действительно много. 

Прошло около двух тысячелетий, а главная проблема осталась и стоит так 
же остро – как проанализировать и избежать всех этих подводных камней. Как 
сделать так, чтобы этот новый и современный проект был эластичен к 
проблемам, возникающим на его пути, и не остановился при первом же шторме 
или другой опасности. И самое главное – что нужно делать нашему государству 
для устранения всех этих проблем, как стать привлекательной страной для 
новых инвестиций? Другими словами, необходимо проанализировать риски и 
уметь ими управлять. 

Одесса – достаточно важный транспортный узел в длинной 
мультимодальной и межконтинентальной цепочке под названием «Новый 
Шёлковый Путь». Одесса может похвастаться прекрасным расположением, 
ведь она является связующим звеном между азиатской частью цепи и его 
продолжением в Западной Европе. Кроме того, Одесса – достаточно крупный 
порт, имеет развитую железнодорожную инфраструктуру (а ведь большая часть 
пути проходит именно через железнодорожный транспорт). И, конечно же, как 
и любая другая часть пути, Одесса имеет свои риски, какие-то из них 
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особенные именно для этого региона или Украины в целом, другие же можно 
приписать почти ко всем пунктам, входящим в наш Новый Шёлковый Путь. 

Да, необходимо уточнить, что скорее стоит говорить не просто об Одессе, 
а о так называемой «Большой Одессе» - портах Одесса, Черноморск и Южный, 
которые находятся в радиусе 40 километров. Каждый из них имеет свои 
особенности. Например, Одесский порт хорош для перевалки зерна и 
контейнеров, однако суда с большой осадкой принимать не может, Южный же 
глубоководен и имеет подходящее оборудование для перевалки химических 
грузов. Для простоты будем рассматривать эти три порта вместе и называть их 
«Большой Одессой». 

Учитывать стоит все риски, даже самые незначительные. Ведь если 
кажется, будто даже и малейшей вероятности события нет, судьба может 
преподнести сюрприз. 

Итак, какие же риски могут ожидать нас в Большой Одессе? И что нужно 
делать Украине для трансформации своей политической и экономической 
систем для успешной интеграции в проект Нового Шёлкового Пути? Начнем с 
политических рисков, которые могут заморозить или вовсе остановить работу 
проекта. 

Бюрократия, коррупция и несовершенство законодательства. Автор 
данной статьи считает этот риск одним из наиболее существенных, которые 
могут проявиться в современной Украине. Законодательство устарело, 
особенно в транспортной отрасли в целом и морской ее отрасли в частности. 
Это с грустью констатируют почти все передовые специалисты. А еще есть 
бюрократия, которая не дает нормально и стабильно функционировать не 
только транспорту, но и любой другой сфере. Благодаря бумажной волоките и 
множеству лишних действий, которые необходимо пройти, судно, 
железнодорожный состав или грузовой автомобиль с контейнером могут 
простоять лишних несколько десятков часов, а то и пару суток! Эти две 
проблемы – словно назойливый комар, не дающий человеку нормально заснуть. 
Если нашей стране удастся решить эти проблемы, то это приведет к 
инвестиционной привлекательности, ведь проводить перевозки через нашу 
страну станет легче и быстрее, вся система будет работать намного более 
эффективно. 

Риск нестабильной политической обстановки. К сожалению, все 
политические риски для Украины достаточно велики. И этот также. Конфликты 
с другими странами могут повлечь за собой закрытие границ, запрет на въезд 
транспорта одной конфликтующей страны на территорию другой, их грузы, и 
так далее. Яркий пример – закрытие Суэцкого канала Египтом в 1956-57 и в 
1967-73 годах. Тогда всем судоходным компаниям пришлось пускать суда в 
обход Африки, что привело к серьезному изменению фрахтовых ставок. Если 
же Украина обретет политическую стабильность, то это может очень 
положительно повлиять на торговлю с соседними державами, больше грузов 
будут перевозиться по Новому Шёлковому пути через нашу страну. 

Боевые действия – очень хочется надеяться, что данный риск для 
Большой Одессы отсутствует, но рассмотреть его необходимо. Боевые действия 
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могут привести к порче целых партий грузов и транспортных средств, 
перевозящих его. Может также происходить порча инфраструктуры, дорог и 
так далее. В случае если наша страна сведет этот риск к минимуму, ничего 
этого не произойдет, международные партнеры не будут бояться перевозить 
грузы через нашу страну. 

Перейдем к рискам, связанным с технологическим процессами, 
происходящим с грузами в Большой Одессе. 

Хищение груза, порча, повреждение и засыл груза не по назначению. 
Хищение груза, к сожалению, остается большой проблемой в транспортной 
отрасли по всему миру. Где-то больше, где-то меньше, но есть она везде. 
Порой, достаточно большое количество груза может исчезнуть бесследно. С 
этим риском нужно считаться. Порча, повреждение или отправление груза не 
по назначению же происходят в основном из-за халатности и несерьезного 
отношения к работе работниками портов или железной дороги. Либо же они 
могут происходить из-за неисправности или износа оборудования. Если же 
Украина будет делать конкретные шаги на уменьшение этого риска, то 
перевозить грузы через нашу территорию будет безопаснее, и компании не 
будут получать из-за этого ущерб, это приведет к возрастанию доверия к нам. 

Риск забастовок, восстаний и митингов. Часто можно услышать о 
митингах работников транспортной сферы в странах ЕС, когда сотрудники 
аэропортов или железных дорог протестуют за увеличение заработных плат или 
за уменьшение рабочих часов. В любом случае, такие события могут прямо 
повлиять на функционирование проекта и принести убытки от простоя судов 
или составов в ожидании возобновления работы предприятий. Если наша 
страна будет заботиться о уменьшении данного риска, неожиданных задержек 
будет меньше, что привлечет перевозчиков на Украинский рынок. 

Технологическая отсталость оборудования. Об этом уже упоминалось в 
статье. К сожалению, стоит констатировать, что оборудование портов и 
железной дороги в Большой Одессе сильно устарело, инфраструктура не 
соответствует современным стандартам. Про автомобильные дороги и вовсе 
стоит молчать. Трудно конкурировать, когда ты перегружаешь контейнер в 
лучшем случае 20 часов, а то и несколько суток, когда в Европе это делают за 
15-30 минут. Хотя стоит сказать, что Украина начала делать многое для 
улучшения этой проблемы. Например, началась существенная реконструкция 
автомобильной трассы Одесса-Рени, которая имеет межгосударственное 
значение и имеет прямой выход к стране Евросоюза – Румынии. Однако 
проблема все еще не решена, а значит риск стоит принять во внимание. Если 
мы решим ее, то конкурентоспособность с европейскими портами сильно 
возрастет. 

Различия колеи и технических характеристик высоковольтных линий 
для железнодорожного транспорта. Посылаемые из Одессы в Европу вагоны 
должны будут подвергнуты процедуре замены колес, ведь формат колеи в 
Европе и Украине различается. Это также создает свои риски и неудобства и 
может на некоторое время прервать работу пути. Целью Украины может 
служить максимальное сглаживание данного рода проблемы, ведь поменять 
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существующую систему железных дорог не представляется возможным. Это 
также приведет к увеличению удобства перевозки грузов через нашу страну. 

Кадровая безопасность. Данный риск связан с непрофессиональностью 
рабочих. Это может привести к ошибкам, несостыковкам в графиках, порчей 
грузов и так далее. Это встречается везде, не только в Украине. Более того, 
хочется сказать, что наш персонал имеет хороший опыт и знания, поэтому этот 
риск не такой значительный. Однако Украине следует серьезно увеличить 
уровень знаний, предоставляемых нашими ВУЗами, если мы хотим быть на 
хорошем счету у иностранных компаний. 

Отдельно можно выделить риск природных катаклизмов. На территории 
Большой Одессы они встречаются не так часто, но имеют свои особенности. 
Например, у пресного Днестровского лимана есть выход в Черное море, и 
зимой, когда вода там замерзает, лёд выходит в море и его прибивает к 
причалам порта, из-за чего невозможно пришвартовать судно, приходится 
постоянно чистить воду у причалов. Встречаются и снежные метели, 
препятствующие работе транспорта. Черное море может штормить. Это может 
также привести к потере времени и порчи грузов, заморозить работу 
транспорта. Задача Украины в том, чтобы улучшить систему предупреждений и 
оповещений о надвигающихся катаклизмах заблаговременно. Кроме того, наша 
страна должна принять меры для уменьшения риска техногенных катастроф. 
Это снова-таки приведет к тому, что иностранные компании будут нам больше 
доверять и станут перевозить больше грузов через нашу территорию. 

Пиратство – риск его очень незначителен, однако все может произойти. 
Да, в основном это происходит у берегов Сомали, Камеруна, Нигерии, Гвинеи и 
еще некоторых африканских стран. Но кто мог ожидать в 2009 году, что восемь 
граждан из Эстонии, Латвии и России захватят сухогруз Arctic Sea с экипажем 
из 15 человек? Поэтому такой риск нам тоже рассматривать необходимо, хотя 
случаев пиратства в Черном море или же осуществляемых гражданами 
Украины не было зафиксировано. Сложно сказать, что нашей стране 
необходимо сделать для снижения этого риска. Необходимо улучшать качество 
работы погранслужб и нашей полиции. 

Эпидемии. Еще один риск, который может произойти в любом порте 
мира, когда из-за эпидемий животных или людей суда не пускаются в порты, 
что приводит к большим убыткам и порче грузов. Целью нашего государства 
можно назвать применение всех мер для уменьшения риска эпидемий. 

Экономический риск. Правительство страны может решить поднять 
портовые сборы, что может сделать перевалку грузов в Большой Одессе 
экономически нецелесообразным. Либо же могут поднять цены на 
электроэнергию, что прямо повлияет на ставки перевозок грузов 
железнодорожным транспортом. Иными словами, в экономический риск входят 
все те факторы, которые сделают перевозку грузов через Большую Одессу 
невыгодными. Если Украина сможет держать конкурентоспособные цены в 
экономической сфере, перевозчикам будет дешевле перевозить грузы через 
нашу страну, что приведет к всплеску развития транспорта в Украине. 

Риск терроризма. Последний риск, рассматривающийся в данной статье, 
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но далеко не последний из всех существующих. Проблема терроризма в 
последние годы будоражит умы людей по всему миру. К сожалению, 
террористические атаки на транспортную инфраструктуру случаются, что 
может привести к весьма печальным последствиям, вплоть до полной 
остановки пути. В Украине же риск весьма незначителен. Однако нашему 
государству необходимо держать контроль над террористическими угрозами в 
нашей стране, это задача Службы безопасности Украины. Уменьшение этого 
риска приведет к безопасности наших портов и сделает перевозки грузов по 
нашей стране более привлекательными для перевозчиков. 

Итак, выше были описаны основные риски, ожидающие возрожденный 
проект Великого Шёлкового Пути в Одессе, Черноморске и Южном. А также 
задачи нашего государства для успешной политической и экономической 
трансформации Украины. Как мы видим, проблемы могут возникнуть весьма 
существенные, и привести они могут к серьезным последствиям. Это означает, 
что весьма актуально провести детальное исследование рисков на этом участке, 
обратив особое внимание на морской и особенно железнодорожный транспорт. 
Кроме того, используя математические методы, необходимо понять, насколько 
проект эластичен к такого рода проблемам сейчас, не остановят ли они его 
работу. И на основе этого можно разработать план по улучшению его 
эластичности к разного рода рискам. 

Проблема очень актуальна на данный момент. Нам необходимо помнить, 
что рядом с большими возможностями всегда появляются большие риски, нам 
необходимо быть готовыми к ним. Но все же, не смотря на все риски, этот 
проект, безусловно, принесет свои плоды как Украине, так и Китаю, позволит 
улучшить транспортную инфраструктуру, укрепить связи между нашими 
странами, получить большую прибыль с проекта. Так что, конечно же, мы 
смотрим в будущее с позитивом. 

 
3.3. ЗМІНИ В СОЦІАЛЬНОМУ ІДЕАЛІ СУЧАСНИХ КИТАЙЦІВ ПІД 

ВПЛИВОМ КОНЦЕПЦІЇ НОВОГО ШОВКОВОГО ШЛЯХУ 
Соціальний ідеал — це уявлення про досконале суспільне життя та 

ідеальну людину, з яких і складається це ідеальне суспільство. За ідеальний 
визнають такий стан суспільства, у якому немає негативних рис реальних 
суспільств, суперечностей між людьми, які виникають з поділу людей на 
гнобителів і пригноблених, ситих і голодних, можновладних і безправних, 
багатих і бідних та ін. [3, с.91] 

Якщо проаналізувати розвиток китайської цивілізації з точки зору зміни 
соціального ідеалу, то ми побачимо, що у різні часи на перший план виходили 
ті якості людини, які потрібні були для вирішення конкретних проблем в 
державі, або для впровадження державних проектів як на місцевому рівні, так і 
на зовнішній арені. Е.Дюркгейм зазначив, що кожне суспільство має певний 
ідеал людини, який не лише в моральному й інтелектуальному, а й у фізичному 
аспекті є до певної міри універсальним, тобто однаковим якщо не для всіх, то 
для більшості членів даного суспільства. Щоб суспільство ефективно 
розвивалося, треба, щоб між його членами існувала висока міра однорідності. 
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Ця міра досягається та зміцнюється завдяки вихованню, яке дає змогу 
формувати в дитини від моменту її народження суттєві, типові характеристики, 
які вимагаються колективною життєдіяльністю даного суспільства у 
конкретний період часу. Суспільство є активним початком, що продукує 
певний ідеал людини та прагне досягти його за допомогою спрямованих 
виховних дій [5, с.86]. 

Епоха Ся (XXI – XVI ст. до н.е.) належала за своєю структурою до 
первісних державних утворень. Тому, вирішуючи питання встановлення 
єдиного для усіх порядку, започаткування законів, норм поведінки тощо, 
соціальним ідеалом вважалася людина, яка займає гідне місце в суспільстві 
завдяки праці, не веде асоціального способу життя, виконує ритуали та з 
повагою ставиться до інших членів суспільства [10, с.11]. 

Епоха Чжоу (1066 – 221 рр. до н.е.) відзначилася в китайській історії як 
період розробленості, суперечок за території, локальних конфліктів і 
примусового об’єднання країни під владою того чи іншого володаря. Тому у 
своєму трактаті «Білий кінь» тогочасний філософ Гунсунь Лун визначає 
соціальний ідеал людини як людину-патріота, а патріотизм – як відсутність війн 
[2, с.107-208].  

Династія Хань (206 р до н.е. - 220 р н.е.) ознаменувалася процесами 
об'єднання країни, створенням сильної централізованої держави, політичною й 
економічною стабільністю. Тому і ідеальна людина почала розглядатися як 
віддана імператору як Великому Батькові та власній родині як Малій Державі 
соціальна одиниця [8, с.5-7].  

У 265 р. Сима Янь заснував нову династію Цзінь, якій удалося об'єднати 
під своєю владою увесь Китай після майже 60 років роздробленості та 
міжусобиць (епоха Трицарства). Період Цзінь в історії Китаю характеризується 
посиленням локальних конфліктів на етнічному ґрунті, прагненням малих 
народів і приєднаних територій до національної самоідентифікації. Тому і 
соціальний ідеал людини почав пропагандувати відсутність невихованості, 
любов до всього хансько-китайського (істинного), прив'язаність до власного 
місця проживання та неприйняття традицій і звичок, що побутують на інших 
територіях чи серед малих національностей (неханців). А вихованість людини 
насамперед повинна виявлятися в зовнішніх факторах: одязі, мові, 
гастрономічних уподобаннях, оформленні житла тощо в традиційній китайській 
манері [7, с.4]. 

Сходження на престол Династії Тан (618-907 н.е.) вважається «золотим 
століттям» в історії Китаю. Мир і порядок у країні дозволили зосередити всі 
сили на благо країни: пpоцвітали сільське господарство, кустаpні pемесла й 
тоpгівля, мистецтво й література. Тому і соціальний ідеал людини того часу 
оздобився такими рисами, як витонченість, повага один до одного, нарочита 
неспішність у діях та манері мови, виявлення творчих здібностей, досягнення у 
сфері каліграфії, поезії, інших видах мистецтва [4, с.44]. 

Початок ХХ ст. характеризується в Китаї різким сплеском активності: 
економічної (у зв'язку з практичним доступом до економічних і виробничих 
досягнень Заходу у вигляді економічних схем і продукції, привезеними 
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представниками Англії, Франції, Німеччини і т.ін. на анексовані цими 
державами території для організації власного побуту), юридичної (активне 
формування законодавчої бази країни за європейським зразком для задоволення 
нагальних потреб), соціально-політичної, релігійно-філософської, що вплинуло 
на формування соціального ідеалу нової людини. Інтелектуальні зусилля 
спрямовувалися на вирішення доленосних проблем, які в сукупності є 
одночасно пошуком виходу зі стану застою, обумовленого обтяженістю 
застарілих традицій, і подоланням вікової відсталості країни практично в усіх 
аспектах без втрати національної незалежності та культурної ідентичності. У 
зв'язку з анексією територій, громадянською війною, загрозою зовнішнього 
військового вторгнення й окупації, підняттям революційного руху всередині 
країни стрижневою для китайського громадського дискурсу першої половини 
ХХ ст. стала проблема співвідношення національних традицій із західними 
ідеалами та цінностями. Домінантою в суспільно-політичному житті Китаю 10-
х – кінця 40-х роках ХХ ст. стає ідеологія націоналізму. Розглядаючи 
націоналізм як «об'єднання людей однієї раси, однієї мови, релігії та звичаїв 
навколо ідеї боротьби за незалежність, самоврядування, створення досконалої 
держави з метою досягти суспільного добробуту й могутності, захисту від 
зовнішніх ворогів» [6, с.207-209], прихильність до китайських традицій, що 
виражалося в носінні китайського одягу, дотриманні китайських звичаїв тощо. 

У 50х рр. ХХ сторіччя як ідеал людини наводився образ людини-бунтаря, 
яка мотивовано відхиляє соціальні норми й норми поведінки, «старші за нього 
більше, ніж на 40 років» [9, с.46-47]. Як негативні риси ідеальної людини-члена 
якісно нового суспільства наводилися такі характеристики особистості: 
задоволеність долею, підпорядкованість матеріальному середовищу, 
нездатність і небажання переробити його, вирватися за усталені межі, лінощі 
розуму та духу. У своєму соціальному розвитку людина повинна прагнути 
незадоволення, творчої активності, яка стимулює розвиток філософії й науки, 
постійного пошуку нових горизонтів і виходів до них, здорового 
індивідуалізму, який може забезпечити свободу та добробут одночасно 
кожного й усіх, особистості та держави [9, с.49]. 

Сьогодні Китай – країна заможна, успішна та соціально активна. Тому і 
природно, що соціальні ідеали трансформуються з огляду на ті завдання, які 
ставить перед народом та китайським суспільством керівництво країни. 
Прагнучи зробити КНР одним з головних гравців на світовій арені (якою ця 
країна, по суті, вже є) керівництво держави планово готує населення із 
зустріччю з європейською цивілізацією не у форматі фрагментарних 
турістичних поїздок чи ділових контактів, але до співіснування та плідної 
взаємодії.  

З 80-х років ХХ ст. у сфері формування соціального ідеалу вголос заявили 
про себе тенденції синтезу культур, чи теорія «синтетичного творіння», 
головним теоретиком якої виступив Цзан Дайнань. Він закликав відмовитися 
від «жорсткого осьового мислення», тобто від ідеї антагонізму між Китаєм і 
Заходом, і перейти до «конвергенції китайської та західної культур» [9, с.107]. 
Варто зазначити, що основні положення концепції зводяться до таких 
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узагальнень: китайський дух і західні умови життя. Практичне втілення цього 
положення можна спостерігати на прикладі «шанхайської / гонконгської моделі 
родини»: чоловік і жінка у віці 40-45 років, які обоє працюють, мають велику 
квартиру в фешенебельному районі міста (обов’язково з видом на водоймище), 
регулярно займаються «дорогим спортом» (великий теніс, яхти, катання на 
лижах тощо), вільно володіють англійською мовою, мають успішних та 
освічених друзів-іноземців. Чоловік традиційно – бізнесмен, жінка – обіймає 
посаду в органах народного самоврядування або є представником однієї з 
«жіночих» професій (лікар, учитель, але на посаді не нижчій за завідувача 
відділенням чи директора школи відповідно). У них є 2 дітей: старший – 
хлопчик (віком 10-12 років) та дівчинка (3-5 років). Усі живуть щасливо, 
відвідують бабусь і дідусів в іншому (менш заможному та фешенебельному) 
місті та родичів у селі на Свято Весни (аналог китайського Нового року), багато 
подорожують і вихідні проводять усією родиною на природі. Подорожі 
відбуваються власним авто останньої моделі китайського автопрому. Їжа, яка 
подається вдома, є традиційно китайською; її готує мати, якій допомагає 
донька. Хлопчик мріє вчитися за кордоном, а потім повернутися до Китаю та 
вступити до лав Збройних сил (інженером-розробником, економістом, 
оператором комп’ютерних систем), а дівчина (після навчання в провідному 
виші КНР та стажування за кордоном) – зробити кар’єру у фірмі батька чи 
стати співробітником великої успішної китайської кампанії в Шанхаї, Гонконзі 
або Японії. Такий образ китайської родини нині широко використовується в 
комерційній рекламі, телевізійних серіалах, художніх фільмах як соціальний 
ідеал китайського суспільства [1, с.103-104]. 

Сьогодні Новий Шовковий шлях - це не тільки розширення співпраці в 
сфері транзитних перевезень та інфраструктурної інтеграції. І не тільки 
комплексний, потужний інструмент економічного розвитку цілого ряду держав. 
Це також можливість поширити культурний вплив КНР на країни-партнери, 
зруйнувати міфи, які досі існують у Європі та деяких інших країнах щодо 
Китаю, а в Китаї - про Європу та європейців, можливість жителям КНР ближче 
познайомитися з культурою країн Старого Світу, а державі КНР - сформувати 
стабільно позитивний імідж на світовій арені. 

 
3.4. ТРАНСФОРМАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В ПРОСТРАНСТВЕ 

УКРАИНСКОЙ ПОЛИТИКИ: ГЕНДЕРНЫЙ АСПЕКТ 
Трансформационные процессы, затрагивающие все сферы социальной 

жизни украинского обывателя, в значительной степени осложняют не только 
возможности индивидуальной самореализации, но и удовлетворение самых 
элементарных жизненных потребностей. Жесткие требования со стороны 
европейских соседей по увеличению стоимости проживания (высокие тарифы 
на коммунальные платежи, сокращение социальных льгот и т.д.) сталкиваются 
с сопротивлением со стороны старой системы управления, выстроенной по 
принципу жесткой иерархичности, максимальной закрытости от гражданского 
общества и неспособности к адаптации в новом, постоянно меняющемся 
глобализирующемся мире. Следовательно, нетрадиционные и эффективные 
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методы управления обществом должны быть перенесены в пространство более 
открытых, горизонтальных систем не просто влияния, а взаимовлияния. 
Переформатирование ценностной структуры национального менталитета 
должно произойти таким образом, чтобы реально доминирующей ценностью 
стала идея сохранения человеческой Жизни, вокруг которой возможно 
сформировать конструкт из позитивно-созидающих мифологем украинского 
будущего. Ярко выраженный перенос на ценности войны и агрессии 
свидетельствует о значительном доминировании в обществе и системе 
управления гендерно-маскулинных форм и методов принятия решений. И если  

принять позицию современной украинской философини И.Жеребкиной, 
заключающейся в том, что Майдан стал символом деконструкции системы 
властных отношений [1], то необходимость перехода к конструктивному 
мировосприятию и миросозиданию становится задачей номер один. Именно 
сейчас, на этом этапе развития, необходим невоинственные, гендерно-
феминные методы принятия управленческих решений.  

Предложенный психологами-конструктивистами метод анализа мужской и 
женской психологии и мировоззренческой позиции, позволяет максимально 
четко отследить характерные особенности. Мужское структурирование 
позволяет задать импульс, организовать бизнес и поставить точку для 
обозначения завершения того или иного события. Женское психологическое 
пространство позволяет почувствовать потенциал того или иного начинания, 
заполнить живым содержанием определенную структуру, почувствовать 
отжившую систему и обозначить ее завершение. Безусловно, что это некая 
теоретическая конструкция, которая, во многом отражает реальную ситуацию 
жизни, но не может быть жесткой детерминацией. Однако такой взгляд на 
принцип взаимодополнительности мужчин и женщин позволяет, во-первых, 
выявить каким именно образом определенные характерные черты могут быть в 
одних ситуациях нужными, а в других – выступят недостатками; во-вторых, 
есть возможность избегнуть позиции ущербности того или иного пола 
человечества, и понять активную позицию женского: ее активность сродни 
плодородности земли, которая принимает зерно, наполняет его живительной 
энергией и дает взрасти [2, С.13-14]. 

Политические процессы Украины еще только предстоит превратить в 
пространство, о котором заявлено в названии статьи. Для женщин эта 
территория – «чужой язык» и «чужие действия», а ведь еще в 1984 году 
Вирджиния Сапиро обосновывает необходимость присутствия женщин в 
политике в силу того, что правительство частную семейную жизнь давно 
включило в сферу своего интереса, регулируя посредством законов 
рождаемость, декретные отпуска, социальные выплаты и защищенность детей 
[3, 7-8].  

 Для реализации своей активной позиции в политике женщине, как мне 
представляется, возможно выбрать один из трех сценариев поведения.  

Во-первых, общество позитивно относится к приходу во власть архетипа 
женщины-берегини, которая сосредотачивает свою деятельность вокруг 
социальной сферы политики и максимально защищает интересы таких 
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социальных статусов как мать, жена, домохозяйка. При этом нет 
необходимости вступать в конфронтацию с мужчинами – любое самое 
консервативное государство благосклонно относится к такой форме 
политической активности женщины. Здесь максимально используются 
гендерно-феминные стереотипы поведения. 

Во-вторых, женщина может освоить «мужские правила игры» в политике и 
отказаться от своего, женского способа мировосприятия. Ее выбор 
деятельности может быть и военной, и финансовой, и промышленной сферами, 
а способы поведения – гендерно-маскулинными. Таких лидеров мужчины 
воспринимают на равных с собой (при условии, что ее приняли в свой 
управленческий круг), вынося «за скобки» ее принадлежность к иной половине 
человечества. Проблема такого сценария заключается в высокой степени 
невротизации, психических и физических заболеваний – ведь отказ от 
специфической природы своего тела и психики не может быть проигнорирован 
биологической природой.  

В-третьих, возможен вариант освоения «мужских правил игры» в политике 
и, одновременно, деятельность в сфере принятия управленческих решений с 
учетом сильных черт своей экзистенциальной природы. Такой способ 
самореализации самой сложный, т.к. сегодняшний политический истеблишмент 
не приемлет пространственного ощущения событий, тенденций и 
закономерностей. Поэтому формулировки «я ощущаю безжизненность этого 
политического решения» или «мне кажется, что этот политический институт 
изжил себя как управленческий центр» не могут быть сопоставимы на равных с 
цифрами, фактами, логическими доказательствами. В этом сценарии женщина 
использует как феминные, так и гендерно-маскулинные способы поведения.  

И все-таки в пользу стремления женщин освоить пространство 
политического свидетельствует то, что конец ХХ ст. охарактеризовался 
активной работой как академически-научных феминисток, так и практической 
радикально феминистической деятельностью в национальной и мировой 
политике. Безусловно, мировое сообщество должно было отреагировать на 
активную позицию женщин изменить дискриминационную политику по 
отношению к ним – в 1975 г. Нейробистская платформа действий для 
продвижения женщин, в 1979 г. Конвенция «О ликвидации всех форм 
дискриминации в отношении женщин», в 1993 г. – Декларация о правах 
человека (протокол о женских человеческих правах), в 1994 г. – 
Международная конференция по проблемам народонаселения, в 1995 г. – IV 
Всемирная конференция женщин в Пекине и платформа женских действий и 
др. На сегодняшний день существует значительный массив законодательных 
норм и принципов, которые направлены на установление гендерного равенства 
и справедливости, защищаемые ООН.  

Однако достаточно сложно перевести передовые философско-
политические взгляды в реально действующее поле политики страны, если 
глубинные национальные стереотипы не были осознанны, озвучены и донесены 
до массового обывателя для глубинной рефлексии и изменения своего 
отношения. 
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Национальный парламент должен получить статус «паритетного» 
посредством увеличения процентного соотношения женщин в политике (На 
Саммите Тысячелетия ООН в 2000 г. Украина присоединилась к Целям 
Развития Тысячелетия, одна из которых – «обеспечение гендерного равенства». 
В рамках этой цели одной из задач до 2015 г. было требование обеспечить 
«гендерное соотношение обоих полов на уровне не менее 30 к 70% женского и 
мужского в представительных органах власти и высших ветвях 
законодательной власти» [4]) не только для того, чтобы «феминистские» 
вопросы социальной защиты и сохранения здоровой нации встали на повестке 
дня Верховной Рады. Не менее важен качественный угол зрения женщин, 
которые придут к власти как дискриминируемые некогда личности, 
получившие возможность распоряжаться своими судьбами и судьбами своих 
детей, базовая платформа которых будет означать бескомпромиссную позицию 
использования полномочий для кооперации, поиска соглашений по самым 
острым вопросам, государственную заботу и тенденцию к созиданию, которая 
коренится в природе женского материнского начала.  

Что необходимо для преодоления стереотипного мышления, которое, к 
сожалению, на сегодняшний день демонстрирует украинский истеблишмент? 
Социологические исследования все еще подтверждают низкий уровень 
осознания этой дискриминации – почти 40% украинцев считает, что количество 
женщин в политике достаточно и свыше 80% не поддерживает квотирование ни 
в партийных списках кандидатов в депутаты, ни в госорганах власти [5]. 

Инструменты по изменению сознания – гендерное законодательство, 
гендерная статистика и бюджет, СМИ и гендерные просветительские 
программы – должны быть задействованы максимально полно на 
общегосударственном уровне в соответствии с европейским выбором развития. 
Ведь именно эти механизмы максимально эффективны при трансформации 
сознания обывателя и внедрения позитивно сориентированных гендерных 
образов в политике и общественной жизни. 

 
3.5. ПРАВА ЛЮДИНИ ЯК ПРИНЦИПЛЕГИТИМАЦІЇ СУЧАСНОГО 

ПРАВОПОРЯДКУ 
Сенс прав людини визначає їх особливий статус: як дополітичних, 

безумовно значущих і невід'ємних основ сучасної державності, або принципів 
легітимації, з одного боку, і як умов можливості співіснування і співпраці 
різних культур у рамках світового співтовариства - з іншого. Іншими словами, 
вони виступають предметом як внутрішньо- , так і міжкультурного дискурсу. 

В межах характерного для правових держав внутрішньокультурного 
дискурсу права людини розглядаються як незалежні стандарти, завдяки яким 
можна критикувати закони, діяльність уряду та інших політико-правових 
інститутів. В цьому сенсі вони розглядаються як свого роду критерії 
легітимації. 

Необхідність легітимації обумовлена самою природою влади. З одного 
боку, влада є необхідною умовою досягнення представниками людської 
спільноти  своїх інтересів, оскільки є уособленням правового принципу  "все, 
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що не заборонено, дозволено"; з іншого боку, вона набуває реальності лише у 
визнанні підвладних, спираючись на їх волю підкорятися. Будь-яка теорія 
легітимації намагається обґрунтувати право на володарювання і примус. 
Кінцевий сенс процедури легітимації виражається формулою "заслужена 
повага" (Ю. Габермас), або "справедливе панування" (О.Хеффе). 

Якщо класичні правопорядки переважно знаходили форму своєї 
легітимації в різних конструкціях суспільної угоди, то сучасні правопорядки в 
поняття суспільної угоди вносять суб’єктивне право особистості як засадниче. 
Ці права надають правовій особі законне поле дій для досягнення своїх потреб 
та інтересів. Діючи в межах праводозволенного, людина звільняється від 
необхідності морально звітувати про свої дії, не зобов'язана давати їм публічні 
виправдання. Завдяки такому "розведенню" моралі і права відбувається 
економія людських сил. 

Сучасне право дає своїм адресантам свободу ставлення до норм права: або 
як до фактичного обмеження поля своїх дій і можливості будувати свою 
поведінку з урахуванням відомих наслідків їх порушення, або слідувати 
розпорядженням з "поваги до закону". Єдність цих двох моментів виражена І. 
Кантом у понятті легальності, а Х. Хартом - у розрізненні внутрішнього і 
зовнішнього ставлення до норм. Правові норми повинні бути такими, щоб їх 
можна було розглядати одночасно і як закони примусу, і як закони свободи. 
Держава повинна гарантувати і те, й інше: з одного боку, легальність поведінки 
особи, що повністю дотримується санкціонованих норм, не вимагаючи від неї 
особливого ентузіазму в такому виконанні, з іншого боку, — легітимність  

Легітимація приходить на зміну релігійному і метафізичному 
обґрунтуванню нормативних систем як засіб утримання їх від розпаду і 
релятивізації. Основними легітимаційними принципами сучасної цивілізації є 
суверенітет народу і права людини, що діють у нерозривній єдності. Права 
людини як принцип легітимації виражаються в класичних правах людини, які 
гарантують громадянам життя і свободу, що забезпечують особисту (в т.ч. 
моральну) автономію, суверенітет народу — в правах комунікації та участі у 
суспільному житті, які забезпечують публічну (чи громадянську) автономію 
членів правового співтовариства. Разом вони обґрунтовують легітимне 
панування законів. У такий спосіб встановлене, тобто мінливе, право стає 
легітимним як засіб рівних гарантій особистої та громадянської автономії 
індивіда. 

Однак між принципами суверенітету народу і прав людини існує певне 
неузгодження, аж до протиріччя між ними. Різні політичні теорії по-різному 
намагалися розв’язати цю проблему. Так, республіканізм, що бере початок від 
Аристотеля, надавав перевагу публічній автономії громадян перед 
неполітичними свободами приватних осіб. Лібералізм, витоки якого йдуть від 
Локка, постулює перевагу прав людини перед народною волею, вказуючи на 
небезпеку тиранії більшості. 

Сучасний "дискурс легітимації" обґрунтовує поєднання дії народного 
суверенітету з системою прав людини. Сенс останніх полягає в тому, що вони 
інституалізують комунікативні умови для формування розумної політичної 
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волі. Це означає, що легітимними визнаються лише ті регулятиви, які можуть 
бути прийняті всіма можливими зацікавленими особами. Загалом особиста і 
публічна (цивільна) автономії взаємно доповнюють одна одну, однак 
нормативний пріоритет належить, все ж, особистим правам. 

Внутрішній взаємозв'язок демократії і правової держави полягає в тому, 
що, з одного боку, громадяни тільки тоді можуть повністю використовувати 
свою публічну автономію, коли вони будуть досить незалежні у своїй рівно 
гарантованій особистій автономії. Але вони тільки тоді зможуть у рівній мірі 
отримати позитивний імпульс від особистої автономії, коли, як громадяни 
держави, зможуть знайти потрібне застосування своєї публічної автономії. 

Значення прав людини як найважливішого легітимаційного принципу 
сучасного правопорядку вимагає більш глибокого заглиблення в основи цих 
прав, тобто переходу до безпосереднього завдання нашого дослідження — 
філософсько-антропологічного обґрунтування ідеї прав людини, а відтак - 
з'ясування витоків правосоціалізації, звідки ці права у людини і які вони є. Не 
можна погодитися з тим, що дана проблема вже вичерпана. За умов, коли ідея 
прав людини, як особливої якості правопорядку, ще не виявилася домінуючою 
у свідомості людей, як це було в соціокультурному просторі колишнього 
Радянського Союзу, і лунають голоси про обмеженість сфери їх застосування, 
як це звучить у висловлюваннях "комунітаристів" на Заході, серйозний дискурс 
стосовно прав людини, що враховує сучасні уявлення про людину та її ціннісні 
переваги, є безумовно актуальним. 

Коли обговорюються проблеми раціонально-практичної значущості 
сучасного права та основні засади (принципи) його легітимації, тема прав 
людини, даруйте за тавтологію, по праву займає чільне місце. Зокрема, про 
захист прав людини заявляє більшість сучасних конституцій. Права людини 
розуміються як критерій оцінки і леґітимаційна база позитивного права. Вони 
претендують на те, щоб слугувати достатнім критерієм розрізнення «правого» і 
«неправого» (Justum -injustum) права, справедливої і несправедливої політики, 
демократії та квазідемократії.  

У зв’язку з цим цілком доречним видається питання: яке відношення має 
демократія до прав людини? Коли йшлося про умови здійснення права, про той 
простір, у якому може здійснюватися право, то це питання виводило нас на 
проблеми, що стосуються держави, сутності державної влади тощо. Тепер же, 
запитуючи про можливість ефективного здійснення прав людини, ми повинні 
запитати про оптимальні умови й засоби їх досягнення. Зрозуміло, що без 
державної підтримки, права людини мають всі шанси залишатися тільки 
універсально-значущими моральними вимогами. Бо, самі по собі, вони є лише 
«легітимними претензіями людини», мають статус радше ідей та сподівань, 
апеляцій та постулатів . 

Є очевидним, що демократія як форма держави (державного управління), з 
її головними принципами рівності (рівний доступ до державних посад, право на 
участь в ухваленні рішень, що стосуються життя всієї спільноти) й свободи 
(народ сам для себе створює конституцію, дає собі закони й обирає собі владу), 
є найоптимальнішою умовою здійснення прав людини. Чи не означає це, що 
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демократія є необхідною умовою для функціонування прав людини? Чи можуть 
права людини мати значущість і бути дієвими за інших форм держави? На 
думку Отфріда Гьоффе, демократія, як форма держави, є правом людини у 
загальному значенні (die Demokratie als Staatsform ist ein Menschenrecht) . 
Демократія неможлива без управління, яке є тимчасовим й водночас таким, що 
підлягає публічному контролю. Разом з тим не слід забувати, що демократія — 
політична форма правління, або форма політичного порядку, котра завжди 
функціонує на тлі загроз і небезпек, які вона сама і породжує. Справа в тому, 
що між демократією і свавіллям пролягає надзвичайно тонка межа, 
перейшовши яку суспільство опиняється перед реальною загрозою 
встановлення диктатури. Уникнути небезпеки такого розвитку подій можна 
лише шляхом створення як правової, так і соціальної бази щодо неухильного 
дотримання чотирьох необхідних і двох бажаних засадничих принципів 
демократії. До необхідних передумов демократії належать наступні: 

(1) Ефективний громадський контроль над силовими відомствами; 
(2) Політична культура, що підтримує демократичні процеси у державі та 

у суспільстві (здатність на компроміси, готовність до діалогу тощо); 
(3) Існування плюралістично-структурованого, вільного від державного 

диктату суспільства; 
(4) Високий міжнародний статус держави, що сприяє демократичним 

процесам усередині держави [. 
До бажаних передумов демократії слід віднести (1) ринкову економіку та 

(2) суспільну поліархію. Перша обмежує державне втручання у простір 
персонального буття, уможливлює плюралізм культур у суспільстві. Друга 
забезпечує стабільність демократії, нейтралізуючи суспільну тиранію. Жодна із 
суспільних груп не повинна перетворюватися на панівну, утискати інші групи й 
культурні меншини. Так само й владні ресурси мають бути розумно 
розподіленими. Чим більше владні ресурси розподілені між багатьма 
інстанціями, тим вищим є демократичний зміст влади. І, навпаки, надмірна 
концентрація влади може призвести до падіння рівня демократії Отже, 
плюралізм у суспільстві, культурна різноманітність та економічна конкуренція 
- ось бажані передумови демократії. 

За своєю функціональною легітимацією демократія не є самоціллю. Вона 
може бути виправданою радше як засіб, як шлях до чогось іншого (стосовно 
самої демократії). Деякі цілі є визначуваними й досяжними і поза демократією 
(мир усередині держави, економічний добробут громадян тощо). Але існує 
абсолютна мета — права людини і соціальна справедливість. В цьому сенсі теза 
«демократія — єдина або, принаймні, найкраща форма держави задля 
забезпечення фундаментальних прав і свобод людини», видається вельми 
переконливою. Позаяк парламент обирається всенародно, а, відповідно, 
законодавство повинне гарантувати народу, який обирає своїх представників до 
влади, свободу. Адже, по-перше, всі громадяни причетні до процесу 
соціального правотворення (переважно як виборці) і тому, по-друге, вони не 
можуть бути авторами відверто шкідливих рішень (бо ніхто не є ворогом 
самому собі). Демократія мінімізує владний примус і максимізує свободу 
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кожного громадянина.  
 

3.6. СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ 
ІНСТИТУТУ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ У ВІДКРИТОМУ 

СУСПІЛЬСТВІ 
Проблема інтелектуальної власності в контексті реалій відкритого 

суспільства вимагає певного переосмислення з урахуванням існуючих 
соціокультурних парадигм, у тому числі й в країнах, що мають перспективу 
прийняти участь в утворенні Нового Шовкового шляху. Актуальність 
дослідження визначається потребою відповісти на питання щодо соціального 
контексту існування інституту інтелектуальної власності, а саме: чому в одних 
країнах даний різновид власності отримав колосального розвитку та найвищого 
рівня захисту, а в інших – майже не захищений? Які соціальні, культурні, 
економічні, ідеологічні, політичні та інші фактори визначають основний 
контекст розвитку суспільних відносин навколо інтелектуальної власності? 
Дати відповіді одразу на всі ці запитання в рамках однієї статті, звісно, не 
вдасться. Однак істотно наблизитися до розуміння тих соціальних чинників, які 
визначають контекст розвитку інституту інтелектуальної власності, бачиться 
цілком можливим. 

Абсолютизація інституту інтелектуальної власності у високорозвинених 
країнах пов'язана із закономірним рухом передових суспільств від премодерну 
до модерну. Розвиток соціального інституту інтелектуальної власності – це 
один з проявів того глобального соціокультурного тренду, що супроводжував 
суспільну еволюцію на історичному етапі переходу в Новий час (до епохи 
модерну). Однак подальший рух, на думку багатьох філософів, істориків, 
соціологів, культурологів, призводить до нового фундаментального, 
закономірного результату – поступового переходу до постмодерну. Як і 
модерн, постмодерн також був би неможливий за відсутності суспільства 
відкритого типу. Однак нинішня, вже дещо інша (порівняно із модерном) 
реальність вимагає переосмислення значення інституту інтелектуальної 
власності. Здійснити подібне переосмислення уявляється неможливим без 
аналізу концепції відкритого суспільства. 

Метою статті є дослідження суспільних передумов розвитку інституту 
інтелектуальної власності, зокрема, соціально-філософський погляд на даний 
різновид власності в контексті концепції відкритого суспільства. 

Сам термін «відкрите суспільство» і поділ суспільств на «закриті» та 
«відкриті» було запроваджено А. Бергсоном в 1932 році у роботі «Два джерела 
моралі та релігії» [1], де під «закритим суспільством» розумілося табуйоване 
суспільство, у якому домінує т.зв. «статична мораль» – система звичок, стійких 
стереотипів соціальної інстинктоподібної поведінки, доведених до механічного 
автоматизму навиків спілкування, жорстко заданих та незмінних у часі ритуалів 
і норм, авторитарно підтримуваних заради збереження суспільної дисципліни 
та ієрархічно субординованого керованого порядку. Закрите суспільство 
перебуває в еволюційному глухому куті, оскільки воно існує лише заради 
самозбереження, тобто збереження своєї повної самототожності, абсолютного 

МОНОГРАФІЯ 124 



Соціальні трансформації: сім’я, шлюб, молодь, середній клас та інноваційний менеджмент у країнах Нового Шовкового шляху 

гомеостазу. Під «відкритим» же А. Бергсон має на увазі суспільство, в культурі 
якого виникає та одержує свій природний розвиток т.зв. «динамічна мораль». 
Первинним джерелом динамічної моралі служить інтуїтивно-емпатичний 
досвід внутрішнього переживання екзистенційного духовного пориву, що 
породжує релігійно-містичне відчуття співпричетності зі світовим цілим, 
почуття світової гармонії. 

У динамічній моралі втілюються принципи людської свободи, 
індивідуальності, креативності. На відміну від статичної деперсоніфікованої 
моралі традиційного (колективістського) суспільства, динамічна мораль, за 
А. Бергсоном, істотно особистісна. Вона реалізується в суспільстві в тій мірі, у 
якій вона втілюється в його конкретних харизматичних особистостях, що 
стають носіями високих моральних образів, високої життєвої мудрості, ідеалів 
справедливості, любові та милосердя, а також в залежності від того, якою 
мірою члени цього суспільства здатні вільно, на самому глибинному рівні своїх 
життєвих орієнтації сприйняти та виростити в собі ці зразки та ідеали не в 
якості нав'язаних ззовні, а як пережиті ними самими. Розуміння принципів 
свободи, творчості, людської солідарності та інших – як абсолютно необхідних 
для самого існування відкритого суспільства у якості органічної складової 
частини загальнокосмічного еволюційного процесу – робить онтологію 
відкритого суспільства А. Бергсона співзвучною із паттернами 
самоорганізованих всесвітів, змальованих синергетичним пізнанням наших 
днів. 

Подальша теоретична розробка теорії відкритого суспільства належить 
К. Попперу, який будує відповідну теорію через «ворогів» даного типу 
суспільства (в ряду т.зв. «ворогів» не тільки Платон, але й усі історицисти, що 
ставлять перед суспільством певну, наперед сформульовану конкретну мету). 
Члени відкритого суспільства критично налаштовані по відношенню до табу, 
вони приймають свої рішення, спираючись на власний інтелект й суб’єктивне 
мислення, а також виходячи з домовленостей, досягнутих у процесі дискусії. 
Таке суспільство, за К. Поппером, не є необмеженим капіталізмом, але й 
не ґрунтується на марксизмі, і тим більше на анархії: це самостійний варіант 
демократії [2; 3]. 

Закрите суспільство, за К. Поппером, – це суспільство, характерне для 
племінного ладу, відносини всередині якого регулюються системою табу. Дана 
система описується як набір законів, що мають схожість із законами природи – 
мається на увазі їхня абсолютна застосовність й неможливість їх порушити. У 
такому суспільстві індивід завжди знає, що «правильно», а що «неправильно», 
й у нього немає моральних труднощів із вибором правильної поведінки. Закриті 
суспільства характеризуються жорстким поділом на класи і касти. Цей поділ 
обґрунтовується членами закритого суспільства його «природністю». Однак із 
розвитком міжнародних відносин і, разом з тим, – розуміння, що суспільні 
закони не абсолютні, а також у міру усвідомлення істотної різниці між 
законами природи й соціальними законами, відбувається поступова 
трансформація «закритих» суспільств у «відкриті». У відкритому суспільстві, в 
якому припустима соціальна конкуренція, індивід спирається на своє розуміння 
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правильності вчинків. Втім повернемося до проблем інтелектуальної власності. 
В умовах нового (інформаційного) витку глобалізації світової економіки 

тепер і сама ринкова економіка потребує корекції. Пропаганда ринкових 
принципів у сфері інтелектуальної власності, мабуть, зайшла занадто далеко і 
сама набуває рис певного економічного тоталітаризму (тільки не в інтересах 
суспільства або держави, а в інтересах приватних суб'єктів «копірайту» – і 
далеко не завжди цими суб’єктами є самі автори). Хоча «ринкові 
фундаменталісти» й вірять у те, що найкращим засобом досягнення загального 
блага є нічим не обмежене прагнення до особистого блага і невтручання влади, 
все ж вимога про дотримання розумного балансу інтересів не втрачає своєї 
актуальності. Якщо у «золотий вік» капіталізму доктрина Ф. Хайєка про 
невтручання держави в економіку та нічим не обмежене переслідування 
своєкорисливих інтересів, мала повні права на існування, то зараз, в умовах 
глобалізації й постмодерного зсуву, вона бачиться такою, що страждає 
надмірним індивідуалізмом, а тому має бути скоригована визнанням суспільних 
інтересів. 

На підтвердження цієї думки, але пристосовно до інституту 
інтелектуальної власності, В. Базилевич та В. Ільїн у своїй монографії 
відзначають, що володіння інтелектуальною власністю забезпечує активну 
участь у житті суспільства. Розширення інтелектуальних можливостей означає 
одночасно підвищення відповідальності за долю країни і людства в цілому. 
Право, вибір і можливості особистості не підлягають будь-якому обмеженню. 
Розуміння своєї свободи – за умови володіння власністю – ставить перед 
необхідністю залучати соціально відповідальні форми розвитку ринкових 
відносин. Суспільний добробут й добробут особистості – взаємопов'язані 
поняття, тому процес розвитку людського потенціалу вимагає наявності 
почуття єдності та механізму справедливого розподілу благ [4, с. 385]. 

Іншими словами, мова йде про необхідність лібералізації у сфері 
законодавства про інтелектуальну власність, окремі норми якого вступають у 
протиріччя із базовим принципом відкритого суспільства – соціальною 
конкуренцією. Що стосується самої конкуренції – це, звичайно, не ідеальний 
стан суспільства, а лише вироблений соціальною комунікативністю механізм 
для засвоєння розосередженої інформації. Збереження ринкових механізмів 
саме по собі аж ніяк не є предметом найвищого інтересу. Учасники ринку 
конкурують не тому, що прагнуть зберегти сам дух конкуренції, а виключно 
щоб домогтися домінування. Якби це було у їхніх силах, вони б напевне 
залюбки покінчили із усякою конкуренцією. Однак у сфері інтелектуальної 
власності взагалі зовсім інше ставлення до монополій і до конкуренції. Сама 
природа відносин інтелектуальної власності побудована на охороні та захисті 
монопольного володіння інформацією (або правами на її використання в різних 
формах) протягом законодавчо встановленого періоду часу. Таким чином, це – 
єдина приватна монополія у світі, яка, на відміну від усіх інших, законом не 
переслідується, а оберігається. Парадокс полягає ось у чому: 1) відкрите 
суспільство немислиме без конкуренції; 2) інтелектуальна власність є законною 
монополією на інформацію, знання й інші об'єкти творчого характеру, і 
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відповідно, стосовно неї говорити про конкуренцію не доводиться; 
3) повноцінний розвиток інтелектуальної власності, тим не менш, є можливим 
виключно у відкритих суспільствах. Не враховуючи зазначеного парадоксу, 
розвиток інституту інтелектуальної власності виглядає досить обґрунтованим 
та в цілому органічним саме у рамках відкритого суспільства. Про це свідчить і 
властивість комерціалізації інтелектуально-правових відносин. 

Визначаючи відкрите суспільство, Д. Сорос називає його «суспільством, 
відкритим для покращень». Ф. Хайєк звертає увагу, що у такому суспільстві 
завжди існує багатоманітний та різнорівневий обмін. На його думку, 
ефективний обмін та використання ресурсів можуть здійснюватися тільки через 
ціновий механізм на свободних ринках. У статті «The Use of Knowledge in 
Society» Ф. Хайєк стверджує, що «ціновий механізм служить для того, щоб 
розділити й синхронізувати загальне і особисте знання, дозволяючи членам 
суспільства досягти різноманітних та складних результатів через принцип 
безпосередньої самоорганізації» [5, с. 519]. Приватний комерційний інтерес, 
який повноцінно реалізується у рамках відкритого суспільства, є 
найважливішим стимулом у розвитку інституту інтелектуальної власності. 

Соціально-філософський і порівняльно-історичний аналіз т.зв. «відкритих» 
й «закритих» суспільств, зокрема, тих передумов, котрі продукують різні типи 
суспільств для розвитку й функціонування інституту інтелектуальної власності, 
дозволяє зробити ряд висновків щодо специфіки розвитку досліджуваного 
соціального інституту в різних соціокультурних умовах. 

По-перше, видається, що в «закритих» суспільствах (табуйованих, 
общинно-релігійних, колективістських, тоталітарних – не вільних у різних 
відношеннях) інтелектуальна власність, як різновид приватної, індивідуальної 
власності, втрачає будь-який сенс. На передній план висуваються категорії 
«історична необхідність», «державний інтерес», «загальносуспільне надбання», 
«державна власність» тощо. 

По-друге, стає очевидним, що повноцінний розвиток інституту 
інтелектуальної власності можливий лише у відкритому суспільстві, де 
заохочуються ідеологічне, економічне та інше різноманіття, де присутні 
конкуренція і соціальна мобільність, гарантуються індивідуальні права і 
свободи, непорушність власності. Сам же феномен інтелектуальної власності 
цілком правомірно розглядати у якості однієї з істотних цінностей відкритого 
суспільства. 

 
3.7. ТРАНСГРАНИЧНЫЙ И МЕЖКУЛЬТУРНЫЙ ВЕКТОРЫ 

РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ В СТРАНАХ НОВОГО ШЕЛКОВОГО 
ПУТИ 

Современный социум находится в состоянии глубоких социальных 
перемен, в котором человечество активизирует быстрыми темпами переход к 
новому типу своего цивилизационного развития – информационному. 
Фундаментом этого перехода выступают инновационное развитие всех сфер 
жизнедеятельности общества и быстрорастущие процессы глобализации, 
которая трансформировалась в социальную динамику партикулярных структур.  
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В этих условиях складываются новые формы экономического, политического, 
финансового, военного, социокультурного взаимодействия и сотрудничества 
стран. 

Одной из форм взаимосвязи ряда постсоветских государств и ведущих 
стран Юго-Восточной Азии стало возрождение шелкового пути в его новом 
качестве. Старый шелковый путь просуществовал около двадцати столетий и 
явился одной из конструктивных форм сотрудничества и развития ряда стран. 
Шелковый путь – это общее название, вплоть до ХVI века, торговых 
караванных путей из Китая в Переднюю Азию, по которым в значительном 
количестве перевозились шелковые ткани – новация китайского натурального 
текстильного производства. Уже в те времена шелковый путь отражал 
процессы проникновения китайской экономики в социально-экономическую 
жизнь народов Средней и Передней Азии. Но этот путь выполнял более 
широкие функции. Кроме экономической функции выполнялись широкие 
политические, научно-технические и социокультурные функции. Через 
шелковый путь в эти страны проникли все достижения китайской 
письменности: язык, бумага, пишущая машинка, литография; идеи науки 
(астрономии, математики, медицины, истории и др.), а также достижения 
китайской технической мысли. Позже это позволило арабским компиляторам 
перевести достижения китайской экономики, науки, техники и 
социокультурных традиций на арабский язык и передавать Европе. 

Возникший шелковый путь оказал глубокое влияние на развитие всех сфер 
жизнедеятельности народов Средней и Передней Азии, а позже и ряда 
европейских стран. 

В начале ХХІ века одной из форм взаимодействия и сотрудничества ряда 
постсоветских государств и стран Юго-Восточной Азии стало возрождение 
шелкового пути в его новом качестве. Новый шелковый путь, как новая форма 
взаимосвязи вышеуказанных стран, представляет собой сильную, 
детерминирующую, уникальную, надежную, вариативную систему, цель 
которой охватить в единое социально-экономическое пространство 
сотрудничество всех стран, входящих в нее на началах, принципах, законах и 
требованиях международного права, демократии, взаимоуважения с учетом 
ментальности, конвенциональности и толерантности национальных культур. 
Это новая концептуальная модель развития конкретного глобального региона 
мира. Она базируется, репрезентируется конкретной инструментальной 
моделью, в которую входит экономическое развитие, наука и образование, как 
смысло-соразмерные факторы цивилизационного развития. 

Обращение к возрождению и становлению Нового шелкового пути 
необходимо искать в феномене Китая. Переход страны от послевоенного 
коммунистического общества к новой форме правления, подобной которой не 
обнаруживается в постсоветских государствах, длился всего тридцать лет, 
который в Китае называют периодом «реформ и открытий». Почему за этот 
период «деспотичный» Китай преуспевает там, где потерпели неудачу многие 
демократические государства со свободной экономикой? Почему, несмотря на 
все усилия Запада обеспечить демократизацию Китая по западному образцу, в 
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самом Китае практически не слышно протестов и призывов к подобным 
изменениям?.. Потому, что руководство Китая оказалось по-настоящему 
благотворным для страны… Китай не страдает от политической конкуренции, 
его развитие не замедляют резкие перемены в политическом курсе: скорее он 
ориентируется на общее благо с самого начала реформ. Настоящие стратегии 
поддерживаются инициативами снизу» [1, с. 13]. 

Идя по алгоритму США, выделивших 10 мегатрендов развития общества 
(и которые приняты на вооружение Канадой и Западной Европой), Китай 
выделил 8 глобальных столпов развития своего общества. Среди этих столпов 
особое место принадлежит науке и образованию.  

Обращение к истории образования утверждает нас в мысли о том, что 
сложившаяся система образования восточного традиционализма в Китае еще в 
V веке до н.э., оказалась конструктивной и деятельностной. Все достижения 
китайской науки, техники, строительства, медицины и другие – это результат 
системы образования, модернизацию которой провели только в 1905 г. Китай 
первый в истории образования ввел систему присвоения ученых степеней на 
занятие государственных должностей. И сегодня образование в Китае поражает 
идеями инновационного характера. Здесь образование предстает как 
фундаментальный элемент повседневной жизни личности. Социальная 
реальность меняет свое содержание ускоренными темпами и необходимо 
развитие системы непрерывного образования, чтобы быстро осваивать новое. 
Это, во-первых, Во-вторых, стремительно развивается активное сотрудничество 
с остальным миром через образование, то есть через процессы экспансии 
образования. «С 1979 года более 1 миллиона китайцев получили образование в 
100 с лишним странах мира и почти 300000 из них по завершению учебы 
вернулись домой. Число иностранных студентов в Китае также быстро растет. 
С 1979 года более 1 миллиона студентов из 188 стран обучались в 544 
китайских университетах. Изучение китайского языка стало популярным во 
всем мире» [1, с. 221]. В-третьих, широкое развитие образовательной сети, 
благодаря дистанционному обучению, которое способствует построению 
общества учебного типа, реализуя вышеотмеченную идею непрерывного 
образования. 

В целом, образование является целостным социокультурным феноменом, 
помогающим человеку отыскивать правильные решения в «эпоху перемен» 
строительства общественной жизни и жизни общества. Оно является особой 
ценностной сферой социальной реальности, в которой имеет место трансляция 
новейших для субъекта обучения теоретических представлений о сущности и 
закономерностях развития природной и социальной действительности, а также 
усвоения последним этих знаний, формирование на их основе нового 
концептуально целостного мировоззрения и реализация его знаний в своей 
целенаправленной практике. 

А какова же динамика развития образования и каковы особенности его в 
других странах Нового шелкового пути? Основополагающим фактом выступает 
то, что все они отстают от развития образовательной системы Китая. В 
содержании образовательной реальности динамики этих стран (Украина, 
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Беларусь, Россия, Казахстан) доминируют акценты модернизации структур 
техногенной цивилизации. Но чтобы решать задачи информационной 
цивилизации образование в этих странах должно привлечь не только 
национальные ресурсы, но и ресурсы межкультурной коммуникации, при этом 
отбирать те концептуальные модели образования, для реализации которых 
наличествуют инструменты, хорошая лабораторная база, включающая 
компьютерное оснащение и Интернет, новейшие приборы, экспериментальные 
установки и, конечно же, достаточное финансирование. Фактически 
концептуальная модель должна опираться на инструментальную. И такое 
положение будет иметь место до тех пор, пока общество экономически не 
создаст условия для приоритета и первенства концептуальных моделей. 
Приобщение этих стран к Болонской концепции не дало в образовании 
главного – повышение его качества. Поэтому и Белоруссия и Россия очень 
осторожно относятся к внедрению Болонской системы в образовательную 
реальность. А что касается Казахстана, то страна поднимает вопрос о 
возвращении школы к старой форме обучения с использованием новинок 
мирового сообщества – компьютера, Интернета и др. Что же касается вузовской 
системы, предлагается вернуться в 2017 году к вступительным экзаменам, 
чтобы иметь реальное представление о знаниях абитуриентов, поскольку 
тестирование его не дает. 

Изменение моделей образования затрагивает в первую очередь 
экономические цели, которые сопрягаются к компаративистской, 
формирующей устойчивое основание долгосрочного сотрудничества 
образовательнх структур стран Нового шелкового пути, развивающей новые 
формы межкультурной коммуникации. Эти формы взаимосвязи 
образовательных моделей, структур обнаруживаются благодаря особенностям 
компоративистики, позволяющей с помощью метода сравнения выявить и 
исследовать международные связи и отношения, сходство и различие, общее и 
особенное в системах образования. 

Использование компоративистики расширяет интерес к культурной 
географии образовательного пространства. В рамках этой географии теряет 
актуальность традиционная оппозиция Запада и Востока, но усиливается 
межкультурный уровень духовного производства. На первый план вышла 
топономика образовательных структур, обладающая внутренними и внешними 
особенностями логистики. 

Новые контуры межкультурной географии зафиксировали титанов мысли, 
символизирующих диалог образовательных структур. Так, Конфуций 
традиционно ассоциируется с Китаем. С его именем связывается развитие 
традиционной цивилизации в архитектонику которой входило образование. 
Абай символизирует модернизирующий Казахстан. Он сформировал задачи 
нравственного развития личности в пределах веры. Знания он считал основным 
богатством общества. Чтобы знания постоянно приращались, необходимо 
изучение опыта других народов. В России межкультурную образовательную 
географию обосновал Л.Н. Гумилев, выдвинувший идею евразийской 
цивилизации. В Украине  развитие образования связывается с концепцией 
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«сродного труда» Г. Сковороды, которая закладывает основы профориентации, 
и идеями нравственного воспитания человека. 

Новая культурно-образовательная география включает не только 
межкультурный вектор взаимосвязи образовательных структур, региональные 
модификации, но и трансграничные, выражающие движение образования как 
социокультурного феномена через пространство, пересечение им границ. Это 
относится к науке, искусству, спорту и, конечно же, к образованию. Выше были 
приведены данные межобразовательного сотрудничества Китая. Но можно 
утверждать, что формы обмена студентами, практикантами, стажистами, 
специалистами характерны не только для Китая, но и других стран Нового 
шелкового пути. Так, а Беларуси обучается большая группа китайских 
студентов. Налажена тесная связь Белорусского парка высоких технологий 
(NBJC-технологий) с китайскими научно-производственными комплексами, 
имеет место обмен идеями, технологиями между этими странами. Сегодня 
трансграничность образования – неотъемлемая характеристика этого 
социокультурного феномена как открытой, уникальной системы. 

Таким образом, Новый шелковый путь еще глубже связал национальные 
образовательные системы в единое евроазиатское пространство, репрезентируя 
его трансграничный и межкультрный характер. 

 
3.8. РОЛЬ САМОЦІННІСТІ ОСОБИСТОСТІ У ПЕРІОД КРИЗОВОГО 

СТАНУ 
Українське суспільство сьогодні перебуває на крутозламі історії. 

Багатовимірність ціннісних суперечностей, що виникли у посттоталітарний 
період, а також нові суспільні реалії та співвідношення соціальних сил в країні, 
які  пов’язані  з масовим залученням людей до процесів суспільних реформ та 
змінами системи  загальнолюдських цінностей, особливо  зв’язаних із 
інституціоналізацією спонтанних людських дій – це все є прикметами 
докорінної трансформації суспільства. 

Особливістю сучасних умов становлення самоцінності людини є те, що 
всілякі революції: політичні, технологічні, екологічні, інформаційні, 
енергетичні тощо та самі кризи створюють нові ситуації та проблеми, що 
владно вторгаються у суспільну та  індивідуальну картину світу, при цьому 
досить помітно змінюючи її. В процесі такої трансформаційної «роботи» 
виникає безліч інших обставин,  з’являються  нові засоби життєвого вибору та 
соціального самовизначення індивідів, можуть змінюватися зміст та механізми 
функціонування моральних цінностей. 

Криза самоцінності особистості полягає в психологічній спрямованості  
усіх структур самосвідомості на руйнівну діяльність, під час якої 
спостерігаються стійке зниження оптимізму, соціальна апатія та анемія, 
поширюються акти насильства та антисоціальної поведінки. Особистість — 
соціальне обличчя людини, “Я” для інших, реальна динамічна сутність кожного 
з нас. Особистість має диспозицію поводитися певним чином у певних 
обставинах. Ситуації, які пропонує їй життя, — це нерідко саме ті ситуації, в 
які вона активно прагне потрапити, щоб засвоїти щось важливе, зробити 
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наступний крок на шляху саморозвитку, самотворення. 
Слід зауважити, що такий процес деструктивної соціалізації в наш час, 

початку нового тисячоліття, демонструє різноманітні грані кризового стану – 
від міжнародних до особистністних – та відповідні їм рівні кризової 
самосвідомості. Тому таке складне утворення,  як самоцінність, в наших умовах 
деструктивної соціалізації час від часу потрапляє до кризового стану. 
Суперечливість закладена у самій суті самоцінності: з одного боку, вона являє 
собою досить стійку структуру, що має інтегрувати та стабілізувати   зв’язки 
людини зі світом, а з другого – перебуває під постійним інформаційним 
«обстрілом» зовнішнього світу.[1,с.45] Усвідомлення кризового стану 
збільшується із зростанням рівня особистісної зрілості, із здатністю до 
рефлексування, яке у кожної людини особливе, специфічне. Ці можливості 
можна розвинути, вони залежать деякою мірою від індивідуального досвіду 
попереднього розв’язання складних життєвих колізій. 

На мій погляд, тема свідомості, самосвідомості, звідси і самоцінності 
особистості у наш час є досить важливим компонентом сприйняття соціальної 
дійсності  мислячою істотою або як діяча своєї долі. Самосвідомість властива 
не тільки індивіду, а й соціальним групам. У самосвідомості людина виділяє 
себе з навколишнього світу подій і людей, визначає своє місце у взаєминах з 
природою і суспільством. Самосвідомість тісно пов'язана з рефлексією та 
побудовою Я - концепції, де вона підноситься до рівня теоретичного мислення. 
Самосвідомість починає формуватися на ранніх етапах онтогенезу в процесах 
становлення образу себе, уявлення про себе, самооцінки, ставлення до себе. 
Оскільки мірою і вихідним пунктом відносини людини до себе виступають 
насамперед інші люди, самосвідомість має соціальний, суспільний характер.  

Свідомість людини - це відображення, що виокремлює об'єктивні стійкі 
властивості предметної дійсності, формування спільних для всіх людей знань 
про світ та впливає на створення особистих  ціннісних орієнтирів.  

У даний момент історії свідомість людей продовжує розвиватись, причому 
цей розвиток, мабуть, йде з відомим прискоренням, викликаним прискореними 
темпами наукового, культурного і технічного прогресу. Такий висновок можна 
зробити на підставі того, що всі процеси в основних напрямках 
перетворюються в ціннісне світосприйняття. Більшість дослідників вважають 
самоцінність структурним компонентом довіри до себе. На думку Т.П. 
Скрипкіної, першої дослідниці цього феномену, важливе значення в структурі 
довіри до себе має прогностична складова (когнітивний компонент) - 
переживання, думки, поведінка, пов'язані з можливостями людини, які 
дозволяють їй задовольнити наміри.[ 2,с.40]. 

Визначальною рисою сьогодення є глобалізація суспільного розвитку та 
інтеграція різних культур в єдиний полікультурний простір. Характерною 
ознакою цього процесу є складність та амбівалентність, що зумовлені 
нетотожністю культурного розвитку різних регіонів земної кулі. Саме тому 
сьогодні вкрай важливою стає проблема вироблення єдиної загально 
прийнятної   ціннісної парадигми, яка б стала цементуючою основою  
формування нового світового співтовариства.   
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На відміну від соціальних установок, ціннісні орієнтації усвідомлюються, 
вони визначають певну ієрархію сприйняття умов життєдіяльності особистості 
як на актуальному рівні сьогодення, так і на віддалену майбутню перспективу. 
Найбільш чіткий вияв ціннісних орієнтацій можна знайти в ситуаціях 
прийняття відповідальних рішень, які мають віддалені наслідки та зумовлюють 
подальше життя індивіда. Завдяки цьому феномену забезпечуються цілісність і 
стійкість особистості, визначаються структури свідомості, програми і стратегії 
діяльності, структурується та організовується мотиваційна сфера. Особистість 
орієнтується на конкретні об'єкти, види діяльності чи спілкування як засіб 
досягнення своєї мети. 

Таким чином, ціннісні орієнтації - це перш за все вибір чи відкидання 
певних життєвих сенсів, та готовність, чи неготовність вести себе у 
відповідності з ними. Вони задають загальну спрямованість інтересам та 
прагненням особистості, вибудовують ієрархію індивідуального вибору у будь-
якій сфері, формують цільову й мотиваційну програму поведінки, визначають 
рівень домагань та міру рішучості для реалізації власного плану життя. 

В ситуаціях особистісної кризи або коли особистісну кризу провокує 
соціальна, людина має можливість підтвердити актуальність своїх ціннісних 
установок, або побачити необхідність їх зміни чи корекції. Задумуючись над 
сенсом життя чи радикально змінюючи його вектор, людина часто знаходить 
протиріччя у сфері цінностей, яким послуговувалась ще донедавна. У таких 
випадках успішність розв'язання криз та мінімізація втрат багато в чому 
залежать від розвитку особистісної Я-концепції, яка, як відомо, включає 
ціннісно-смислові установки особистості, в основному позитивні уявлення про 
себе, самість та автентичність. 

Несуперечливість та цільність систем ціннісних орієнтацій може 
розглядатись як показник стійкості і автономності особистості. Відповідно, 
суперечливість і розірваність - як свідчення незрілості, можливо, 
маргінальності особистості. Така особистість не може оцінити ситуації і 
прийняти адекватне рішення або діє  раз і назавжди визначеним стереотипом, 
проявляє розбіжність між вербальним та невербальним рівнями 
самопрезентації. В сучасних умовах динамічної зміни соціальних систем, 
особистісні цінності людини, культурні цінності різних прошарків суспільства, 
метакультурні цінності різних народів та етносів часто не узгоджуються між 
собою, а навіть суперечать одні одним. 

А тому, ціннісні орієнтації є системою гнучкою, в якій закладений вільний 
вибір, а відповідно і всебічне врахування індивідуальних інтересів та потреб 
особистості. Вони включають суспільні цінності у механізми діяльності і 
поведінки особистості. Тобто, в них реалізується вибірковість людської 
поведінки, уявлення індивіда про сенс життя. 

Сукупність сталих ціннісних орієнтації утворює свого роду вісь 
свідомості, яка забезпечує стійкість особистості, спадкоємність певного типа 
поведінки і діяльності, виражену в спрямованості потреб й інтересів. Ціннісні 
орієнтації систематизують інтереси і потреби, визначаючи одні з них як більш 
значущі для індивіда, інші - як менш значимі належністю, постає   
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Усвідомлення кризового стану збільшується із зростанням рівня 
особистісної зрілості, із здатністю до рефлексування, яке у кожної людини 
особливе, специфічне. Ці можливості можна розвинути, вони залежать деякою 
мірою від індивідуального досвіду попереднього розв’язання складних 
життєвих колізій. 

Психологія  українського суспільства повинна змінитися, змінюючи при 
цьому психологію кожної людини. Насамперед потрібно замінити в людей 
психологію меншовартості на психологію державного народу, усвідомити, що 
держава як суспільний інститут мусить слугувати людині. Якщо взяти 
особистість, яка, опинившись у кризі, а таких людей в Україні  більшість (в 
основному безробітні та пенсіонери), не може задовольнити свої найперші 
потреби, то це стає базовою основою кризових станів людини і суспільства 
загалом. Що робити?  

Особистість повинна докорінно перетворювати саму себе, відмовившись 
від звичного й зручного уявлення про власну цінність, про своє призначення в 
цьому світі. Але час плинний, все змінюється, перебуває в динаміці, і це 
відчувається у суспільстві, природі і в самій людині. Тому особистості потрібно 
інколи відмовлятися від своїх усталених, звичних уявлень про цінності, цілі, 
ідеали. Особистість ніби опиняється перед подвійною проблемою: сенсу 
власного буття та певного самовияву в суспільних процесах, у тій суспільній 
ніші, де особистість перебуває. Криза вимагає від людини творчості 
відповідальної та пошукової, бо на порядку денному її вжиття — хоча б 
мінімальний комфорт, а також адаптація до нових життєвих умов.  

Отже, кризові ситуації вимагають від людини творчого пошуку свого 
власного "Я" в новій формі та новій суті. Такий кризовий стан на всіх полюсах 
нашого суспільного розвитку відчутний для членів нашого суспільства, хоча 
різні особистості мають різні потреби, різний соціальний статус і по-різному 
оцінюють розвиток суспільного процесу, а отже, й по-різному знаходять 
відповіді на свої проблеми.  

У пошуках власне свого, українського суспільства; український народ 
повинен шукати власне свій шлях, ми не повинні послуговуватися “чужими” 
моделями, для нашого менталітету вони неприпустимі, ми можемо взяти лише 
дещо зі світового досвіду, а він, цей досвід, безмежний. На українській землі 
слід будувати українське суспільство — багате, цивілізоване, гідне людини. «З 
огляду на проблеми громадян особистості важливе місце належить мові, бо 
вона виступає базою культури, життєтворчості народу в Україні. Мова — не 
лише засіб комунікації чи оформлення думки — в ній закодована історична 
пам’ять нації, її духовність, культура, через яку і здійснюється процес 
національної ідентифікації. Мова — засіб усвідомлення буття нації, народу. 
Ось чому виховання особистості тісно пов’язане з народом як найважливішим 
національним чинником. “Хто не любить свого народу, — писав М. Бердяєв, — 
той не може любити людство”, оскільки “людина входить у людство через 
національну індивідуальність як національна людина, а не безлика людина”[ 
4,с.85] 
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3.9. СИСТЕМА ТАБУ ТА ПЕРШІ ОЗНАКИ ЛЕГІТИМІЗАЦІЇ 
СУСПІЛЬНОЇ МОРАЛІ 

Зміни і перетворення що відбуваються у сучасному Українському 
суспільстві надали практичного значення додатковим нормативним 
регуляторам таким як, мораль, релігія та традиції. Втрата довіри до влади та 
владних структур, бездіяльність поліції та ілюзія проведення реформ, на тлі 
економічної кризи,  гібридної війни, анексії частини українських територій 
російським загарбником, призвели до страху перед майбутнім і втрати відчуття 
безпеки. Інформаційні війни і спотворення історії спричинили суперечливе 
уявлення про національну ідентифікацію. Що в свою чергу, зробило 
актуальним повернення до коріння та пошук і розробку нових засобів 
регулювання людської поведінки на підґрунті моральних та релігійних 
цінностей. Разом з тим, релігійне підґрунтя виявляє свою слабкість у 
легітимності пануючої релігії що немає українського коріння – це робить її 
слабким регулятором із викривленою національною ідентифікацією. Таким 
чином, автор вбачає більшу ефективність у розробці нового суспільного  
регулятора на засадах національно-орієнотованої моралі з паралельним 
підвищенням рівня свідомості громадян нашої Держави.  

Ознаки моральної свідомості з’явилися ще у первісному суспільстві, коли 
людина намагаючись упорядкувати та зорганізувати своє життя шукала засоби 
для реалізації цієї необхідності. Змінені умови, спричинені еволюційним 
розвитком людини, ускладненням її повсякденного життя, вимагали пошуку 
нагального вирішення побутових суперечок у новий спосіб, відмінний від 
попереднього що базувався на суто біологічних засадах необхідних для 
виживання. Розподіл ролей та виду діяльності всередині роду чи племені, 
підштовхував людину до поступового усвідомлення власної індивідуальності. 
Відповідно і відмінності своєї поведінки від поведінки від поведінки інших та 
можливість її змінювати, контролювати, впливати на її зміну. Усвідомлення 
можливості зміни поведінки породило систему табу – негативних приписів, 
категоричних заборон, за порушення яких накладалися певні санкції 
(покарання). Виконання цих санкцій покладалося, як на надприродні сили у 
вигляді смерті, хвороби тощо; так і на самих членів племені або їх вождів у 
вигляді вигнання з племені, заборони спілкування, заборона допомоги тощо. 
Система табу, що поставала, можливо єдиним, загально визнаним суспільним 
регулятором у первісному суспільстві, згодом, здавалось би, почала втрачати 
ступень своєї легітимності і перетворюватись на традиції, уявлення та 
світоглядні позиції. Разом з тим, ірраціональна форма легітимності, що 
заснована на сліпій вірі та постійному відтворюванні, вже сформованих, 
стереотипів поведінки поступається раціональній і осмисленій легітимності. 
Табу перестає виступати цілісною системою. Окремі табуйовані елементи 
отримують різну ступень легітимності, утворюючи різні ступені впливу на 
кожну окрему сферу людського життя. Моральний елемент табу 
перетворюється на моральну свідомість. А релігійне, магічне, психологічне та 
функціональне походження табу (найпоширеніші версії запропоновані: Дж. Дж. 
Фрезером, Е. Б. Тейлором, З. Фрейдом, Б. Малвновським) перетворюються на 
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відповідні джерела походження суспільної моралі та створюють підґрунтя для 
її легітимізації. Таким чином, звертаючись до табу, ми звертаємось до базової 
основи легітимізації суспільної моралі.  

„Золота гілка” Дж. Дж. Фрезера посилає нас до первісного страху щодо 
наслідків магічних дій: „Зо всіх джерел небезпеки чаклун страшиться, перш за 
все, чаклунства”[6, с. 188]. А Е. Б. Тейлор наголошує на результатах мислення 
та спостереження, висновках, отриманих внаслідок цих дій: „...древні дикуни 
філософи, вірогідно, перед усім, робили само собою зрозумілі висновки, що у 
кожної людини є життя і є примара. І те, і інше, вірогідно, знаходяться і тісному 
взаємозв’язку  із тілом: життя дає їй можливість відчувати, міркувати і діяти, а 
примара складає її образ, друге „я”. І те, і інше, таким чином, відокремлюється 
від тіла: життя може піти з нього і залишити непритомним, або мертвим, а 
примара з’являтися людям далеко від них”. [5, с. 87] Так, на думку Е. Б. 
Тейлора, можна, наприклад, пояснити ведіння у ві сні іншої людини. Дали, 
залишилось лише поєднати одне з одним: „Якщо і те і інше належить тілу, чому 
би їм не належати одне одному”. [5, с. 87] Тобто, отримуємо цілком логічний 
висновок – примара має власне життя. Відповідно, маючи власне життя, 
примара здатна самостійно покидати тіло, переходити із тіла в тіло, оволодівати 
ним, впливати на нього. Що пояснює поведінку людей та тварин і змушує 
виводити певні моральні заборони та приписи щоб убезпечити себе від 
негативних наслідків, чи навпаки, залучитися допомогою, навчитися керувати 
примарою.  

За Б. Маліновським, табу з’являється як похідна потреба людини у 
соціальному контролі. Поділивши потреби людини на первинні та похідні, він 
відводить ролі останніх, формування необхідних умов для забезпечення 
первинних. Первинні, біологічні потреби людини – необхідна умова її 
існування: сон, їжа тощо. Таким чином, можна зробити висновок, що суспільна 
мораль покликана необхідністю забезпечувати первинні потреби людини, а 
коріння її легітимізації полягає у функціональності дії.  

Натомість, теорія З. Фрейда, не вбачає функціональності в появі табу. За 
психологічним поглядом, табу змушує людину приховувати власні бажання, 
накопичення яких знаходить вихід у творчій діяльності або неврозах. 
Відповідно, напрошується висновок, що основи легітимізації суспільної моралі 
полягають в усвідомленні її важливості для творчої діяльності людини та 
розуміння потрібності тієї функції яку виконує творча діяльність як для 
окремих людей, так і для людства вцілому.  

Отже, табу є певним зародком суспільної моралі. У первісному суспільстві, 
воно постає, як результат соціалізації людини на магічній, релігійній, 
психологічній та функціональній основі і легітимізується процесом мислення, 
захисною реакцією на страх, необхідністю забезпечувати базові потреби 
людини та побічним ефектом – сублімацією у творчий розвиток. Моральний 
аспект табу поширюється на вербальні та невербальні речі. З переходом 
людства на постіндустріальний інформаційний етап розвитку, збільшенням 
сфери комунікацій, все більшої популярності почала набирати детабуїзація, як 
вербального так і невербального походження. Підняття, раніше заборонених 
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тем сприяло пошуку нових шляхів вирішення проблем та спричинила хвилю 
нової раціональної табуїзації. З’явилися заборони що етизують медичну, 
наукову, екологічну та інші сфери діяльності людини. Разом з тим, поширення 
демократичних та ліберальних ідей похитнуло легітимізацію суспільної моралі 
і зробило майже всі теми дискусійними. Що спричинило втрату часу та 
відсутність рішучих дій, здатних привести до краху країну у захисті власних 
національних інтересів та позицій під час військового конфлікту, коли ситуація 
вимагає негайних і рішучих дій.               

 
3.10. ДО ПИТАННЯ ВИЗНАЧЕННЯ ДІЙСНІХ ЗАСАД 

ФУНКЦІОНУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У 
СУЧАСТНОМУ МЕДІАСЕРЕДОВИЩІ 

Історія знань та вчень про інформацію починалася з розробки 
її кількісного аспекту. При цьому будь-яка кількісна теорія неминуче була 
пов'язана зі спробою дати ті чи інші загальні визначення. Кожній формулі 
кількості інформації відповідав свій погляд на її сутність.  

Найбільш розробленою є статистична теорія інформації, що виникла на 
базі теоретико-імовірнісних підходів і пов'язана з визначенням інформації 
як зліченної невизначеності. У задачах теорії зв'язку розглядається система, що 
складається з джерела інформації, приймача й розташованого між ними каналу 
зв'язку. Суттево те, що для одержувача єдиним способом отримання інформації 
є зчитування повідомлення з каналу зв'язку. Іншими словами, приймальна 
сторона не може передбачити таке повідомлення. Так до розгляду вводиться 
поняття невизначеності, що грає в теорії фундаментальну роль. Таким чином, 
невизначеність, яку ми отримуємо  в результаті  повідомлення, ототожнюється 
з інформацією. Це значно близче до життєвого розуміння інформації, яку ми 
схильні вважати тим, що зменшує наше незнання. Оскільки людина 
здебільшого під час власної  життєдіяльності знаходиться в недосконало 
визначеному  інформаційному і фізичному середовищі, то можна припустити, 
що взаємодія з інформацією є одною з невід'ємних функцій людини як істоти. 
Однак, це також примушує нас сприймати індивіда як приймача, або 
транслятора інформації, що робить його невід'ємною частиною 
коммунікативного простору, а медіапростір - природним середовищем 
існування людства. Таким чином, ми повертаємося до питання невизначенності 
інформації, за якої можливо логічне припущення — що її сприйняття залежить 
від каналів трансляції та приймача, а через це - зі змінами у системному 
розвиненні цих двох елементів і сама інформація виглядає інакше, ніж у 
попередні часи. 

Формула невизначеності яка була зроблена Шенноном збігається з 
формулою Больцмана для статистичного визначення ентропії, взятої з 
протилежним знаком. У термодинаміці ентропія служить мірою хаотичності, 
безладу в системі. Таким чином, інформація, як негативна ентропія, може 
розглядатися як внесок в упорядкування системи. [1] 

Система упорядкування інформаційних магістралей поділяєтся на три 
відомі на сьогодні системи взаємоузгодженності, а саме:  лінійна, ієрархічна, та 
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мережова. Кожна з них набуває суспільної значущості за певних часів, та 
досить досконало відбиває суспільні процеси. Найвдалішим зразком 
зазначенного виступає приклад держави як суспільного інститута. Йому 
притаманна ієрархічна структура узгодження інформаційних магістралей. Воно, 
як вдало зазначено Діаконовим В.В., “виникає на певному  ступені розвитку 
суспільства, коли воно поділено на класи із протилежними економічними 
інтересами. Вони мають  антагоністичний, тобто непримирений характер. 
Функції держави - спеціальними засобами управління, перш за все, насиллям, 
стримувати  протиборствуючих  класів, захищаючи при цьому економічні 
інтереси пануючого   класу.»[2, с.39-40]. Це збігається з появою, або 
посиленням  системи ієрархічного узгодження інформаційних магістралей та 
увімкненням до себе домінувавших до цього лінійних систем взаємозв'язку 
інформаційних каналів. Згодом виникли нові системи і засоби суспільних 
контактів, а поряд із ними набули значущості мережові засоби здійснення 
інформаційної взаємодії.  

Найбільший поштовх у цьому напрямку був зроблений під час 
прискорення процесів інтернаціоналізації та початку глобалізаціі через 
індустріалізацію суспільства, яка істотно перерозподілила території розселення. 
Вона майже виключила можливість існування регіонів зі сталим населенням. 
Але глобалізація, прискорена індустрілізацією, за часів 21-го сторіччя знижує 
свою першочергову актуальність. Це виступає ще одним феноменом 
інформаційного закріплення мереж, бо глобалізація, яка була безпосередньо 
найгучнішим поштовхом розвинення мережовиж систем коммунікаціі, через 
свою глобальність та векторність є явищем суто ієрархічним. 

Однак, на думку автора, не слід вважати, що ці системи приходять на зміну 
одна одній. Подібна думка є помилковою. Ці коммунікативні елементи 
дійсності досить вдало інтегруються один в одному, але з часом все більш 
розвиваючись. Таким чином, лінійні системи інтегруються до ієрархічних, а ті, 
в свою чергу, до мережових. Це відбулося за типом включення класів до 
держав, а державні утворення до цівілізацій та глобальної мережі. 

Таку точку зору можна сприймати як такі собі уявлення про еволюційні 
механізми конструювання соціальних систем, де ключова риса є здатністю та 
засобами транзиту інформації, а не соціально- економічні показники. Однак 
таке припущення не відбиває думку автора. За умов наявних джерел, ми 
вважаємо що інформація не підкорюється законам діалектики, та фізичні 
канали сприйняття навколишньго світу людини не змінюються з часом. За 
такими умовами немає сенсу вважати коливання медіапростору у якомусь 
напрямі, якщо такий існує, частиною шляху неприпинного розвитку. 

З цим корелює наступна теза про те, що “прогресивний розвиток завжди 
пов'язан з обмеженням розманіття. З безлічі можливих сценаріїв еволюції на 
практиці реалізується тільки один. Із сотень тисяч органічних молекул в живі 
організми входять лише сотні, з сотень амінокислот - лише 20 і т. д. Але цей 
процес супроводжується збільшенням складності, внутрішньої різноманітності 
прогресуючих систем. Отже, будь-який процес руху інформації пов'язаний зі 
знищенням, обмеженням одного виду різноманітності та одночасним 
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збільшенням іншого його виду.»[3] 
Дослідники підкреслюють, що розвиток кількістної теорії інформації 

призвів до наступних результатів. По-перше, стає можливим суворе кількісне 
дослідження інформаційних процесів. По-друге, був розширений об'єм поняття 
інформації, тому що статистична теорія повністю не е залучена від двох вищих 
семіотичних аспектів інформації: семантічного та прагматичного. З позицій цієї 
теорії інформацію несе не тільки людська мова, а й будь-які об'єкти і процеси, 
які підкоряються статистичним закономірностям.  

Статистичний підхід дозволив виявити фундаментальний зв'язок 
інформаційних процесів і термодинаміки. Статистична теорія прямо пов'язує 
інформацію з процесом перетворення можливості в дійсність, випадковості в 
необхідність, що вже дає підставу для філософського аналізу. Нарешті, в 
рамках статистичного підходу було отримано перше визначення інформації, 
задовільний з філософської точки зору : інформація є усуненням 
невизначеності.  
       Діалектика, як відомо, представляє собою загальну теорію розвитку. Тому 
дія основних законів діалектики виявляється, головним чином, в аналізі 
інформаційних процесів. Причину всякого інформаційного процесу, як і будь-
якого процесу взагалі, становить взаємодія двох протилежних начал. Так 
управління за принципом зворотного зв'язку грунтується на відмінності, 
розбіжності «бажаного» і «дійсного» станів системи і спрямоване на усунення 
розриву між ними. У процесі обміну інформацією між системою і зовнішнім 
середовищем, як правило, має місце протидія системи негативним впливам 
середовища. Внутрішня суперечливість процесів управління полягає ще й у 
тому, що самовідтворюються і самовдосконалюється системи в процесі 
функціонування, залишаючись в одному відношенні тотожними самим собі, а в 
іншому відношенні можуть зазнавати істотні зміни, аж до зміни своєї якісної 
визначеності.[4] 

Суперечливу роль інформаційних процесів розкриває закон необхідної 
різноманітності У.Ешбі. Хоча інформація сама по собі пов'язана з 
різноманітністю, відмінностями, її використання в складних самоврядних 
системах направлено на збереження тотожності. Тільки постійно змінюючись 
під впливом навколишнього середовища, тільки відбиваючи її зміни, система 
може залишитися собою, зберігати свою якість.  

У процесі еволюції будь-якої системи відбувається накопичення укладеної 
в ній інформації, яка за відомим законом переходить з кількісних змін у якісні. 
На перших етапах пристосування до нових умов зовнішнього середовища 
інформація про середовище накопичується у вигляді вільної інформації. Таке 
кількісне зростання «знань» системи про зовнішній світ не приводить до зміни 
її якісної визначеності. При досягненні певного порогу вільна інформація 
переходить в стан залученної, тобто відбувається закріплення отриманих знань 
у структурі системи. Відтепер ті чи інші особливості середовища відображені в 
системі «жорстко» і є невід'ємною частиною її самої. Будь-
яка перебудова структури є, очевидно, якісна зміна.  

Дію закону заперечення заперечення можна проследкувати у сфері 
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зростаючого розвитку. У загальному випадку закон стверджує, що на більш 
високому ступені розвитку повторюються деякі риси, властиві вихідному 
ступеню, при цьому має місце не повне копіювання, а лише часткове 
відтворення. У застосуванні до інформаційних процесів це означає, що 
інформаційний зміст, що досягається системою на послідовних ступенях 
розвитку, змінюється за рахунок почергових заперечень окремих його частин. 
Друге заперечення, що знімає перше, веде до часткового відтворення на якісно 
новому рівні інформації, збагаченої досвідом двох ступенів розвитку. 

Кожного разу система, розвиваючись, повторює одну з попередніх своїх 
рис, що означає відтворення минулої структурної інформації. Найкращим 
прикладом може бути те, що високоорганізовані системи здатні залучати 
власний минулий досвід для вирішення поточних завдань. Припустимо, 
система колись потрапляла в певні умови і виробила оптимальну програму 
поведінки в цих умовах. Після цього умови змінилися, система змушена була 
відкинути колишню програму і виробити безліч нових. Система, потрапляючи 
знову в умови, подібні початкової, зможе відтворити вироблену 
раніше відповідну програму, причому значно швидше, ніж у перший раз, і 
значно якісніше, тому що тепер знання системи про зовнішній світ збагачене 
пам'яттю про різноманітні ситуації.[5] 

Таким чином ми маємо усвідомити, що одним із значущіших питань для 
конструювання здорового біосоціального середовища є вдосконалення 
медіазалученності людини до інформаційного середовища, через яке ми 
отримаємо нові якіістні зміни у житті кожної людини та суспільства в цілому. 
Звідси постае питання формування концепції забезпечення індивідуальної 
безпеки у медіасередовищі, яке стає можливим лише за умов досконалого 
вивчення цього самого середовища та його властивостей. 

 
3.11. АДАПТАЦІЯ ПРАВОВОЙ НОРМАТИВНОСТІ ДО 
САМООРГАНІЗАЦІЙНОЇ ДИНАМІКИ СУСПІЛЬСТВА 

Система правової регуляції, будучи органічною складовою більш широкої 
структури суспільного буття, все тісніше функціонально «вплітається» у 
самоорганізаційну динаміку останнього, в сучасних дослідженнях у сфері 
методології обґрунтування права дедалі більшої ваги набуває розробка 
соціодинамічного підходу до вирішення проблем легітимації правових норм та 
інститутів. Такий підхід передбачає, з одного боку, їхню оцінку як 
«каталізаторів» динаміки суспільства, прогресивність якої визначається 
ступенем реалізації традиційних для даного суспільства цінностей, а з іншого – 
врахування змістовних трансформацій самих ціннісних підвалин правової 
нормативності під впливом структурно-організаційних змін в системі 
суспільних реалій. Інакше кажучи, «згідно з розглядуваним підходом, динаміка 
нормативізованих ціннісно-правових орієнтирів та форм упорядкованого 
функціонування соціальності є взаємостимулюючими коеволюційними 
процесами» співнаправленістю з якими вбачається за доцільне визначати 
«легітимаційні вектори» юридичного закону. «При цьому такий закон 
кваліфікується як легітимний мірою того, наскільки спрямованість його дії 
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«резонує» із самоорганізаційними імпульсами суспільно-правової реальності»  
Однак при цьому варто зауважити, що суспільна самоорганізація (як, до 

речі, і будь-яка інша) відзначається досить неоднозначним характером. 
Зокрема, вона може справляти не лише конструктивний, але й згубний ефект по 
відношенню до гуманістичного змісту буття суспільства. Тож далеко не всі її 
об’єктивні тенденції слід розглядати як базові орієнтири при легітимаційних 
обґрунтуваннях права. Аналогічно тому, як за цілком об’єктивними 
механізмами самоорганізації в системі функціонування біологічного організму 
можуть формуватися злоякісні новоутворення, що призводять до стрімкого 
поглинання його життєвих ресурсів, динаміка «спонтанно-нормативного» 
упорядкування суспільних відносин здатна продукувати паралельно із засобами 
самозбереження соціуму також його власні «самознищувальні» підструктури. 
Мабуть, передусім, саме з цих причин людські уявлення про «належність», що 
складають сутнісну основу змісту права як регулятивного інституту, завжди 
розвивалися як своєрідний пошук «деонтологічних відповідей» на ті питання, 
що постійно виникають внаслідок усвідомлення аномалій та суперечностей 
самої реальності. Тим самим людина прагне, за можливістю, «скоригувати 
недосконалість світу» (з точки зору ідеї утвердження в ньому «начал 
людяності») шляхом вироблення й реалізації певних «розумно-нормативних» 
цінностей життя, а не просто «підлаштуватися» під спонтанність перебігу 
реальних подій. Для цього доводиться на підставі забезпечуваних державою 
правових норм врегульовувати ті процеси й відносини, здійснення яких 
виключно за механізмами «некерованої» ринкової самоорганізації пов’язане з 
доволі серйозними ризиками для гуманістичного змісту самої ідеї 
демократичного права та нормативних основ соціальної справедливості. Адже 
такі механізми є «байдужими» до тих проблем, що виникають у суспільстві, 
наприклад, у зв’язку з його неоднорідністю та нерівномірністю розподілу 
можливостей ефективного включення населення до економічного, політичного 
та культурного життя в умовах ринку. Відповідно, соціальна політика є одним з 
головних завдань держави, оскільки воно не може бути «віддане на відкуп» 
ринковим механізмам.  

Саме через «неуніверсальність» даних механізмів, до речі, у ст.8 Закону 
України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської 
діяльності» від 16.10.2012 р. №5463-УІ передбачена ґрунтовна підготовка 
аналізу регуляторного впливу на засоби, порядок та процедури вирішення тих 
господарських питань, вирішення яких потребує централізованого 
регулювання. Методика підготовки такого аналізу для застосування 
Національним банком України затверджується спільно Кабінетом Міністрів 
України та Національним банком України, а для застосування іншими 
розробниками проектів регуляторних актів – Кабінетом Міністрів України. 
Згідно з цією методикою, кожний розробник проекту регуляторного акту при 
підготовці аналізу регуляторного впливу повинен, насамперед, визначити та 
проаналізувати проблему, яку пропонується розв’язати шляхом державного 
регулювання господарських відносин, а також оцінити ступінь важливості цієї 
проблеми. Окрім того, належить обґрунтувати, чому визначена проблема не 
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може бути розв’язана за допомогою ринкових механізмів і потребує 
державного регулювання; чому вона не може бути вирішена на основі діючих 
регуляторних актів, а, отже, передбачає аналітичний розгляд можливостей 
внесення змін до них. В руслі таких обґрунтувань мають бути визначені цільові 
орієнтири державного регулювання, з позиції яких окреслюється діапазон 
очікуваних результатів прийняття запропонованого регуляторного акту, а також 
здійснюється розрахунок очікуваних витрат та вигод суб’єктів господарювання, 
громадян та держави внаслідок його реалізації; оцінені усі прийнятні 
альтернативні способи досягнення встановлених цілей, у тому числі й ті з них, 
які не передбачають безпосереднього державного регулювання господарських 
відносин. На підставі таких оцінок аргументуються переваги обраного способу 
досягнення встановлених цілей; обираються механізми і заходи, які забезпечать 
розв’язання визначеної проблеми шляхом прийняття запропонованого 
регуляторного акту; обґрунтовується, що досягнення за допомогою такого акту 
встановлених цілей є можливим з найменшими витратами для суб’єктів 
господарювання, громадян та держави; доводиться, що вигоди, які 
виникатимуть внаслідок дії запропонованого акту, виправдовують відповідні 
витрати у випадку, якщо витрати та/або вигоди не можуть бути кількісно 
визначені. Нарешті, методикою підготовки такого аналізу передбачено оцінити 
можливість впровадження та виконання вимог регуляторного акта залежно від 
ресурсів, якими розпоряджаються органи державної влади, органи місцевого 
самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні впроваджувати або 
виконувати ці вимоги; врахувати ймовірність ризику, пов’язаного із впливом 
зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акту; обґрунтувати 
планований строк його чинності, а також визначити показники його 
результативності та заходи, за допомогою яких буде здійснюватися 
відстеження останньої в разі його прийняття.  

Варто зауважити, що розглядувана методика має бути зорієнтована не на 
«безапеляційно жорстку» дію регуляторних актів, а на забезпечення їх 
«відкритості» по відношенню до реальної динаміки господарських відносин. 
Про це свідчить сам навіть факт передбачуваності нею щойно згаданого 
відстеження результативності таких актів. Тож ст. 10 Закону України «Про 
засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» 
визначено, що стосовно кожного регуляторного акту послідовно здійснюються 
базове, повторне та періодичне відстеження його результативності. Для такого 
відстеження можуть використовуватися статистичні дані та дані наукових 
досліджень і соціологічних опитувань. Одержані при здійсненні повторного 
відстеження значення показників результативності порівнюються із значеннями 
цих показників, що були одержані при здійсненні базового відстеження. 
Періодичні відстеження результативності здійснюються з метою перевірки 
сталого досягання регуляторним актом цілей, задекларованих при його 
прийнятті, після здійснення повторного відстеження результативності цього 
регуляторного акту. Тобто директивні аспекти засобів правового регулювання 
мають коригуватись у напрямку їх аналітичного узгодження з реальними 
умовами їхньої дієвості та динамікою зміни цих умов у контексті 
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функціонування соціальних структур як самоорганізованих системних 
утворень. 

З огляду на відзначені обставини, зростає значущість досліджень в плані 
розробки соціодинамічного підходу до методології обґрунтування нормативних 
рамок права та його регуляторного впливу на правовідносини. При цьому серед 
існуючих версій концептуалізації даного підходу, вочевидь, заслуговують на 
особливу увагу ті його варіанти, що передбачають своєрідну «подвійну 
легітимацію» нормативного змісту юридичного закону: «по-перше, він має 
бути виправданим онтологічно шляхом забезпечення його «вписуваності» в 
контекст існуючих форм природно-соціального буття; і, по-друге, – цей закон 
повинен легітимуватися телеологічно, виходячи з тих ціннісно-цільових 
орієнтирів, що є основоположними для даного суспільства в плані визначення 
кардинальних спрямувань його функціонування та перспективного розвитку» . 
Однією з основних переваг саме такого тлумачення змісту даного підходу є, 
мабуть, його спроможність уникнути при побудові легітимаційно-
методологічних моделей як суб’єктивістських абсолютизацій (що 
супроводжуються «нав’язуванням» об’єктивно-реальному світові неадекватної 
йому людської волі), так і відомих парадоксів об’єктивізму, згідно з якими 
повністю нівелюється роль «раціоналізуючої» діяльності людського суб’єкта в 
контексті самоорганізаційної динаміки буття. 

Таким чином, як випливає з наведених міркувань, головним напрямком 
оптимізації застосування самоорганізаційної парадигми при розробці стратегій 
обґрунтування правових норм та інститутів доцільно визнати її узгодження з 
ідеєю розширення можливостей раціонального контролю над динамікою 
процесів у системі «людина – суспільство – природа» з метою її утримання в 
параметричних рамках стабільності та гарантій злагодженого 
співфункціонування її складових. Умови нормативного сприяння такому 
узгодженню мають стати ключовими орієнтирами, якими слід керуватися при 
легітимації змісту й практичної спрямованості засобів правового регулювання 
суспільних відносин. Завдяки цьому згадане регулювання, з одного боку, 
запобігатиме хаотизації та «ірраціональній спонтанності» перебігу соціально-
динамічних процесів, зменшуючи тим самим ступені ризиків набуття ними 
«автодеструктивних схильностей». З іншого ж боку, така модель легітимації 
сприятиме істотному блокуванню суто «егоїстичних» (безвідносних до 
об’єктивних умов досягнення гармонійного балансу в межах суспільної та 
природної системності людського буття) мотивів, на підставі яких 
аргументується нормативний зміст права. 

 
3.12. НАЦІОНАЛЬНА ІДЕНТИЧНІСТЬ: ХРОНОТОП В УМОВАХ 

ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ 
На протязі другої половини двадцятого століття на політичній мапі світу 

з’явилися нові незалежні держави, котрі мають визначитися зі шляхами 
подальшого розвитку, механізмами та ідеологічними основами розбудови 
суспільств. Їх виникнення пов’язане з руйнацію колоніальних імперій,  яку 
прискорили події Другої світової війни. Хвиля деколонізації прокотилася 
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країнами Азії та Африки. Останнє десятиріччя цього кривавого та буремного 
століття ознаменувалося руйнацією біполярної політичної системи і 
залученням до процесів державотворення нових акторів. Держави, що виникли 
на пострадянському просторі, змушені модернізувати та трансформувати власні 
політичні і господарські системи прискореними темпами під фінансовим та 
ідеологічним тиском значно більш розвинених країн Заходу. Суспільні 
перетворення останніх часів в цих країнах пов’язані з необхідністю вибору 
цивілізаційної моделі подальшого розвитку. Перед українським народом також 
гостро постала проблема культурного, політичного та економічного 
самовизначення. 

Актуальність проблеми національної ідентифікації, обумовлена також і 
тим, що, по-перше, нові держави, які виникли на пострадянському просторі і, 
Україна в тому числі, знаходяться на початковому етапі державотворення, по-
друге, розвиток світової господарської системи і домінуючі політичні практики 
вимагають від нових акторів міжнародних відносин чіткого самовизначення 
щодо політичних, економічних та ідеологічних засад розвитку, по-третє, в 
умовах швидких  радикальних суспільних трансформацій руйнується  
традиційна система соціальних ідентифікацій особистості, що  потенційно веде 
до маргіналізації національної ідентичності, котра, в свою чергу, може стати 
причиною психологічного конфлікту і утруднити пристосування людини до 
мінливих соціальних реалій. 

Трансформації, пов’язані з глобалізаційними процесами в економіці, 
вплинули не лише на розвиток світової господарської системи, а і на політичні 
та культурні моделі розвитку народів. Одним з наслідків глобалізації є 
прискорення темпів суспільного розвитку. Світовий розподіл праці призвів до 
збільшення міграційних потоків. Значна частина людства опинилася відірваною 
від власного коріння у новій соціальній і культурній реальності. Отже, 
необхідно віднайти себе за для самоствердження. Саме актуалізована 
національна ідентичність стане запорукою ефективної орієнтації в сучасних 
реаліях мультикультурного світу, допоможе не розгубитися і не загубити один 
одного, не перетворитися на купу атомізованих індивідів, пов’язаних лише 
спільним хронотопом. 

В контексті міркувань про національну ідентичність поняття хронотоп 
використовується для позначення єдності часових та просторових 
характеристик буття етно-національних спільнот. Вживанням цього терміну у 
гуманітарних науках ми завдячуємо відомому культурологу та 
літературознавцю М.М. Бахтіну, котрий визначав його як «...істотний 
взаємозв'язок часових і просторових відносин, художньо освоєних у літературі» 
[2, 234]. 

Будь який різновид ідентичності, зокрема ідентичність національна, 
передбачає наявність локально-темпоральних параметрів, згідно яких вона 
конституюється. Так П. Рікер своєму творі «Сам як Інший» акцентує увагу на 
існуванні двох типів ідентичності – індивідуальної і наративної: «Ідентичність 
у смислі idem сама розгортає ієрархію значень…і її сталість у часі визначає 
найвищий ступінь того, чому чинить опір неподібне, у смислі нестійкого. 
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Нашою незмінною тезою буде та, що ідентичність в сенсі ipse не містить у собі 
жодного твердження, яке б стосувалося так званого незмінного ядра особи». І 
далі: «…ідентичність-ipse уводить до гри додаткову діалектику самості й 
тотожності, а саме – діалектика самого (soi) та іншого, ніж сам (l’autre que soi)» 
[6, с. 8-10]. Отже, якщо колективна ідентичність спільноти забезпечується за 
умов відтворення її сутнісних характеристик з часом і є у категоріях П. Рікера 
ідентичністю-idem, яка пов’язана із продукуванням тотожності, котра 
одночасно виступає в якості критерію диференціації від соціального оточення, 
то національна ідентичність людини є ідентичністю-ipse, яка відноситься до її 
самості і разом з іншими ідентичностями становить її індивідуальність.  

Починаючи з робіт Е.Еріксона персональна ідентичність розглядається як 
«як процес організації життєвого досвіду в індивідуальне «Я» [8, с. 8]. Цей 
підхід обумовлює динаміку ідентичності протягом людського життя – і тому, 
вона  не є констатацією раз і на завжди  встановленого факту, а знаходиться в 
стані невпинного становлення, потребує постійного підтвердження і 
потенційно відкрита змінам.  

Таким чином,  можна відмітити, що національна ідентифікація, це 
постійний процес відтворення сутнісних параметрів тотожності-диференціації 
спільноти та індивіда по відношенню до Інших, котрий розгортається на тлі 
певних просторово-часових умов. Адекватна ідентифікація вимагає дотримання 
двох умов: достатньо часу для освоєння моделі ідентифікації та відносної 
стійкості самої моделі. А оскільки сформована в процесі соціалізації, 
національна ідентичність індивіда не є його усталеною родовою 
характеристикою, вона потенційно відкрита трансформаціям.  

Загальновідомим є той факт, що в умовах глобалізації зміни в усіх сферах 
суспільного буття відбуваються надшвидкими темпами. Ще у 70-х роках ХХ 
сторіччя А. Тофлер попереджав про «шок від майбутнього», коли 
швидкоплинність буття досягне критичних параметрів, які перевищать 
здатність людини до ефективного пристосування до змін [7]. 

Досліджуючи деформацію хронотопу в умовах соціального прискорення 
В.Ємелін і А. Тхостов відмічають: «традиційно рятівний якір ідентичності 
виявився втраченим, ставши просто непотрібним в момент тектонічного 
сплеску експансії інформаційних технологій і постмодерністського 
релятивізму, – зачепитися стало нема за що і нема чого. Хронотоп 
інформаційного суспільства зруйнований перевантаженнями технологічного 
прискорення» [4, с. 17]. 

Процеси національної ідентифікації етнічних та національних  спільнот 
відбуваються різними темпами і у різний спосіб. Значний вплив на їх хід 
справляють політичні та економічні фактори, але разом з тим питомою є роль 
соціальних та психологічних чинників. Не можна не погодитися із К. 
Гаджиєвим, котрий зазначає: «очевидно, що національна ідентичність має 
безліч вимірів: просторово-географічне, історичне, традиційне, соціокультурне, 
етно-національне, конфесійне, міфологічне, символічне і т.д. Для правильного 
розуміння природи і призначення ідентичності необхідно мати відповідне 
уявлення про всі ці аспекти і вимірах. Структура ідентичності динамічна і 
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змінюється в залежності від того, як зростає або, навпаки, знижується вага тих 
чи інших складових її елементів» [3, с. 5]. 

Усвідомлення людиною національної приналежності є наслідком 
тривалого розвитку суспільної свідомості. Національна приналежність увійшла 
до системи соціальної ідентичності досить пізно, тому що акумулювала в собі 
крім етнічних та культурних, ще і формальні юридичні характеристики. 
Хронологічно і змістовно їй передувала етнічна ідентичність, яка 
встановлювалася на підставі спорідненості і тому мала зрозумілий та, завдяки 
низький територіальній та соціальній мобільності населення, досить певний 
характер. Вона була характерною формою соціальної ідентичності вже в 
палеоліті і виступала, як усвідомлення спорідненості по крові та шлюбу. [5] 

Трансформаційні процеси в традиційних суспільствах відбувалися досі 
повільно, протягом кількох поколінь, що призводило до поступової та 
здебільше  безконфліктної адаптації особистості до змін соціальної структури і 
не викликало гострої кризи соціальної ідентичності індивіда. В домодерний 
період соціальна ідентичність особистості складалась переважно з релігійних, 
станових та територіальних лояльностей. Соціальні системи попередніх часів 
разом з притаманними їм ідентичностями завдяки традиційним механізмам 
трансляції культури зберігали протягом тривалого часу відносну стабільність. 

Констатація відношення людини до певного колективу відігравала 
важливу роль для формування стабільної структури особистості, яка разом з 
тим мала здатність до відповідних ситуації трансформацій. Адекватна 
соціальна і, зокрема, національна ідентифікація є запорукою успішної адаптації 
особистості до кардинальних змін виробничої, демографічної та соціальної 
структури суспільства. Але слід зауважити, що саме під час переходу до нових 
моделей економічного та політичного менеджменту національна ідентифікація, 
як певного індивіда, так і цілих соціальних спільнот відкрита перетворенням та 
впливам зовнішніх ідеологій і культур. Вона опиняється у залежності від 
протиборства групових інтересів і мінливості соціальних взаємозв'язків. 

Стрімкі соціальні і культурні зміни, що відбулися в суспільному житті 
народів у більшій частині світу завдяки розвитку науки, промисловості, засобів 
масової інформації, використанню нових технологій призвели до зламу 
традиційної, усталеної з часом соціальної структури та руйнації звичайних 
ідентичностей. «У світі, де навмисно нестабільні предмети є сирим будівельним 
матеріалом ідентичності людей, яка за визначенням нестабільна, людина 
повинна постійно бути уважною; але перш за все вона повинна охороняти свою 
гнучкість і швидкість реадаптації для швидкого слідування постійно 
змінюючимся  паттернам "зовнішнього" світу»[1, 94].  

Отже, ми майже не встигаємо. Летимо навздогін… Саме тому, пошуки 
особистої і колективної ідентичності мають особливу актуальність для 
українського народу в силу особливостей його історичного розвитку. Доля 
українського народу, чиє трагічне прагнення до власної державності протягом 
століть гальмувалося завдяки багатьом, перш за все зовнішньополітичним 
факторам, коли українські землі було розділено між різними за моделями 
розвитку державами, а українське населення, таким чином, було залучено до 
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сфер впливу різних культур, є характерним прикладом того, що пасіонарний 
поштовх націєтворення, завданий європейськими революціями не згас. Навіть 
після здобуття незалежності, що констатує  існування суверенної держави, і 
народу, який є джерелом цього суверенітету, перед Україною  гостро стоїть  
питання  самоідентифікації.  

Подальше існування нашої держави, як рівноправного партнера 
політичних та економічних взаємин з іншими країнами пов’язано з пошуком 
нової ідентичності, тобто  нової ролі в Європі і в світі, який вже вступив у 
стадію постіндустріального розвитку, і де активно протікають процеси 
глобалізації. Але політичні, економічні і культурні виклики сьогодення 
примушують нас замислитися над витоками та природою нашої національної 
ідентичності. 

 
3.13. СТВОРЕННЯ ПІВДЕННО-ЗАХІДНОЇ ЗАЛІЗНИЦІ:  

ІННОВАЦІЇ ХІХ СТ. 
 Сучасна Україна перебуває в стані глобальних перетворень у багатьох 

галузях економіки. Виклики сучасної ринкової економки змушують шукати 
нові, інноваційні методи економічного розвитку з урахуванням новітніх 
технологій. Не виключення й залізничний транспорт, де оновлення торкнулось 
маже всіх  галузей. Сучасні залізничники вперше з часів побудови залізниці 
вирішують задачі створення потужної конкурентоспроможної ланки 
господарства. Майже ті самі процеси відбувались і у ІІ пол. ХІХ ст., будівники 
Південно-Західної залізниці в своїй роботі запровадили ряд інноваційних 
застосунків, які не втратили актуальність і сьогодні. Для того щоб врахувати ці 
надбання в сучасності необхідно звернутись до досвіду минулого, до часів, 
коли залізнична мережа Півдня України тільки створювалась, закладались 
основи нового, на той час, виду транспорту.  

 Розгортання залізничного будівництва на півдні Україні у другій 
половині ХІХ століття було пов’язане з процесами формування капіталізму в 
економіці Російської імперії. Потреба у залізницях викликалась географічним 
положенням краю та його природними багатствами, економічними змінами в 
господарстві. Як відомо, перша на території сучасної Украйни залізниця була 
побудована в нашому регіоні. Це була лінія Одеса – Паркани, яка почала діяти з 
1865 р., але створення розгалуженої мережі залізниць припадає на 70-ті роки 
ХІХ ст. Перед залізничниками постала задача створення парку рухомого 
складу, обладнання колії, організації управління та адміністрування на 
залізниці.  

Організація безперебійної роботи такої складної ланки народного 
господарства, як залізниця, потребувала наукового підходу. Для створення 
нової системи управління залізницею був залучений Механіко-будівний відділ 
Київського відділення Російського технічного товариства (КВ РТТ). До його 
складу входили інженери, які мали значний досвід роботи на залізниці. Серед 
них відомий інженер-винахідник Олександр Парфенійович  Бородін - голова 
відділу, та Максиміліан Семенович Філоненко, який багато часу займав керівні 
посади на Південно-Західної залізниці.  
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  На початковому етапі процес експлуатації та управління Південно-
Західними залізницями був організований за системою, рекомендованою 
Міністерством шляхів сполучення. В адміністративному відношенні мережа 
Південно-Західних залізниць була розподілена: по службі колії – на 4 
відділення і 31 ділянку; по службі руху – на 11 відділень; по службі тяги на 11 
ділянок; на 5 ділянок палива; відділення лікарняно-санітарної служби. Згодом, 
із зростанням залізниці, виникла потреба у створенні нових принципів 
організації роботи шляхів сполучення.   

Якість та швидкість перевезень на будь-якій залізниці певною мірою 
залежала від ефективної роботи служби руху. До обов‘язку цієї служби входив 
прийом пасажирів і вантажів на станціях, призначення поїздів, всі операції по 
оформленню проїзду пасажирів і перевезень товарів, розподіл вагонів, збір 
статистичних даних. 

У 1879 р., з метою покращання роботи служби руху, О. П. Бородін 
застосував нову систему керівництва. При ньому залізницю було розбито на 5 
ділянок: Одеську, Бессарабську, Жмеринську, Козятинську і Брестську. 
Ділянки мали автономні колегіальні правління, що очолювалися начальниками 
відділів колії, тяги і руху, один із них призначався старшим. Усі ділянки 
підпорядковувались управлінню залізницею. Очолював залізницю керуючий, 
якому безпосередньо були підпорядковані всі служби, а також господарський 
відділ. [1, С. 12-13].  

Систему організації служби руху на вітчизняних залізницях докладно 
вивчив М. С. Філоненко. Він зазначав, що тип управління, який склався на 
вітчизняних залізницях, був розроблений у перші роки експлуатації, коли лінії 
були відносно короткі, без розгалужень, зі слабким рухом, тому виникла 
необхідність у зміні характеру роботи контори руху. В результаті перетворень 
всі питання пасажирського руху виділили в особливий відділ, який отримав 
назву «відділ пасажирського руху». Питання військових перевезень виділили у 
«відділ військового руху у військовий та мирний час». Питаннями перевезення 
приватних і службових вантажів займалось відділення товарного та вантажного 
руху. Після проведених реорганізацій організація служби руху на Південно-
Західних залізницях виглядала таким чином:  

− керівні органи - голова служби, помічники голови служби,  ревізори для 
особливих доручень;  

− центральне управління – секретаріат, бухгалтерія, технічне відділення, 
відділення товарного та вантажного руху, відділення пасажирського руху, 
відділення військового руху у військовий та мирний час, відділення статистики 
пробігу.  

− лінія - голови відділень; технічна контора; контролери руху; станційна 
служба; поїзна служба; нагляд за важелями та інвентарем [2, 3]. Саме такий 
принцип роботи служби руху М. С. Філоненко вважав найбільш доцільним для 
залізниць зі складно організованим рухом. 

Іншою вагомою складовою організації процесу перевезень була служба 
рухомого складу, яка відала придбанням нових паровозів, вагонів та 
устаткування, відповідала за стан рухомого складу і його своєчасний ремонт. 
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Новий метод підвищення ефективності роботи служби рухомого складу був 
запропонований  О. П. Бородіним. Він впровадив введення системи 
преміювання робіт по службі колії. О. П. Бородін вважав, що найкращим 
способом створення оптимальних умов для економії витрат буде зацікавленість 
в економії безпосередньо серед самих агентів, від яких залежать витрати. Така 
зацікавленість могла попередити більшість правопорушень і навіть зробити не 
дуже совісних агентів корисними працівниками. З цією метою О. П. Бородін 
прагнув виробити для кожної витратної статті раціональні основи у 
преміюванні відповідних агентів. О. П. Бородін розробив часові норми витрат, 
які слугували підставою для обчислення премій. Розроблена О. П. Бородіним 
система преміювань поширилася майже на всі витратні статті та майже на всі 
види робіт по службі руху. Оцінюючи практичний результат системи 
преміювань, О. П. Бородін зазначав, що вони просто блискучі і повністю 
виправдали себе у справі скорочення витрат на залізниці. Особливу користь це 
нововведення мало принести складно організованим залізницям з великою 
протяжністю [4].  

 У 1878 р. на Одеській залізниці С. Ю. Вітте, який на той час, очолював 
службу експлуатації Одеської залізниці, була запроваджена система змінних 
бригад. Під час Російсько-Турецької війни (1877-1878) держава зіткнулась з 
гострим дефіцитом паровозів. Ця нестача мала місце внаслідок того, що на 
залізниці використовували так звану європейську систему обслуговування 
паровозів. Суть її полягала в тому, що кожен машиніст мав свій паровоз, робота 
якого була тісно пов‘язана з роботою машиніста: паровоз працював стільки 
годин, скільки тривав робочий день машиніста. В інший час і паровоз 
залишався в бездіяльності. С. Ю. Вітте запропонував змінювати машиністів, 
таким чином паровоз не був пов‘язаний з машиністом та міг експлуатуватись 
цілодобово. Після появи змінних бригад машиністів обсяг перевезень став 
залежати лише від наявності й технічних можливостей рухомого складу та 
якості залізниць. Це дало величезний позитивний результат і принципово 
змінило режим та організацію роботи залізниць [5, С. 111].  

Оскільки до задач служби руху входила робота з пасажирами, необхідно 
було належним чином організовувати їх обслуговування під час руху. Одним із 
важливих аспектів цієї роботи була правильна організація пральних робіт. За 
ініціативою інженера І. М. Манцева в Одесі була влаштована механічна 
пральня. Необхідність її появи саме в цьому місті зумовлювалась тим, що з 
початком літнього сезону значно збільшувався обсяг постільної білизни. 
Раніше ці роботи виконувались за рахунок приватних підприємств, але якість 
виконаних робіт не завжди відповідала вимогам [6]. 

Як відомо, наприкінці ХІХ – поч. ХХ ст. на вітчизняних залізницях дуже 
гостро постала проблема затримок вантажів на станціях. Вирішення згаданої 
проблеми запропонував член Механіко-будівного відділу КВ РТТ А. К. Краузе.  

Оскільки прискорення доставки вантажів залізницями було дуже 
важливим, задача залізниці – докласти максимальних зусиль для забезпечення 
умов швидкісних перевезень. До цих умов А. К. Краузе  відносив прискорення 
ходу вантажних потягів та прискорення передачі вагонів з однієї залізниці на 
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іншу. Ним були розглянуті усі фактори, що впливають на  прискорення 
доставки вантажів: а) прискорення завантаження і відправки вантажів після 
завезення; б) скорочення простоїв на станціях та при подальшому русі; 
в) прискорення ходу вантажних потягів; г) прискорення подачі потягів до 
навантаження та під час самого навантаження). Крім того запропонував 
підвищити швидкість вантажних поїздів до 30 верст на годину. Застосовані  А. 
К. Краузе методи були дійсно інноваційними,   оскільки традиційно вважалось, 
що швидкісний рух на залізниці недоцільний. [7].  

Однією з проблем, найбільш обговорюваних у спеціалізованих виданнях, 
була тарифна проблема. До неї неодноразово звертались не тільки вчені, а й 
державні діячі. Серед них С. Ю. Вітте, який певний час займав посаду міністра 
шляхів сполучення. Розмірковуючи над цим питанням, С. Ю. Вітте виходив з 
положення, що конкуренція на залізниці може носити виснажливий характер. 
Нічим не обмежена конкуренція в тарифній справі вела до низької ефективності 
використання капіталу залізниць. Це гальмувало приплив капіталу в 
залізничний транспорт і перешкоджало розвитку транспортної мережі країни. 
Повна свобода в тарифній справі могла мати дуже негативні наслідки. 
«Залізнична промисловість, – відзначав С. Ю. Вітте, – по суті своїй і відповідно 
до прав, якими вона користується, має настільки значні привілеї, з одного боку, 
а з іншого боку – має такий величезний вплив на економічні відправлення 
країни, що вона не може служити джерелом необмеженого витягу баришів» [8, 
С. 155].  

Як шлях вирішення проблеми, С. Ю. Вітте ввів принцип гласності в 
тарифній справі, відомості про ціни на залізничні послуги почали 
публікувалися у спеціалізованих ЗМІ. На його думку, публікація прейскурантів 
зміцнює режим стійких цін, створює рівні умови конкуренції, захищає 
пасажирів від підприємницького свавілля та практики монопольної змови, 
знижує можливості зловживань у сфері бізнесу. Загальнодоступність 
інформації про ціни створює сприятливі умови для всіх учасників ринкового 
господарства. Крім того, гласність у формуванні цін дає можливість контролю з 
боку громадськості.  

У ІІ пол. ХІХ ст. відбувалися революційні зміни в системі сполучень в 
державі, змінювались підходи до системи перевезення вантажів, зародився 
новий напрямок – пасажирські перевезення. Процес змін носив стрімкий 
характер, необхідно було приймати швидкі рішення.  Оскільки часто досвіду не 
було, творці залізниці вдавались до неординарних рішень, створюючи 
інновації, які ставали основою для майбутньої роботи. 

 
3.14. ОСОБЛИВОСТІ СОЦІОКУЛЬТУРНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ В 

УКРАЇНІ 
Поняття «соціокультурні трансформації» є доволі складним, об’ємним і 

багатоплановим. Різноманітні соціокультурні трансформації (політико-правові, 
соціально-економічні, культурно-історичні, соціально-антропологічні, 
соціально-психологічні, ідентифікаційні, аксіологічні тощо) досліджували вчені 
багатьох країн світу в рамках філософії, культурології, соціології, психології, а 
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також соціальної, культурної, філософської, історичної та політичної 
антропології. Відомо, що одним з перших фундаментальних творів, 
присвячених соціокультурній проблематиці, вважається праця П. Сорокіна 
«Соціальна і культурна динаміка» (чотири томи якої були опубліковані в 1937 – 
1941 рр.). Автор цих книг не тільки сформулював закон соціокультурної 
динаміки, але й першим почав досліджувати «соціокультурні суперсистеми», 
запропонувавши своє бачення структури соціокультурного явища, яке 
складається з кількох компонентів: 1) суб’єктів взаємодії («мислячих, діючих і 
реагуючих людей»); 2) значень, цінностей і норм, які виступають умовами цієї 
взаємодії; 3) дій та матеріальних артефактів, які дозволяють об’єктивувати й 
соціалізувати значення, цінності та норми. Всі ці компоненти, на думку автора, 
утворюють єдине ціле. П. Сорокін також виділив чинники, які формують 
природу соціокультурного явища: а) кількість взаємодіючих індивідів; б) якості 
взаємодіючих індивідів (раса, національність тощо); в) характер дії. Отже, 
соціокультурне вчення П. Сорокіна стало базовим для багатьох наступних 
дослідників [6]. 

Категорія «соціальні зміни» вперше з’явилась в американській соціології у 
другій половині ХХ ст. [8, с. 12], а на рубежі ХХ і ХХІ століть П. Штомпка 
назвав проблему соціальних змін однією з найбільш актуальних, зазначаючи, 
що соціальна реальність «складається з подій, а не з об’єктів» [7, с. 266]. Г. 
Теджфел наголошував, що «зміни» є фундаментальною соціокультурною 
характеристикою, і у зв’язку з цим проблема відносин Людини і Соціальних 
Змін є головною проблемою соціальної психології [9, с. 243]. Американський 
соціолог Г. Ленскі у другій половині 90-х років ХХ ст. започаткував розробку 
концепції соціокультурної еволюції, виділяючи п’ять типів суспільств, а 
сучасний американський соціолог Дж. Масіоніс продовжив його дослідження. 

Якщо П. Сорокін розумів «соціокультурне» як комплекс надорганічних 
явищ, які включають «мову, науку, філософію, релігію, мистецтво, … право і 
етику, мораль і манери, технічні винаходи та процеси, ... а також соціальні 
інститути» [6, с. 99 – 100], то П. Штомпка при виокремленні культурних та 
соціальних вимірів «соціокультурного поля» звертається до категорії 
колективного суб’єкта [7, с. 27 – 30]. Л. Сокурянська ж визначила категорію 
«соціокультурне» як таку взаємодію між індивідами (або групами індивідів) у 
всіх сферах їхньої життєдіяльності, що передбачає співвимір, єдність тих чи 
інших культурних феноменів (перш за все, норм і цінностей), які 
інтерналізовані цими індивідами (або групами), та певних соціальних 
конструктів (структур), в яких ці культурні феномени (смислові конструкції) 
виявляються [4, с. 121 – 123]. 

Отже, аналіз результатів багатьох досліджень, присвячених 
соціокультурній проблематиці, показує, що в останні 20 – 25 років значно 
активізувалась розробка соціокультурної парадигми та відповідного 
категоріально-понятійного апарату, соціокультурні трансформації вивчаються 
переважно у рамках теорій модернізації, глобалізації, самоорганізації, з 
використанням цивілізаційного підходу, діяльнісної парадигми та циклічних 
концепцій суспільного розвитку (див. праці О. Ахієзера, Є. Борінштейна, С. 
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Катаєва, М. Лапіна, В. Ларцева, Б. Старостіна, А. Ручки, В. Ядова та ін.). 
Досить цікавими є концепції багаторівневого аналізу трансформацій Т. 
Заславської, «культурного розриву» та «соціокультурного аналізу» Л. Іоніна, 
теорія «рухомості структур» С. Макеєва, теорія «трансформації структур 
соціального сприймання» Ю. Сороки, а також теоретичні розробки А. 
Мартинова про соціокультурну синергетику в контексті історичного процесу 
історії та соціокультурних циклів [1; 3; 4; 5]. Але цілісний розгляд основних 
тенденцій соціокультурної динаміки практично не представлений у цих 
дослідженнях, не розроблені також нові концептуальні схеми й моделі 
соціокультурної реальності. На жаль, значна частина дослідників не враховує 
помітного впливу суб’єктного чинника, розглядаючи соціокультурні 
трансформації як позасуб’єктний, спонтанний процес (що насправді не 
відповідає дійсності). Досить велика група вчених презентує в якості новизни 
висновок про зростання значущості нематеріальних, духовних компонентів 
культури в житті суспільства, не посилаючись при цьому на праці Г. 
Старовойтової, яка ще на початку 1980-х років першою зробила цей 
аргументований висновок. Доволі актуальними залишаються питання 
класифікації різноманітних підходів до вивчення соціокультурних 
трансформацій, а також з’ясування специфіки соціокультурних трансформацій 
в Україні. 

Розробляючи соціокультурну проблематику з 1990-х років, ми вважаємо, 
що поняття «соціальність» і «культуральність» доповнюють один одного (як 
два аспекти соціокультурної реальності, як взаємопов’язані й 
взаємодоповнювані виміри людської життєдіяльності), а явища, які вони 
репрезентують, є певними «зразками» соціокультурної реальності. Органічне 
взаємопроникнення і взаємопереплетення «соціального» і «культурного» 
простежується вже на перших етапах антропогенезу (саме тому більшість 
сучасних вчених вважають, що процес антропосоціогенезу обов’язково 
супроводжувався паралельним процесом культурогенезу), адже формування 
соціокультурної реальності почалось ще у первісному суспільстві (при цьому 
культурогенез поступово заміщувався культуротворенням). Це пов’язано, 
зокрема, і з тим, що упродовж історичного розвитку людства значення 
суб’єктного (а не тільки суб’єктивного) чинника постійно зростало. Отже, і 
природа, і культура, і соціум репрезентують своєрідну матрицю людської 
життєдіяльності не тільки в контексті історичного розвитку людства, але й в 
контексті вивчення сучасних соціокультурних трансформацій, адже вони 
визначають напрям розвитку людства. Важливою рушійною силою 
соціокультурних змін є культуротворча діяльність суб’єктів (як індивідуальних, 
так і колективних). Ідея органічного зв’язку «соціального» і «культурального», 
а також виокремлені нами підсистеми (нормативно-звичаєві, ідейно-образні, 
знаково-символічні, ціннісно-смислові та ін.) культури набувають важливого 
значення в умовах розробки нових дослідницьких підходів у межах соціальної 
філософії [2; 10]. 

Виходячи з цих позицій, ми вважаємо, що соціокультурні трансформації – 
це відносно самостійні і доволі різноманітні процеси змін в культурі соціуму 
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(економічній, політичній, правовій, релігійній, морально-етичній та ін.), а також 
в нормах, цінностях, ментальності, свідомості, світогляді як індивідуальних, так 
і колективних суб’єктів. При цьому культура виступає якісною 
характеристикою і спільнот, і суспільств, а кожен з цих соціальних суб’єктів 
має власну динаміку соціокультурного розвитку.  

На основі спеціально підібраних соціально-психологічних методів (які 
базуються на виявленні ментальних, характерологічних, ціннісних, 
ідентифікаційних та світоглядних параметрів [2]) можна виявити різні типи 
української людини. В українському соціумі сьогодні чітко окреслюються 
кілька основних типів людини, але якщо порівняти ці показники за 2005 та 2016 
роки, то можна помітити доволі суттєві соціокультурні трансформації 
(ментальні зміни), які представлені в Таблиці № 1 (N=8500): 

Таблиця 1 
Дані дослідження 

Типи 
української людини 

Результати  
за 2005 рік 

Результати  
за 2016 рік 

Європейська людина 14% 12% 
Підприємницька людина 32% 11% 
Людина опору 4% 7% 
Кризова людина 10% 18% 
Маргінальна людина 16% 11% 
Людина споживання 5% 2% 
Радянська людина 19% 9% 
Розчарована людина - 15% 
Конформна людина - 7% 
Закрита (уникаюча) 
людина 

- 8% 

 
Позитивними соціокультурними трансформаціями (ментальними змінами) 

є зменшення кількості респондентів, які репрезентують «радянську людину», 
«маргінальну людину» і «людину споживання». Негативними 
соціокультурними трансформаціями є зменшення кількості респондентів, які 
представляють «європейську людину», «підприємницьку людину», а також 
збільшення кількості респондентів, які репрезентують «кризову людину», 
«розчаровану людину», «конформну людину», «закриту людину». Людина, 
відчужена від своєї держави та нації, дистанційована від довкілля, людина, яка 
втратила базові цінності й обереги та «розмила» етнокультурні обшири свого 
існування, людина, яка тікає від відповідальності, яка зорієнтована лише на 
мас-культурний варіант Постмодерну і є споживачем виключно матеріальних 
благ, не може бути соціокультурним репрезентантом української європейської 
перспективи. Така людина може виступити лише чинником істотного 
поглиблення загальної кризи в сучасній Україні. Найважливішими для 
української європейської перспективи є «європейська людина», 
«підприємницька людина» та «людина опору». Доволі важливими для 
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української європейської перспективи і досить піддатливими для 
конструктивних соціокультурних трансформацій є «кризова людина», 
«маргінальна людина» та «розчарована людина». Найбільш байдужими до 
української держави, нації та української національної ідентичності є «людина 
споживання» та «радянська людина». 

Отже, проведені дослідження показали, що всі соціокультурні 
трансформації в сучасній Україні відбуваються в руслі світових тенденцій 
соціокультурного розвитку людства, враховуючи як позитивні, так і негативні 
аспекти. Динамічність і багатоваріантність соціокультурного розвитку 
перехідних суспільств (сутність перехідного періоду полягає в тому, що один 
тип організації соціальної системи трансформується в інший) зумовлює 
транзитивність і динамічність їхніх соціокультурних характеристик, що й було 
виявлено в нашому дослідженні, результати якого свідчать про те, що 
перехідним етапом у процесі трансформації закритих мілітаризованих 
суспільств пострадянських країн до відкритого, демократичного, 
громадянського суспільства є відкрите суспільство, що поступово 
демократизується і самоорганізується. Громадянське суспільство, яке 
формується в Україні фрагментарно, потребує: а) значної активізації соціальної 
енергії та інтелектуальних зусиль і спільноти, і окремих індивідів; б) якісної 
зміни ціннісних орієнтацій; в) формування і постійного вдосконалення 
духовного потенціалу суспільства; г) пошуку національної консолідації; д) 
розвитку соціального партнерства тощо. 

Таким чином, соціокультурні трансформації, що відбуваються в Україні, 
можна визначити як процеси постійних якісних змін різних соціокультурних 
систем суспільства, що детерміновані як об’єктивними, так і суб’єктивними 
чинниками, і можуть тривати від кількох років (швидкі, революційні, зміни) до 
кількох сотень років (повільні, еволюційні, зміни). Ці процеси мають 
переважно кризовий характер, відбуваються поетапно, мають власну логіку, 
динаміку і ресурси. Головним вектором соціокультурних трансформацій, що 
відбуваються на теренах України, є пострадянський (посткомуністичний, 
посттоталітарний, постколоніальний) вектор.  

 
3.15. РАЦИОНАЛЬНОСТЬ И ЛЕГИТИМНОСТЬ ПОЗИТИВНОГО 

ПРАВА 
В последнее годы в правовой науке происходит критика рациональности 

при понимании природы права [1, 2]. Теория классической рациональности, 
которая понимает мир как «большую машину» [3] и активно использует 
механистические образы, в том числе и в правоведении, требует, по 
справедливому замечанию ряда ученых, пересмотра методологических 
оснований. «Слова “юридический механизм”, “механизмы юридического 
регулирования, правотворчества, правоприменения” сегодня занимают 
почетное место в лексиконе юриста. Его нисколько не смущает механический 
характер юридико -институциональных устройств, напротив, он видит в них то, 
чего сильно не хватает сложной, хаотизированной, текучей реальности, — 
четких соотношений по заданной схеме, движения элементов согласно 
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рассчитанному вектору, геометрически правильного расположения линий в 
процессе движения и т.д.... 

В практическом плане, образ часового механизма как идеала для правового 
регулирования, действия правовой системы весьма привлекателен. Но есть 
одно обстоятельство, которое в теоретико-методологическом смысле делает 
этот образ неудобным для права: он оставляет в стороне существование 
последнего в качестве сверхсложной динамической системы, буквально 
врастающей в свою социальную среду, способной при известных условиях 
самонастраиваться и саморазвиваться» [2. —С. 64]. Таким образом, хотя в 
настоящее время и очевидно, что общество не механистично и не сводится к 
автоматизированным процессам, многие ученые до сих пор некритично 
принимают механистическую картину мира. Г.В. Мальцев справедливо 
указывает, что причина привлекательности научно-технических парадигм 
связана с духом времени их возникновения. К концу XIX и началу XX века 
благодаря знанию механических законов природы были сделаны открытия, 
изменившие жизнь человека. Наука, занявшая место бога, грозилась подчи -
нить себе этику и эстетику, активно созидала тип культуры, ориентированный 
на точное знание, надежное техническое решение, на машину как таковую [2. 
— С. 66]. Этот период представлял собой эпоху господства юридического 
позитивизма, критики естественного права, поэтому механистические взгляды 
на общество и право быстро стали популярны, юриспруденция провозгласила 
себя наукой, основанной на точных знаниях. 

В правоведении популярность механистического понимания природы 
права связана также с долгим господством марксизма, который оперировал 
категориями «аппарат», «машина» применительно к государству и праву. Это 
было обусловлено тем, что данная концепция была продуктом своей эпохи, где 
был популярен позитивизм и научно-техические парадигмы.  
Во второй половине ХХ века в общественных науках стал популярен 
системный подход, который более гибко характеризовал и правовое 
регулирование. Между тем, в советский период отечественным правоведам не 
удалось полностью использовать системную методологию и уйти от 
конструктивизма и понимания права как некого механизма или агрегата. 
Причина заключалась в государственной идеологии, препятствовавшей 
свободному восприятию современных зарубежных исследований и разработке 
своих научных концепций, не основанных на материалистической диалектике.  
 Правоведение насыщено научно-техническими терминами и идеями, 
такими как «механизм», «инструмент» или «алгоритм». В последнее время 
вышло несколько работ, указывающих, что зачастую использование в 
юриспруденции некоторых технических категорий, например «алгоритм», не 
вносит никаких новых научных идей, в частности, профессор Е.Б.  
Хохлов справедливо называет такие заимствования юридическими химерами 
[4].  

Сторонники понимания природы позитивного права как инструмента, 
рационально упорядочивающего общество, рассматривают общество в 
традиции рационализма, сформировавшегося в эпоху Просвещения и прочно 
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вошедшего в западную правовую культуру. Между тем рациональное 
понимание общества, сформировавшееся в период Нового времени, как 
неоднократно отмечается в современных работах философов и социологов, 
связано с отрывом разума от реальной жизни. «С точки зрения рационализма 
история со всеми её бесконечными перипетиями лишена смысла и 
представляет, собственно говоря, историю помех разуму на пути его 
самообнаруживания. Рационализм антиисторичен» [5]. 

«Современное сознание, — указывает философ В.С. Швырев, — 
вынуждено расстаться с рационалистическими иллюзиями о безусловном 
приоритете рационального сознания перед всеми иными формами  
дорационального сознания и, что следует особо отметить, со связанными с этой 
рационалистической “гордыней” внеисторичностью и европоцентризмом в 
подходе к формам культуры, которые основывались на иных, чем 
рациональность, типах отношений к миру» [6]. 

Критика рациональности в отечественной политической и правовой науке 
в последнее время часто звучит как обоснование религиозных, иррациональных 
подходов к государству и праву [7]. Выходом из сложившийся ситуации, на 
наш взгляд, представляется изучение современных социальных теорий, в 
частности, перспективной видится теория коммуникативной рациональности.  
Эта теория была разработана во второй половине ХХ века немецкими учеными 
К.О. Апелем [8] и Ю. Хабермасом [9]. Её преимущество состоит в том, что она 
предлагает решение проблем правового регулирования и понимания природы 
права, не используя мистику и иррациональность. Согласно этой теории в 
обществе существуют два типа деятельности: инструментальный и 
коммуникативный.  

Если К. Маркс, М. Вебер и многие другие ученые сводили действия и 
общественное развитие к инструментальным действиям, то представители 
теории коммуникативной рациональности помимо этого выделяют 
коммуникативные, направленные на взаимопонимание, действия. По мнению 
Ю. Хабермаса, М. Вебер ошибался в том, что рассматривал целерациональное 
действие как единственную модель, объясняющую поведение в обществе. 
Вебер выделил различные типы социального действия, которые отличаются 
различной степенью рациональности. При этом в его типологию не включено 
действие, направленное на взаимопонимание субъектов, то есть 
коммуникативное действие. 

Основу теории коммуникативной рациональности заложили исследования 
речевых актов Дж. Р. Остина и Дж. Л. Серля. Джон Остин в работе «Слово как 
действие» впервые в философии рассматривает речь не как средство передачи 
информации, а как действие, изменяющее состояние внешнего мира. Речь как 
действие изменяет не физический мир, а социалный. Язык воздействует на 
межличностные отношения, изменяя социальные, в том числе и юридические, 
факты.  

Теория речевых актов была положена в основу теории коммуникативной 
рациональности и коммуникативного действия. Поступок и речь нельзя свести, 
по мнению Ю. Хабермаса, к деятельности, направленной на достижение цели, 
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например к трудовой деятельности. Помимо целерациональной работы 
существуют коммуникативные действия, связанные с речевыми актами и 
взаимным ожиданием: «Под “работой” или целерационалными действиями я 
понимаю либо инструментальное действие, либо рациональный выбор, либо их 
сочетание. Инструментальное действие руководствуется техническими 
првилами, основанными на эмпирическом знании. ... Под “ взаимодействием”, с 
другой стороны, я понимаю коммуникативное действие, символическое 
взаимодействие. Оно руководствуется обязывающими консенсуальными 
нормами, которые определяют взаимные ожидания относительно поведения и 
которые должны быть поняты и признаны, по меньшей мере, двумя 
действующими субъектами. В то время как значимость технических правил и 
стратегий зависит от значимости эмпирически истинных или аналитически 
правильных высказываний, значимость социальных норм основана только на 
интерсубъективности взаимного понимания намерений и обеспечена общим 
признанием обязательств» [10]. Коммуникативно е взаимодействие   
регулируется циальными нормами, которые нельзя считать производными от 
трудовой деятельности. 

О недостаности материалистической методологии писал и П. Бурдье, по 
мнению которого, нельзя сводить социальный мир «к одному лишь 
экономическому полю», привязав себя «к одномерному социальному миру, 
организованному просто вокруг противоречия между двумя блоками» [13. - С. 
87], в реальности же социальное и политическое пространство есть 
многомерное взаимодействие относительно автономных полей, «т.е. 
подчинённых в большей или меньшей степени прочно и непосредственно в 
своём функционировании, своём изменении полю экономического 
пространства»; причём и внутри каждого «пространства» те, кто занимает 
доминирующую позицию, и те, у кого позиция подчинённая, беспрестанно 
вовлечены в различные конфликты, но уже без необходимости организовать 
столько же антагонистических групп» [13. — С. 88]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что экономика не единственный и 
не всегда доминирующий фактор, влияющий на изменения в обществе в целом 
и в сфере правового регулирования в частности. Между тем наука о праве как о 
регуляторе общественных отношений должна быть основана на современной 
методологии, способной всесторонне проанализировать общество, так как 
«правовая система как по происхождению, так по способу образования и по 
характеру родства бесспорно обладает общественным характером: право 
проистекает из недр общества, из его чаяний и потребностей» [14].  

В теории права в настоящее время юридические нормы обосновываются 
общеправовыми принципами, которые, в свою очередь, представляются как 
воплощение «естественного права», причем сущность права в таком случае 
понимается как «единство естественного и позитивного права» [18]. Между тем 
обоснование правил позитивного права метафизической идеологией эпохи 
Просвещения, концепцией о неких неизменных началах, которые 
действительны для всех времен и народов и с позиции которых можно 
оценивать законы, не представляется убедительным в условиях светского 
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сознания. Мировоззренческий плюрализм и светская культура делают 
невозможным обращение к божественному порядку в поиске таких оснований. 
На это указывают как представители постмодернизма, прежде всего Ж.Ф. 
Лиотар, который называет идеологии, легитимирующие власть, так и автор 
теории коммуникативного действия Ю. Хабермас, который, не соглашаясь с 
тезисом о наступлении эпохи постмодерна, считает необходимым 
консенсуальное обоснование истины [19]. Что касается иных пониманий 
естественного права, то они также не могут служить обоснованием позитивного 
права. Философы, исследующие проблемы общественной модернизации, 
указывают, что утверждение исторического взгляда на природу человека и 
разум подрывает позиции антропологического и рационального естественного 
права [11. — С. 259].  

Таким образом, обоснование позитивного права исходными принципами 
представляется необходимым, в противном случае возникает угроза нарушения 
прав личности государством. Но, так как в условиях современного общества 
легитимация через естественное право как некое неизменное начало не 
представляется убеди тельной, обоснование права может происходить лишь 
через демократические процедуры. Поэтому в качестве теоретической базы для 
разработки концепции проблем легитимности права, природы позитивного 
права может рассматриваться концепция делиберативной демократии, 
разработанная на основе коммуникативной рациональности.  

В заключение следует отметить, что, на наш взгляд, необходимо изучение 
современных социальных теорий, среди которых перспективной 
представляется теория коммуникативной рациональности, которая позволяет 
уйти от экономического детерминизма права, объяснить современные 
проблемы правового регулирования и обоснования права, не используя при 
этом иррациональные аргументы.  
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ГЛАВА 4  
ПСИХОЛОГІЧНІ ТА ГУМАНІТАРНІ АСПЕКТИ РОЗБУДОВИ НОВОГО 

ШОВКОВОГО ШЛЯХУ 
 

4.1. КІБЕР- АКМЕОЛОГІЧНА КОНЦЕПЦІЯ ГІБРИДНИХ СОЦІАЛЬНИХ 
ТРАНСФОРМАЦІЙ 

 Авторське дослідження стосується проблеми - «Гендерно-статевого та 
етасологічного аспекту соціальних трансформацій: родина, шлюб, молодь, 
навчання та виховання і інноваційний менеджмент в Україні». Автор розробляє 
Акме-континуальну генетично-психологічну та гуманітарно-етасологічну 
концепцію  у межах психологічних та гуманітарних аспектів розбудови Нового 
Шовкового шляху (НШШ). Відомо, що трансформація — це процес набуття 
суспільством нових рис, які відповідають вимогам часу. Відбуваються зміни в 
життєвих стандартах, зразках поведінки і потребах. Концепцію трансформації 
можна порівняти з розглядом нинішнього етапу як перехідного від тоталітарної 
системи до ринкової економіки. Поняття “трансформація”  на відміну від 
«перехід» більш чітко характеризує дане явище, воно є нейтральним відносно 
вектора переходу, а тому політично індиферентним. Термін “трансформація” — 
це не просто синонім термінів “розвиток”, “зміни”, “перетворення”, 
“модернізація” і т.п., а самостійна соціологічна категорія теорії соціального 
розвитку. Ця категорія описує особливий стан суспільства, при якому 
відбуваються якісні зміни форм соціальних зв’язків, типу і способів розвитку. 
Трансформація включає компоненти модернізації, постмодернізації, 
традиційного відступу. Серед наукового доробку вивчення поняття і терміна 
"трансформація" варто зазначити дослідження В.В.Шамрай, В.С.Стьопіна, 
В.І.Толстих, М.І.Лапіна, Л.О.Бєляєва. Серед українських науковців ця 
проблематика вивчалась В.І.Воловиком, В.Г.Кременем. Смисложиттєві, 
світоглядні парадигми життєдіяльності особи є предметом наукових пошуків 
таких вчених, як Л.Н.Коган, В.С.Сержантов, Н.І.Соболєва. 

Концепція Нового Шовкового Шляху народилася в Китаю не так давно. 
У 2013 р. президент Китаю Сі Цзіньпін озвучив ідею офіційно, хоча в 
інтелектуальних колах країни вона циркулювала з 2012 р. Конкретний план дій 
у рамках економічної стратегії з’явився на світ 2015 р. Відтоді країна почала 
залучати до співпраці країни-партнери,  що перебувають у стратегічному поясі. 
Новий китайський Шовковий шлях як інноваційна економічна стратегія 
складається з двох програм: програми створення економічного поясу 
Шовкового шляху та мережі морських шляхів сполучення між країнами 
АСЕАН. Потенційно на новий Шовковий шлях припадатиме 55% світового 
ВВП, 70% населення планети та 75% усіх відомих енергоресурсів, пишуть 
аналітики Інституту стратегічних, політичних досліджень і досліджень у сфері 
безпеки та економічного консультування (ISPSW). Україна висловила 
зацікавленість у проекті в 2015 році. 

Автором досліджуються проблема формування інноваційних поглядів 
молоді, що ґрунтуються на інтелекті та когерентності розуму і дій особи. 
Інформаційно-інноваційні погляди наукової молоді розглядаються на основі 
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когерентності внутрішніх та зовнішніх факторів і процесів. Це здійснюється за 
рахунок кількісно-якісних змін у структурі світогляду або внутрішньої міри 
розуміння довкілля, а також за рахунок нових процесів, структур, інноваційних 
утворень у методології пізнання довкілля. В наслідок цього по закінченні 
процесів когерентності створюється нова модель, структура сприйняття світу у 
«фільтрах» сприйняття довкілля людиною, тобто здійснюється реалізація 
інновації у поглядах, світосприйнятті, технології життєдіяльності. 

Відомо, що сучасна освіта базується на психології, холонтропії та 
сучасній науці - праксеологія. Психологія - це наука про закономірності, 
розвиток і форми психічної діяльності живих істот. Холонтропія (грец. Holos - 
едине ціле, antropos - людина) - наука про взаємозв’язок між тілом і мозком; це 
наука про людину, як цілісну істоту, про її мозок та його функції, наука про 
організм людини і його функції. Праксіологія (гр. praksis або praxis, - seos - 
справа, дія + діяння) це - галузь соціології, що вивчає умови і методи 
ефективної та раціональної людської діяльності; це також галузь комплексних 
соціальних досліджень, що вивчає загальні умови, методи й загальні принципи 
людської діяльності для встановлення їх ефективності й вироблення 
відповідних практичних рекомендацій. Сучасна Акме- освіта базується також 
на самості та інтелекті. Самість (Self) - розглядається через: самопізнання, 
само розуміння, само ідентифікація, самоствердження, самовизначення тощо, 
а також через самовдосконалення (self-improvement), самодостатність (self-
sufficiency), самоосвіту (self-education), самоповагу (self-respect), 
самоствердження(self-assertion), самостійність (independence), само мету (end in 
itself), самодіагностика (фізична, психічна, соціальна), само тестування, само 
профорієнтацію. На основі самості формуються такі феномени, як 
самовизначення, саморозуміння, самоствердження і самосприйняття, 
самопрезентація і самоідентифікація, самодетермінація і самоорганізація, 
самознаходження і самовираження, самоактуалізація і самореалізація тощо. 
Самість може розглядатися в якості вихідної в пізнанні процесу самореалізації 
як підстави акмеологического розвитку в рамках вирішуваних завдань і в їх 
контексті. Особливий зміст у розвитку самості індивіда набуває 
саморозгортання, зростання-рух процесів саморозвитку та самореалізації як 
двох структуроутворюючих розвитку індивіда в онтогенезі. 

Такі поняття, як саморозуміння, самопізнання, самовпізнання та інші,  
забезпечують структуроутворюючі конструкції людини, її саморозвиток в 
онтогенезі, її соціальне дозрівання і вибудовують рівневі характеристики її 
суб'єктності та особистісної зрілості, на основі самоствердження, 
самовиявлення, самоактуалізація. Особливий сенс набувають феномени 
«самоставлення» і «самосвідомість», складні («розмиті») у своэму 
функціональному навантаженні, але які реально забезпечують здатність і 
можливість розгортання-розвитку конструкцій саморозвитку та самореалізації, 
що реалізують самість людини (самопізнання, самовизначення, самовпізнання, 
самоствердження). Самовизначення - знаходиться в особливій зв'язку з 
самоставленням і самосвідомістю. Самоставлення - є умовою розгортання 
системи феноменів саме в накопиченні суб'єктивної представленості уявлення 
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світу конкретної людини.  Самовизначення - визначається як форма зняття 
рівнів характеристики розвиненості саморозуміння, самосвідомості, 
самоідентифікації, самоспоглядання, самодетерминации і т. д. в саморозвитку 
людини. Самореалізація, по-перше, виступає як обов'язковий момент 
розвитку в онтогенезі, без якого об'єктивно не може бути адекватним його 
саморозвиток і розвиток в цілому. По-друге, самореалізація в своєму розвитку 
вважає постійне накопичення, акумуляцію та інтеграцію феноменів 
саморозвитку. По третє, саме в самореалізації найбільшою мірою реалізується 
самість в актуально представленості себе для себе, у здійсненні себе в соціумі. 
У числі конструкцій, що вибудовують процес самореалізації - 
самоствердження, самовиявлення, самовираження, самопредставлення, 
самопрезентація та інші. «Самоактуалізація (у загальному випадку) процес і 
результат особистісного самовдосконалення людини, його прагнення до 
максимально повної реалізації своїх можливостей і здібностей», це 
«споконвічно закладене в людині прагнення до самовдосконалення, яке являє 
собою вищу людську потребу» (Маслоу А.). Самоактуалізація - виступає як би 
пусковим механізмом розгортання самореалізації. Отже, самість як особлива 
властивість людини, що відрізняє його від усього іншого, закладено в 
субстанціональну, структурно-змістовну і фукціонального сутність його як 
особливої системної цілісності якоїсь визначеності. Самість виступає підставою 
формування всіх «самоконструкцій» (самоставлення, самовизначення та ін.) 
Розвитку індивіда в онтогенезі, і насамперед таких основних складових 
онтогенезу, як саморозвиток і самореалізація, яка (самореалізація) виступає 
змістом акмеологического розвитку. Саме з цього енергетійние властивості 
самості стають підставою, умовою і рушійним фактором у розвитку індивіда, 
його Я, умовою його самоздійснення. 

Автором досліджується проблема класифікації та систематизації 
життєдіяльності людини на основі застосування комп’ютерних кібернетично 
– акмеологічних технологій, які використовують інноваційні методи 
тестування та діагностики [1,2]. Використовуються наступні особистісно – 
орієнтовні технології у цьому напрямку: акмеологічні, синергетичні, гендерні, 
синергетично – гендерні, ювенологічні, геронтологічні, етасологічні, 
етометричні, евристичні, експертні, аналітичні, екпертно – аналітичні тощо. 
Технології налаштовані на дослідження, аналіз та реалізацію наступних людино 
– залежних чинників. Автором розроблена когнітологічна освітня технологія 
для розкриття креативних можливостей студентів. Здійснюється 
дослідження стосовно проблеми акселерації творчих ресурсних можливостей 
Особи (студентів, викладачів, науковців тощо) на основі відповідної ресурсної 
моделі особистості (РОМ) за допомогою кіберакмеологічної інноваційної 
освітньої технології. Концепція кіберакмеології полягає у теоретичному і 
практичному (прикладному) моделюванні талантів та здібностей Особистості 
на основі сучасних інформаційних технологій (СІТ) за рахунок методології 
досягнення акме- точок Людини у різних областях та ситуаціях та реалізація 
побудованої моделі на основі філо- і онто- ґенезу. Кіберакмеологія – це: наука 
про технологічне моделювання розвитку та удосконалення творчої 
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індивідуальності людини (особистості); методологія проектування нових знань 
стосовно технології досягнення бажаного результату; технологічні моделі і 
методи створення архітектоніки (гармонійне сполучення частин у єдине ціле) 
креативного саморозвитку особистості на еволюційному шляху творчої 
зрілості. Принципи кіберакмеології: структурування власного суб’єктивного 
досвіду, формування авто креативності, інтелектуальної синергетичності 
особистості, когнітологічної акмеологічності, програмування швидкого 
інтелектного навчання, багатосередовищності реалізації, креативної 
ресурсності та потенційної енергії і можливостей, моделювання успішної 
синергетично-креативної особистості, креативності саморозвитку [1]. На основі 
задекларованої концепції та принципів кіберакмеології будується нова освітня 
технологія.  

Автор пропонує нову концепцію сучасної освітньої акме- технології, яка 
базується на комп”ютерно-когнітологічному аналізі та синтезі загальної теорії і 
практики сучасних інформаційно-комунікативних Internet-технологій. Це 
комплексна сукупність інтегрованих когнітологічних моделей, які 
призначені для підвищення ефективності процесу накопичення, передачі та 
засвоєння знань від педагога до учня, з метою їх науково-практичного та 
організаційно-методологічного використання. 

Автором розроблено Аналітичний Евристично-Експертний 
Етометричний Емпатійний Алгоритм (це інструментарій аналізу почуттів і 
визначення критичних точок взаємовідносин).  

Таким чином автором була спроектована та реалізована «Контінуальна 
Біо- Кібернетична Генетично-соціальна Статево- гендерна Акме- етасологічна 
та психологічна система» з метою аналізу та дослідження проблеми - 
«Гендерно-статевого та етасологічного аспекту соціальних трансформацій: 
родина, шлюб, молодь, середній клас і інноваційний менеджмент в Україні». 
Автором також була запропонована концепція «3 П + 3 С» та Емпатійний 
алгоритм її реалізації. Комп’ютеризоване Акме- дослідження при цьому 
базується на інноваційних технологіях: Інтернет, Інтернетика, GRID, grade, 
Дистанційне навчання, Вебінари, Аудіо, відео - лекції, електронні підручники, 
Mediated leaning, Creative leaning, Leaning  circles, Cyberacmelogy eaning. 

 
4.2. КИБЕР-АКМЕОЛОГИЧЕСКАЯ КОНЦЕПЦИЯ СИСТЕМНЫХ 

СОЦИАЛЬНЫХ ТРАНСФОРМАЦИЯ В ОБРАЗОВАНИИ 
Постановка проблемы. Проблема качественного и количественного 

профессионального обучения студентов на текущий момент является весьма 
актуальной не только для студентов Политехнического Университета, а также 
для любого ВУЗа в странах Нового Шелкового Пути. 

Анализ последних исследований и публикаций. С учетом основных понятий, 
методов и технологий системного анализа автором проводятся исследования 
проблем развития акмеологии социальных трансформаций (СТ) в Украине, 
которые являются актуальными и перспективними. Цель автора разработать 
инновационную теоретическо-практическую парадигму, которая базируется 
на основе понятия Гармонизации Личности учетом базовых понятий 
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системного анализа, акмеологии и киберакмеологии (КА-О). Она заключается в 
следующем: акселерация профессиональной деятельности и актуализация 
лично-профессионального развития кадров на основе киберакмеологии (КА), 
нейропедагогики с учетом самоактуализации, самообразования, саморазвития, 
самомотивации, самосовершенствованич, самореализации.    

Автором учитываются и решаются следующие проблемы: 
киберакмеологические проблемы обучения и развития профессионализма; 
киберакмедиагностические методы исследования в профессиональной работе; 
разработка и внедрение киберакмеологических прикладных технологий как 
средств креативного: саморазвития личности; самосовершенствования 
личности; самообразования личности; применение киберакмеологии для 
изучения и развития креативного потенциала личности и ее рефлексивности; 
киберакмеология и развитие ауто психологической компетентности лица с 
целью хранения профессионального здоровья и повышения морально-
профессиональной компетентности. Авторская концепция кибер- акмеологии 
в образовании (КА-О) характеризуется системным исследованием проблемы 
качественного и эффективного образования (обучения) акме- личности на 
основе инновационных технологий с учетом концепций и принципов базовых 
наук, дисциплин о человеке: андрогогика, биология, психология, акмеология, 
кибернетика, математика, генетика, психогенетика, соционика, физиология, 
нейрофизиология, педагогика, нейропедагогика, экология, эйвайронментальная 
экология, синергетика и др. Авторские принципы КА-О: этасологический, 
андрогенно-половой, гендерный, генетично-психологичный, педагогический, 
этнологический, национальный, классовый, экологический, экономическо-
политический и др. Етасологический (возрастной) принцип обучения - 
базируется, как минимум, на обучении родителей (а желательно и на обучении 
родителей родителей), а продолжается Акме- педагогом с использованием 
таких наук как андрогогика, педология, ювенология, андрогогика, 
геронтология, антиейджинг, а также психология, акмеология, педагогика, 
генетика, биология, физиология, психогенетика и др.  

Гендерно-половой принцип обучения - характеризуется исследованиями 
двух абсолютно разных существ. Мальчики и девочки, женщины и мужчины - 
это два абсолютно разных мира. Это две «совместимые» (родственные), но 
чрезвычайно сильно отличающиеся на генетично-хромосомном, клеточном 
уровне человеческие био- психолого- социальные системы, которые 
«построены» (основаны, созданы природой) на принципиально разных 
подсистемах: эндокринно-гормональной, мозговой, костной, сердечно-
сосудистой, мышечной, кровеносно-лимфатической, репродуктивной, 
иммунной, нервной и др. Кроме того и те и другие отличаются: генетикой, 
психикой, биологией, физиологией, интеллектом, менталитетом, образованием, 
воспитанием, статусом (даже в одном возрасте). Женщины и мужчины 
развиваются не в одно время, у них различаются интересы, мотивации, по 
разному происходит формирование личности. В общем случае женщина более 
«двополушарная», а мужчина «однополушарный». Существует асимметрия 
структурной и функциональной организации мозга женщины и мужчины, а 
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также понятие «половой диморфизм», то есть неодинаковость их организмов, в 
частности различия в структуре мозга: его вес, величина, количество серого 
(анализ информации) и белого (передача информации) вещества, а также 
функциональна направленность нейронов, строение ряда подкорковых 
образований, что подтверждают результаты: МРТ (магнитно-резонансной 
томографии); ЯМР (ядерно-магнитного резонанса); ЭТ (эмиссионной 
томографии) и др., например гистологические исследования элементов 
головного мозга. Общеизвестно, что мужчины и женщины характеризуются 
разными физическими, биологическими, духовными, умственными, 
генетическими, психогенетическими, физиологическими, биохимическими и 
др. особенностями. Половая дифференциация относится к числу тех 
универсальных явлений, которые так или иначе изучают все науки о человеке. 
Таким образом, женщина и мужчина, девушка и юноша, разнополые дети - это 
разные существа, они имеют разную биоэлектрическую активность головного 
мозга, разные энцефалограммы, они не могут воспитываться одинаково, их 
природа разная, они по разному смотрят на одинаковые вещи, по разному 
слушают, говорят, чувствуют, видят, слышат, молчат, переживают; их 
природные задатки необходимо бережно оберегать, раскрывать, не 
навредить, не «сломать», и главное акме- развивать. Вывод очевиден: 
обучать детей, юношей и девушек, женщин и мужчин необходимо с 
учетом разных методик, технологий, алгоритмов и программ. 

Педагогический принцип обучения - основан на наличии Акме- педагога. 
На умении «видеть» в одном коллективе «разных» детей. Уметь 
дифференцированно подходить к обучению не в общем, то есть одной 
методикой ко всем, а индивидуально. Акме- Педагог - это акме- воспитатель, 
учитель, преподаватель, педагог мастерски владеющий психологией, 
акмеологией, психогенетикой, нейропедагогикой, андрогогикой, ювенологией, 
андрогогикой и др. с учетом концепции, принципов и критериев КА-О для 
максимально- индивидуального раскрытия внутренних потенциально-
ресурсных возможностей обучаемого. Акме- Педагог использует акме- 
синергетическую технологию обучения, поэтому он еще и философ, креатолог, 
когнитолог, интеллектуал, полиглот, науковед. Это Self -Педагог, который 
владеет знаниями 270 наук про человека. Это Акме- Личность, которая 
континуально мотивационно обучается всю свою жизнь и передает свои знания 
тем, кто имеет акме- мотивацию и акме- способности. Цель Акме- Педагога: 
воспитать, просветить обучаемого относительно: цели, технологии, 
методики, алгоритма, программы его жизни; его жизненного пути; 
профессиональной ориентации, выбора профессии через «призму «своего»» 
предмета; познакомить с основами андрогогики, человекознания; научить 
«своей» дисциплине (предмету, науке); развить прекрасное в человеке и 
«подавить» недостойное. 

Но, кто поможет «создать» того, кто «создаст» акме- педагога? Ответ 
автора - базируется на универсально-системном синергетическом подходе с 
использованием метода кибернетической акмеологии (КА). Метод КА 
основан на комплексном интеграционном системном компьютерно-
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интеллектуальном анализе 4500 черт характера, темперамента, генетики, 
психогенетики, биологии, психобиологии, биофизиологии. Метод КА 
позволяет определять, классифицировать, систематизировать и континуально 
отбирать способных, талантливых, гениальных, даровитых, средних, 
посредственных, маргинальных на основе количественно-качественных 
критериев. В зависимости от цели исследования возможны следующие 
доминантно-качественные критерии: порядочности; патриотизма; 
санологические; собриологические; социоонистические; профессиональные 
другие. Таким образом, киберакмеология  это:  наука о технологическом 
моделирования развития и совершенствования творческой индивидуальности 
человека; методология проектирования новых знаний о технологии достижения 
желаемого результата; технологические модели и методы создания 
архитектоники креативного саморазвития личности на эволюционном пути 
творческой зрелости. Концепция киберакмеологии заключается в 
теоретическом и практическом моделированию талантов и способностей 
Личности на основе современных информационных технологий (ИТ). Суть КА 
- в реализации Кибернетическо-Акмеологической Ергатично- Ергономической 
Интеллектуально-Експертной Информационной Системе на основе концепции 
«ЗП +3С», с учетом гендерно-половой, етасологической и ейванронментальной 
концепции.  

Кроме перечисленных критериев автором введены и используются 
динамически- континуальные критерии КА-О: морально-патриотический 
(паспорт мудрагелии): порядочность, совесть, духовность, нация, 
религия;саналого-собриологический (паспорт здоровья): здоровье, энергетика, 
антинаркотики; профессионально-культурный (портфолио): 
профессионализм, культура, искусство, язык;социолого-емпатийний (паспорт 
социотипа): социология, сопереживание, понятливость, био-психоло- 
генетическая совместимость; научно-исследовательский (епистемология): 
наука, вера, исследования, анализ, индукция, дедукция, епистемофилия; психо-
генетический (фило-, онто- генез): генетика, психология, праксиология; био-
етасологичный (возраст паспортный, биологичный): биология, биофизика, 
физиология, возраст, нейро- ювенология, нейро- геронтология; нейро-
педагогический (праксиологический паспорт): нейробика, нейро- психология, 
нейро- андрогогика; кибер- акмеологический (КА- паспорт): кибернетика, 
акмеология, информатика, интернетика; технологично- системно- 
математический (синергетический паспорт): технология, методика, 
системный анализ, математическая психо- генетика. 

Авторское исследование проводиться с использованием Кибер- акме- 
нейропедагогики, что позволяет решать гендерно-етасологические проблемы 
обучения и воспитания человека и получать новые научные теоретические, 
емпирические и практические даные относительно разных типов 
функциональных организаций мозга у юношей и девушек; новые знания о 
функциональном розвитии мозга ребенка и взрослого; новые стратегии 
експериментального дисследования активного и содержательного отношения 
личности  к процессу жизнедеятельности; новые научные программы,  
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методики, технологи работы с человеком; новые нейропсихологические  
методы диагностики и прогноза психологического развития; новые форми 
психологической  корекции поведения  ребенка и взрослого на основе творче 
ской педагогики для раскрытия  креативних возможностей человека; новые 
научные подходы  к гендерному  обучению и воспитанию. Главная цель 
кибернетической-акмеологической нейропедагогики - применение 
компьютерных инновационных технологий для автоматизации проблем 
нейропедагогики с целью получения еффективных и оптимальных 
компьтерных методик розвития, воспитания, усовершенствования  и 
самоусовершенствования акме- человека. Автором разработана, реализована и 
эксплуатируется Кибернетично-математическая (КМ) Акме- 
Синергетическая (АС) Ергономико- Ергатичная (ЕЕ) Фрактально- 
Андрогенная (ФА) Компьютерно- Технологическая (КТ) Интернет- 
Система (ИС), концептуально спроектированная на перечисленных принципах 
КА-О и авторских критериев КА-О c целью тестирования, диагностики и 
мониторинга потенциально-ресурсных возможностей человека в качестве 
системы поддержки принятия решений для качественного акме- 
индивидуального Self- обучения, воспитания, образования. 

 
4.3. КАО ВЕНКСУАН ТА НОВИЙ ШОВКОВИЙ ШЛЯХ КИТАЙСЬКОЇ 

ДИТЯЧОЇ ЛІТЕРАТУРИ 
Найбільш відомий, популярний та успішний дитячий письменник Китаю 

Као Венксуан (Cao Wenxuan) народився у січні 1954 в маленькому селі 
провінції Яньчен китайського округу Цзянсу. Мав важке дитинство, пройшов 
три роки загальнонаціонального великого голоду (1959 – 1961), а дитячі 
спогади про крайню бідність і голод відобразив у своїх творах. Закінчив 
факультет китайської мови та літератури Пекінського університету, де згодом 
став професором і членом Наукової ради. Зараз – віце-президент Пекінського 
відділення спілки письменників Китаю, член журі різноманітних національних 
премій. На батьківщині Венксуана вважають "власним Гансом Андерсеном". 
Автор більше ста романів, повістей і оповідань, наклад яких вимірюється 
мільйонами примірників. Три романи екранізовані. Видає журнали і альманахи, 
бере участь в розробці шкільних програм, до яких включено і деякі з його 
творів. Лауреат численних міжнародних і національних дитячих премій Азії та 
Китаю. 

Останнім часом твори Венксуана проклали Новий шовковий шлях для 
китайської дитячої літератури – пішли на Захід у вигляді європейських та 
американських перекладів, а також видань китайською у Європі і, особливо, у 
США. І ось цього року у зворотному напрямку до Као вирушила премія 
Г.Х. Андерсена (2016) – найпрестижніша відзнака в літературі для дітей, яку 
називають Малою Нобелівською премією, що вручається Міжнародною радою 
з дитячої та юнацької книги (ІBBY) у вигляді Золотої медалі з профілем 
Андерсена. 

З прес-релізу IBBY (2016): Венксуан " під глибоким впливом власного 
важкого дитинства досконало змальовує великі проблеми складного дитячого 
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життя, в якому немає простих відповідей". Його книги "не прикрашають життя, 
а визнають, що воно часто може бути трагічним, і що діти можуть страждати. У 
той же час, вони можуть любити і знайти зрозуміння і доброту тоді, коли цього 
найбільше потребують. Као змальовує реальний світ лірично і переконливо. 
Його вражаюча проза є відмінним прикладом того, як треба розповідати про 
боротьбу хоробрих дітей з величезними труднощами, і це приваблює широкі 
кола сучасної дитячої читацької аудиторії". Останнім часом книги Као у 
відповідних перекладах "знайшли захоплених читачів в Англії, Франції, 
Німеччині, Італії та Кореї. Діти з інших країн світу чекають на них також". 

Розглянемо світові видання останніх років творів письменника. 
Коротка повість для дошкільного віку "Червоний гарбуз" (Hong hu lu, 

1995). Непорозуміння перетворили дві родини на протилежних берегах річки у 
незнайомих людей. Але маленький хлопчик з однієї сім'ї та маленька дівчинка з 
іншої знайшли спосіб разом весело гратися у річці, забуваючи про те, що 
коїться навколо них. Переклад англійською Чена Цяня (Cheng Qian, [1]). 

Роман для середнього шкільного віку "Солом'яний будинок" (Cao Fang Zi, 
1997). Місце дії – провінція Цзяннань початку 1960-х років. Життя звичайного 
китайського села під час культурної революції очима звичайного хлопчика 
Саньсана на протязі шести років його навчання у початковій школі. Найбільш 
знаковий роман китайської дитячої літератури, чотири національні літературні 
премії. Має більше трьохсот перевидань загальним накладом більше 10 
мільйонів примірників. Екранізація Сюй Гена (Xu Geng, 1998) за авторським 
сценарієм отримала дві національні та одну міжнародну премію. Переклад 
англійською Сільвії Ю (Sylvia Yu) і Джуліана Чена (Julian Chen, [2]). Двомовне 
видання (китайсько-англійське) отримало назву "Солом'яні будинки" [3]. 

Роман для молодшого шкільного віку "Бронзовий та Соняшник" (Qing 
Tong Kui Hua, 2005). До виправного центру поряд з маленьким китайським 
селом під час культурної революції висилають з міста на "перевиховання" 
скульптора, відомого своїми бронзовими фігурами соняшників. Разом з ним 
приїжджає семирічна донька на ім'я Соняшник, єдиним другом якої стає 
одноліток Бронзовий – німий хлопчик з найбіднішої сільської сім'ї. Він також 
не має друзів. Після загибелі батька, який втонув у місцевій річці, Соняшник 
залишається сиротою, але її приймає до себе сім'я Бронзового, і здійснюється 
мрія хлопчика про сестру. Бронзовий і Соняшник пірнають у важке сільське 
життя, приєднуються до боротьби сім'ї з голодом, повенями, сараною, до 
зусиль, щоб вижити, щоб заробити трохи грошей, аби надати бабусі медичну 
допомогу. Голод як прямий наслідок культурної революції є своєрідним фоном 
роману: "Діти пішли в школу, як зазвичай, і почали читати книги, як зазвичай, 
але їх красиві голоси з часом ставали все слабкіше й слабкіше, і згодом вони 
вже не були здатні читати вголос... Люди були стурбовані. З занепокоєння вони 
спітніли. Коли голод став нестерпним, вони почали думали про те, щоб гризти 
каміння". Але витривалість й дружба головних героїв не залишають сумнівів у 
тому, що все буде добре. Роман отримав три літературні премії Китаю. 
Переклад німецькою Нори Фріш (Nora Frisch, [4]). Переклад англійською Гелен 
Ван (Helen Wang, [5]). Переклад італійською Дезідерії Гучіардіні (Desideria 
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Guicciardini, [6]). Переклад французькою Бріджит Жюльба (Brigitte Guilbaud, 
[7]). 

Казкова епопея для середнього шкільного віку "Книга великого короля" 
(Da Wang Shu, 2008). Частина перша – "Чорна брама" (Huang liuli, [8]). Король 
підземного світу Екстінгуш захоплює світ, відбирає у людей зір, слух, мову й 
душу та запечатує їх в золото, срібло, мідь і залізо чотирьох гір, а також спалює 
усі книги. Лише одна чарівна "Книга великого короля" рятується і перелітає до 
простого хлопчика – пастуха Манга, який згодом стає королем і очолює армію 
повстанців, що вирушає на боротьбу з темним володарем за визволення світу. 
Переклад англійською Ніколаса Річардса (Nicholas Richards, [9]). 

У наступних частинах армія Манга за допомогою чарівної книги та 
 жіночих каменів знищує темну фортецю, збудовану з каменів чоловічих 

[10], 
 дубового вогню гасить магічний темний вогонь [11], 
 міфічного звіра золото-людожера знищує усе золото в темному 

королівстві [12]. 
Серія повістей для середнього шкільного віку "Діндін і Дандан" (Dingding 

Dangdang, 2012, [13]). Два брати з синдромом Дауна (7-річний Дандан і 12-
річний Діндін) живуть разом з люблячою бабусею у невеличкому китайському 
селі. Батьки братів померли, а діти і дорослі навколо ставляться до них по-
різному. У школі з них іноді навіть знущаються. Але брати міцно тримаються 
одне одного та навіть допомагають своїй бабусі зводити кінці з кінцями. 
Одного разу молодший брат пропадає безвісти на переповненому ринку, і 
старший брат вирушає у довгу подорож на його пошуки у невідомий зовнішній 
світ. Мужність, мудрість і чарівність героїв не залишають сумнівів у майбутній 
зустрічі братів. Серію включено до особливого списку книжок, рекомендованих 
IBBY (2015) для дітей з вадами розвитку. 

Серед численних оповідань відзначимо тільки переклади для молодших 
школярів. Збірка з 12 оповідань "Солодке апельсинове дерево" у англійському 
перекладі китайського видавництва "Дельфін" в серії "Найкраща китайська 
дитяча література" [14]. Окремі оповідання у вигляді книжок-картинок: 

 "Вдалині" у перекладі датською Бірда Поульсена (Birde Poulsen, [15]); 
 "Дим" у перекладі шведською Філіпа Матсона (Philip Mattsson, [16]); 
 "Ліхтарний № 8" у перекладі французькою Марі-Крістін Гаудіно-Шабо 

(Marie-Christine Gaudinat-Chabod, [17]); 
 "Пташині мандри" у перекладі датською Роджера Мелло (Roger Mello, 

[18]), або "Весняна подорож" у перекладі шведською Ганни Густафссон-Чен 
(Anna Gustafsson Chen, [19]); 

 "Чашка, що зникає" у перекладі шведською Єви Екерот (Eva Ekeroth, [20]). 
Таким чином, головні складові Нового шовкового шляху китайської 

дитячої літератури, що базуються на творах Венксуана: 
у напрямку Схід – Захід: 
o видання китайською західних видавництв; 
o власні переклади західних видавництв; 
o двомовні видання (білінгва) західних видавництв (переклад з 
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китайським оригіналом); 
у зворотному напрямку: 
o європейські переклади китайських видавництв; 
o двомовні видання (білінгва) китайських видавництв (оригінал з 

європейським перекладом); 
o численні переклади та перекази Венксуана китайською мовою 

найвідоміших творів світової літератури; 
o включення творів письменника до особливого списку світової 

літератури IBBY; 
o нагородження Венксуана найпрестижнішою відзнакою в світовій 

літературі для дітей та юнацтва. 
Проза Венксуана слушно займає одне з провідних місць як у китайській 

дитячій літературі, так і в сучасній світовій літературі для дітей та юнацтва та 
позитивно впливає на природний процес міжкультурної та міжцивілізаційної 
адаптації. 

 
4.4. ОЛИМПИЙСКОЕ ДВИЖЕНИЕ КАЗАХСТАНА 

Учитывая ярко проявляющиеся тенденции к гуманистическому 
обновлению современного общества, а физическое воспитание и спорт по 
своему характеру являются носителями высоких человеческих ценностей, 
которые выше других интересов, то спорт идеальное средство гуманизации 
международных отношений, сближения народов, обеспечивает гармоничное 
развитие личности, укрепляет этические ценности общества в духе 
Олимпийских идеалов.  

Спорт оказывает воздействие практически на все слои и сферы 
современного общества, включает в свою деятельность здравоохранение, 
образование, политику, экономику, технику, науку, искусство, средства 
массовой информации, сферу досуга и т.д. Всё более важной становится роль 
спорта в социализации и воспитании подрастающего поколения, формировании 
образа и стиля жизни.  

Международный спорт - сложный социальный феномен. Он включает в 
себя: международные спортивные соревнования и специальную подготовку к 
ним; различные формы международных спортивных связей (обмен 
спортсменами, тренерами, международные семинары, конференции на 
спортивную тематику и т.д.); международные спортивные объединения -
международные спортивные федерации, международные организации, 
занимающиеся научными проблемами физического воспитания и спорта и т.д.; 
специфические межчеловеческие отношения и поведенческие нормы, 
складывающиеся в ходе международных спортивных связей, в процессе 
деятельности указанных социальных институтов. 

Особенно важную роль в структуре современного международного спорта 
играет олимпийское движение. Тема олимпийского движения самая актуальная, 
так как в данное время проходят ХХХI Олимпийские игры в Рио Бразилия. 

Объектом нашей статьи является олимпийское движение Казахстана.  
Казахстан расположен в центре евразийского материка на стыке двух 
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континентов - Европы и Азии, между 45 и 87 градусами восточной долготы, 40 
и 55 градусами северной широты. В Европу входит ≈ 15% территории 
Казахстана, а в Азию ≈ 85% территории.  Шелковый путь проходил по 
территории Казахстана и через г. Тараз.  

Национальный Олимпийский Комитет Республики Казахстан (НОК РК) 
был организован 3 февраля 1990 года и получил признание Международного 
Олимпийского комитета в марте 1992 года. 

НОК РК является самостоятельной независимой общественной 
организацией. 

В своей деятельности НОК РК руководствуется Олимпийской хартией 
МОК, Конституцией, Законами Республики Казахстан и Уставом НОК РК. 

Руководящие органы НОК РК: 
сессия НОК РК 
исполком НОК РК 
президент НОК РК 
Высший руководящий орган НОК РК – сессия, проводящаяся один раз в 

год. 
В период между сессиями деятельностью НОК РК руководит 

исполнительный комитет НОК РК. 
В состав исполкома входят: 
• президент НОК РК; 
• генеральный секретарь; 
• первый вице-президент; 
• вице-президенты. 
Члены НОК – граждане Республики Казахстан, члены исполкома. 
Структура Национального олимпийского комитета Республики Казахстан: 
• президент НОК РК; 
• генеральный секретарь НОК РК; 
Миссией НОК РК является развитие и защита Олимпийского движения на 

территории Республики Казахстан. 
Президенты НОК РК: 
1)Досымбетов Тимур Камалович (1990 – 1992 гг., 2002 – 2006 гг.) 
2)Акпаев Аманча Сейсенович (1992 – 2002 гг.) 
3)Досмухамбетов Темирхан Мынайдарович (2006 – 2015 гг.) 
4)Кулибаев Тимур Аскарович (2015 г. – по н.в.) 
В Казахстане функционируют 32 федерации по олимпийским видам 

спорта: 26 федераций по летним  видам спорта, 6 федераций по зимним видам 
спорта. 

Казахстан, как отдельная команда впервые выступил в 1994. После 1994 
года принимал участие во всех следующих играх. До 1988 года казахстанские 
спортсмены выступали в составе сборной СССР. На летних Олимпийских играх 
1992 года они входили в состав Объединённой команды. 

После обретения независимости страны спортсмены Республики Казахстан 
участвовали во всех олимпийских играх, всегда завоевывая золото для родной 
страны. На летних олимпийских играх 2012 года Казахстан занял 12 место по 
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числу полученных медалей. На Олимпиаде в 1964 году в Атланте «золото» 
Казахстану принес борец Юрий Мельниченко, пятиборец Александр Парыгин и 
боксер Василий Жиров. 2000 год в Сиднее стал звездным часом для боксеров 
Бекзата Саттарханова и Ермахана Ибрагимова. На следующей Олимпиаде в 
Афинах золото досталось боксеру Бахтияру Артаеву, а на пекинских Играх 
чемпионами стали боксёр Бахыт Сарсекбаев и штангист Илья Ильин, в 
последующем вновь получивший высшую награду Игр. 

Летние олимпийские игры 2012 года стали новой вехой в развитии спорта 
в Казахстане. В состязаниях приняли участие 115 спортсменов в 20 видах 
спорта, которые завоевали 7 золотых, 1 серебряную и 5 бронзовых медалей. 
Республика Казахстан заняла 12 место в общекомандном зачете по числу 
полученных наград. Спортсмены страны отличились в таких видах спорта, как 
тяжелая атлетика, бокс, легкая атлетика, борьба и велоспорт. Спортсменам 
удалось в очередной раз пробудить в казахстанцах патриотизм и чувство 
гордости за свою страну. 

Казахстан подавал заявку на проведение зимних Олимпийских игр 2018 
года в Алма-Ате, но победа была отдана корейскому Пхёнчхану. 

В то время когда писалась эта статья 18.0816 команда Казахстана по 
результатам участия на ХХХI Олимпийские игры в Рио Бразилия имела 12 
медалей различного достоинства, в таблице находилась на 17 месте. В капилке 
нашей сборной: 

3 медали золотого достоинства  
Нижан Рахимов – тяжелая атлетика; 
Дмитрий Баландин – плавание; 
Данияр Елеусинов – бокс; 
3 серебрянные медали 
Елдос Сметов – дзюдо; 
Жазира Жаппаркуль – тяжелая атлетика; 
Василий Левит - бокс 
6 бронзовых медали 
Отгонцецег Галбадрах – дзюдо; 
Фархад Харкин – тяжелая атлетика; 
Карина Горичева – тяжелая атлетика; 
Ольга Рыпакова – легкая атлетика; 
Александр Зайчиков – тяжелая атлетика 
Эльмира Сыздыкова - борьба  
Серебрянный призер Олимпийских игр в Рио. Елдос Сметов – дзюдо, 

является представителем нашего двухтысячелетнего города Тараз. 
Мы надеемся, что к концу Олимпиады наша копилка пополниться еще 

медалями. 
 

4.5. ПЕДАГОГІЧНИЙ АСПЕКТ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ 
МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ АГРАРНОГО ПРОФІЛЮ НА ЗАСАДАХ 

КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ 
В умовах соціально-політичної та економічної нестабільності в сучасному 
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суспільстві перед системою вищої професійної освіти постають нові завдання 
модернізації підготовки фахівців різних галузей економіки держави з метою 
формування їх компетентності, здатності до впровадження інноваційних 
технологій та конкурентоздатності на вітчизняному, європейському та 
світовому ринках праці. 

Вперше в історії розвитку нашого соціуму ідеї і результати людської 
діяльності змінюються швидше, ніж покоління людей. Теперішній потенційний 
та дієвий кадрово-людський ресурс на сьогоднішній день вимагає як нових 
прикладних умінь і теоретичних знань, так і здібностей до сталого 
удосконалення набутих знань і навичок. «Навчання протягом усього життя є 
істотним елементом Зони Європейської вищої освіти. У майбутній «Європі 
знань» стратегія навчання впродовж усього життя нерозривно пов’язана із 
проблемами конкурентоздатності та використання нових технологій» [9, с. 49].  

«Нові «цивілізаційні виклики» закономірно призводять більшість країн до 
«освітнього буму», до глибоких реформ у системі освіти, які спостерігаються в 
таких країнах, як США, Великобританія, Китай, країнах Східної Європи, 
Південно-східної Азії, Південної Америки. Освітні реформи за кордоном 
зорієнтовано на поточні й перспективні потреби суспільства, ефективне 
використання ресурсів, в тому числі й самих освітніх систем» [9, с. 52]. 

Вступ України до Світової організації торгівлі піднімає для виробників 
проблему поліпшення якості товарів і послуг, розширення їхнього ареалу 
поширення і дії. Вирішення її, як свідчить світовий досвід, – у впровадженні 
нових технологій і організаційних інструментів у виробництво товарів і послуг, 
що матимуть зростаючий попит на території країни; залученні до виконання 
робіт творчих особистостей, кваліфікованих спеціалістів. Розвиватимуться вони 
на якісно новому оснащенні робочих місць та високоефективній організації 
праці, з використанням сучасних інформаційно-комунікаційних технологій [6; 
8]. 

У діяльності освітніх установ і управлінських інститутів у сфері освіти ще 
не здійснений перехід до концепцій, покликаних враховувати зв’язок 
результатів діяльності освітніх установ і вимог споживачів або ринку, зокрема 
ключовій концепції «компетентності» і «кваліфікації» [2]. Місце 
компетентності займає вузька спеціальність – формалізована якість, характерна 
для ранньої індустріальної епохи, коли зміна технологій не випереджала процес 
зміни поколінь. Лише установка на вироблення гнучкості опанування знань і 
умінь, на входження в практику в процесі навчання, на здатність до ефективної 
соціалізації в змінних умовах може забезпечити необхідний результат 
[7, с. 277]. 

Сьогодні аграрний сектор є одним із пріоритетних напрямків економічного 
розвитку нашої держави. У сучасних умовах реформування сільського 
господарства потрібні нові, сучасні вимоги і підходи до професійної підготовки 
майбутніх фахівців аграрного профілю у вищих аграрних закладах освіти. 
Перехід до ринкових відносин, формування багатоукладної економіки та 
розвиток різних форм господарювання вимагають відповідного кадрового 
забезпечення та змін у підготовці майбутніх фахівців аграрного профілю. 
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Наприклад, з метою розв’язання проблеми кадрового забезпечення 
аграрного сектора відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України «Про 
затвердження Державної цільової програми розвитку українського села на 
період до 2015 року» передбачалося наступне: удосконалення державних 
стандартів вищої освіти, адаптованих до вимог Болонської конвенції, 
забезпечення доступності освіти та підвищення конкурентоспроможності 
випускників вищих аграрних навчальних закладів на міжнародному ринку 
праці; розроблення та виконання освітніх програм для працівників у сфері 
підприємництва, менеджменту, фінансів та бізнес-адміністрування з 
використанням системи підготовки і перепідготовки кадрів; удосконалення 
форм і методів підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних 
працівників вищих аграрних навчальних закладів з проведенням стажування на 
сільськогосподарських підприємствах, де впроваджені сучасні технології 
виробництва сільськогосподарської продукції; реформування системи аграрної 
освіти відповідно до міжнародних стандартів і вимог вітчизняного та 
європейського ринку праці; оптимізація мережі вищих аграрних навчальних 
закладів, адаптація напрямів і спеціальностей, за якими здійснюватиметься 
підготовка фахівців для аграрного сектору економіки, відповідно до потреб 
реформованого сільськогосподарського виробництва та аграрного ринку [5]. 

Основні напрями вдосконалення аграрної освіти сформульовані в 
Національній доктрині розвитку освіти в Україні, законах України «Про 
освіту», «Про професійно-технічну освіту», а також у нормативних документах 
Міністерства освіти і науки та Міністерства аграрної політики і продовольства. 

Законами України «Про освіту» і «Про вищу освіту» визначені шляхи 
регулювання суспільних відносин у галузі навчання, виховання, професійної та 
наукової підготовки громадян України, створено відповідне підґрунтя для 
реформування всієї системи освіти в сучасній Україні. Потребує реформування 
й аграрна освіта як складова професійної і вищої освіти в цілому, враховуючи 
нові вимоги до якості освіти. 

Як зазначено у новій редакції Закону України «Про вищу освіту» [1], 
якість підготовки майбутнього фахівця визначається як сукупність якостей 
особи з вищою освітою, що відображає її професійну компетентність, ціннісну 
орієнтацію, соціальну спрямованість і зумовлює здатність задовольняти як 
особисті духовні і матеріальні потреби, так і потреби суспільства. Отже, 
враховуючи безперервні зміни в суспільному просторі, якість освіти має 
постійно розвиватися відповідно до існуючих умов. 

У Державній національній програмі «Освіта» («Україна ХХІ століття») [4] 
визначені кроки щодо забезпечення нової якості підготовки дипломованих 
фахівців: забезпечення розвитку освіти на основі нових прогресивних 
концепцій, запровадження у навчально-виховний процес сучасних педагогічних 
технологій та науково-методичних досягнень; розробка державних стандартів і 
відповідне формування системи й обсягу знань, умінь, навичок творчої 
діяльності, інших якостей особистості на різних освітніх та кваліфікаційних 
рівнях; забезпечення альтернативних можливостей для здобуття освіти 
відповідно до індивідуальних потреб та здібностей; органічне поєднання у 
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змісті освіти його загальноосвітньої та фахової  складових відповідно до 
освітніх рівнів та особливостей регіонів України; посилення диференціації 
підготовки фахівців відповідно до основних видів їх майбутньої діяльності. 
Процес підготовки має бути більш професійно спрямованим для формування 
необхідних професійних якостей особистості. Виходячи з цього, на вищу школу 
покладається першочергове завдання: підвищення ефективності підготовки 
фахівців. 

Визначальною ознакою розвитку національної системи освіти і, зокрема, 
аграрної, як вважає значна кількість науковців, є її розбудова на 
компетентнісно орієнтованій основі, що є складною, багатоаспектною 
проблемою, яка на сьогодні недостатньо досліджена. 

Аграрний сектор економіки нашої держави обтяжений недостатністю 
висококваліфікованих кадрів, які зможуть швидко пристосовуватись до 
сучасних соціально-економічних умов, які будуть дієвими і конкуренто-
здатними на ринках праці. Як слушно відмічає В. М. Нагаєв, 
конкурентоспроможність сучасного фахівця аграрного профілю ґрунтується на 
таких якостях, як активність, готовність оволодівати новими знаннями і 
досвідом, здатність творчо реагувати на зміни у соціальній і професійній 
сферах [3, с. 105]. Професійна підготовка відповідних кадрів є першочерговим 
завданням системи вищої аграрної освіти нашої держави. 

Перед агропромисловим комплексом України постає завдання  
значного підвищення ефективності виробництва, збільшення обсягу 
сільськогосподарської продукції та поліпшення її якості. Для успішного 
вирішення цих стратегічних завдань особливого значення набуває вирішення 
проблеми підвищення якості підготовки фахівців різного профілю для 
сільськогосподарських підприємств, у тому числі агрономічних напрямів 
підготовки і спеціальностей. В сучасних умовах сільськогосподарського 
виробництва неухильно зростають вимоги до професійних якостей фахівця-
агронома. Отримання високих і стабільних врожаїв сільськогосподарських 
культур визначається вмінням спеціаліста управляти агробіохімічними 
процесами, приймати нестандартні рішення щодо технологічних заходів, 
спрямованих на посилення продукційного процесу вирощування 
сільськогосподарських культур. Тому при підготовці фахівців аграрного 
профілю набуває особливого значення формування бакалавра, спеціаліста чи 
магістра як творчої особистості. 

Отже, завдання вищої аграрної школи полягає не лише в тому, щоб 
ознайомити студентів з сучасним станом та досягненнями наук, які вони 
засвоюють у ВНЗ і забезпечити їх достатнім об’ємом інформації, але й навчити 
майбутніх фахівців самостійно працювати зі спеціальною та науковою 
літературою, слідкувати за розвитком нових форм навчання, постійно 
поповнювати свої знання новими прогресивними формами підготовки фахівців 
аграрного профілю в нових умовах господарювання. 

На агрономічних факультетах закладів вищої аграрної освіти постійно 
ведуться пошуки шляхів удосконалення підготовки майбутніх фахівців-
аграрників, впроваджуються прогресивні методи і прийоми активізації 
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навчального процесу, удосконалюється зміст навчальних дисциплін, 
поглиблюється практичне навчання майбутніх фахівців аграрного профілю, 
здійснюється цілеспрямована адаптація їх майбутнього місця роботи шляхом 
впровадження спеціалізації в різних напрямах. Очевидно, що завданням 
факультетів, які готують фахівців аграрного профілю, було і залишається 
формування висококваліфікованих фахівців, спроможних до вирішення і 
виконання складних завдань, об’єктивно зумовлених специфікою 
функціонування аграрного сектора нашої держави. 

 
4.6. НОВЫЙ  ШЁЛКОВЫЙ  ПУТЬ:  НОВЫЕ  ВОЗМОЖНОСТИ  И  

НОВЫЕ  ОПАСНОСТИ – МИГРАЦИЯ 
Характерной чертой современного мира является обострение 

противоборства глобальных концепций мироустройства и создание на их 
основе проектов мирового масштаба как инструментов такого противоборства. 
В первую очередь это касается Нового шёлкового пути. Реализация таких 
масштабных проектов вовлекает в связанную с ними деятельность сотни 
миллионов людей и вызывает серьёзные экономические и политические сдвиги. 

При этом часто «за бортом» остаются менее заметные культурные и 
психологические аспекты происходящего. С течением времени «невидимое 
становится видимым» и способным разрушить плоды реализации «прекрасных 
новых возможностей». Это хорошо видно на примере неоднократных на 
протяжении последних столетий попыток объединения Европы – папизм, 
бонапартизм, фашизм, ЕС… [3]. 

Отсюда возможные демографические, социально-психологические, 
культурные, общественные изменения необходимо подвергнуть анализу и 
учесть наряду с политическими и экономическими. Заметным следствием 
реализации глобальных экономических проектов является миграция, 
вызывающая целый ряд долговременных последствий, скорее катастрофичных, 
чем обнадёживающих [5]. Миграция должна быть изучена и средствами 
демографии, описывающими общее, и методами психологии, обращёнными к 
индивидуальному. В индивидуальном сознании, в психике индивида миграция 
предстаёт, прежде всего, как опасность. Сегодняшний мир ощутимо становится 
всё опаснее для человека, постоянно расширяется список и разнообразие 
опасностей и угроз, и не последнее место в нём занимает миграция. 

Субъективный «образ опасности» глазами того или иного индивида, 
группы, сообщества строится на основе подсознательных установок. «Угроза – 
это особенность отношения конструкта к суперординатным конструктам 
системы. Угрозу представляет собой конструкт, несовместимый с конструктами 
высшего порядка. Конструкт опасности оказывается угрозой в тех случаях, 
когда становится элементом в контексте смерти или увечья» [4, с.90]. Таким 
образом, по Дж. А. Келли, угроза имеет два значения: угроза смерти индивида 
или смерти его личностной системы конструктов, его системы ценностей. 

«Эффект угрозы заключается в том, что она заставляет: неистово 
цепляться за свой базисный конструкт; мобилизовать все свои ресурсы» [4, 
с.91]. Здесь иначе подчёркнут двоякий смысл угрозы: и как мобилизующего 
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начала, и как импульса, возвращающего личность к её идентичности, к её 
первоосновам. 

На уровне индивида адекватное психическое отражение личной системы 
опасностей и, соответственно, адекватное реагирование на возникновение той 
или иной опасности - «индивидуализированное оптимальное безопасное 
поведение» - встречается весьма редко. Таковы опытные путешественники, 
охотники, моряки, солдаты, «сидельцы». В их насыщенной опасностями среде 
обитания это единственный способ выжить. 

Среди распространённых реакций на наличие потенциальных и 
актуальных опасностей встречаются и повышенная тревожность, выраженные 
страхи, двигательное и вербальное беспокойство, параноидальное поведение, 
превращение в «человека в футляре» (по А. П. Чехову), и, наоборот - фатализм, 
«пофигизм», «наплевательское» поведение, пренебрежение элементарными 
мерами безопасности, игнорирование, а то и активное стремление к риску и 
опасности («Имей мужество жить в опасности!» по Й. Геббельсу, «игра со 
смертью», «русская рулетка», «лезть в гущу драки»). Часто обе 
противоположные, но равно неадаптивные тенденции можно обнаружить у 
одного и того же индивида в разных жизненных ситуациях или в разные 
периоды жизни. 

Особую остроту эти экстремальные проявления неадекватного отношения 
к опасности получают у лиц из групп риска: 

- медицинской, биологической природы - хронические больные, инвалиды, 
престарелые, лица с психическими расстройствами, с депрессивными и 
суицидальными наклонностями, которые могут нуждаться, а могут и не 
нуждаться в уходе; 

- социальной природы – одинокие и мигранты, безработные и банкроты, 
нищие и бездомные, заключённые и рецидивисты, алкоголики и наркоманы, 
подверженные игровой и компьютерной зависимостям, члены множащихся 
тоталитарных сект, экстремистских группировок, преступных банд. 

Доля таких маргинальных групп в населении стран Западной Европы и, 
тем более, стран, подвергающихся «вестернизации – распространению 
западных норм и идеалов» по С. Хантингтону [3, с.13] или «европеизации» (по 
Ф. М. Достоевскому), стремительно нарастает. 

Целью работы является изучение черт «образа опасности», «образа мира 
опасностей» на примере русских мигрантов в Германии. Ряд этих особенностей 
имеет широкий характер, что позволяет обсуждать общие закономерности 
феномена миграции. Использовали метод репертуарных решёток Дж. А. Келли, 
так как: «Есть подобласть проблем, где эта система имеет тенденцию работать 
лучше всего… её «фокус пригодности» в (исследованиях) приспособления 
человека к стрессу» [4, с.5]. 

После общего инструктажа респондентам давали инструкцию: 
«перечислите, пожалуйста, «то, что Вам угрожает», «то, что представляет для 
Вас опасность». Затем из полученного списка опасностей методом триад 
извлекали конструкты и с их помощью оценивали все опасности  списка [2, 
с.23]. Полученные матрицы оценок опасностей по всем индивидуальным 
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конструктам подвергали дескриптивному, корреляционному, факторному и 
кластерному анализу. В качестве примера приведены данные анализа 
корреляционной матрицы респондента А (мужчина, взрослый, родной язык – 
русский, постоянное место жительства – Германия, образование – высшее, 
физически и психически здоров) – (табл. 1). 

Выявлено 25 первичных конструктов, матрица включала 300 
коэффициентов парной линейной корреляции, из которых 13 имели 
статистическую значимость не менее 0,999 и обсуждаются ниже в порядке 
снижения тесноты корреляционной связи. 

В своём влиянии на жизненные угрозы тесно взаимосвязаны 
профессиональная компетентность и социальная адаптированность (+0,88). 
Такая сильная корреляция характерна для коренных жителей, а также для 
молодёжи. Для мигрантов и стариков эти характеристики часто расходятся, что 
обусловлено дискриминационной политикой признания дипломов и аттестатов. 
Особенно это касается выходцев из бывшего СССР: для признания своего 
высшего образования они должны пройти языковые курсы, сдать экзамен, 
поступить в немецкий вуз (для этого диплом о высшем образовании в СССР 
приравнивается к аттестату зрелости в Германии) и закончить его. Это зачастую 
затягивается на долгие годы и требует немалых средств. 

Таблица 1 
Начальный фрагмент корреляционной матрицы конструктов 

опасности респондента А (20 видов опасностей, 25 первичных конструктов, 
коэффициенты, значимые с вероятностью более 0,999, помечены*) 

Обозначение 
первичного  
конструкта 

Коэффициенты  парной  линейной  корреляции с первичными 
конструктами 

REAL ANIM HUMA SPAC OBJE DYNA DPON DFRE DDAM 
ANIM -0,17         
HUMA 0,09 -0,11        
SPAC 0,17 0,05 0,11       
OBJE 0,52 -0,34 -0,13 -0,26      
DYNA -0,02 0,26 -0,13 -0,22 -0,17     
DPON -0,39 -0,30 -0,09 -0,26 0,36 -0,24    
DFRE -0,87* 0,18 -0,04 0,06 -0,58 -0,28 0,33   
DDAM 0,53 -0,38 -0,04 0,10 0,77* -0,19 0,37 -0,51  
DDEA 0,50 -0,10 0,43 0,22 0,12 0,29 -0,29 -0,63 0,39 
 
Тесно связаны миграционное происхождение респондента и степень 

русофобии (+0,83). Последняя является искусственно сконструированным и 
направленным руслом, созданным для канализации ксенофобии, при том, что 
иные её направления блокируются. 

Высокая корреляция (+0,81) между системным уровнем, которому 
угрожает опасность, и русофобией окружающей социальной среды 
характеризует не индивида, а среду глазами индивида. Основная опасность, 
грозящая «верхним этажам» системы безопасности индивида – это русофобия, 
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приобретающая в последнее время характер, заставляющий вспоминать 30-е 
годы прошлого века. В этом месяце в качестве рекламы берлинцы получили 
предложение бесплатно заказать текст политического завещания А. Гитлера. 

Выраженность пропагандистской идеологии коррелирует со снижением 
ощущения свободы при воздействии опасности (+0,77) и ущербом для 
идентичности индивида (+0,75). Тесно связаны и два последних вида ущерба: 
ущерб для идентичности и снижение ощущения свободы (+0,79). Последняя 
связь указывает на то, что процессы нивелирования, размывания идентичности 
(индивидуальной, половой, возрастной, национальной, конфессиональной, 
культурной) тесно связаны с ограничениями свободы. Пропаганда же 
десятилетиями настойчиво навязывает противоположную точку зрения. 

Высокая (+0,77) корреляция между субъективной весомостью, важностью, 
значением опасности и системным уровнем, которому она угрожает (в ряду 
индивид-семья-Родина-вера) свидетельствует о том, что духовная смерть 
ставится выше физической – «мёртвые сраму не имут». Здесь православие 
смыкается с исламом и конфуцианством и резко противостоит западной 
цивилизации [3]. «Настоящий человек воспринимает трагедию людей в любой 
точке земного шара как личную беду, как удар по собственному 
самоосуществлению» [1, с.36]. 

Корреляция обнаружена также между системным уровнем, которому 
угрожает опасность, и угрозой для идентичности индивида (+0,76). Влияние 
миграционного происхождения индивида связано с величиной ущерба для его 
идентичности (+0,71) и степенью снижения ощущения свободы при 
возникновении опасности (+0,68). 

Духовность и русофобия имеют самые разветвлённые корреляционные 
связи среди всех 25 конструктов матрицы: по 4 связи с коэффициентами более 
0,7. Они представляют собой ядро «образа личной системы опасностей» 
рассматриваемого индивида. «Ядерные конструкты образуют ядро системы 
личностных конструктов. Это наиболее значимые конструкты человека 
(смыслообразующие, если воспользоваться этим термином А. Н. Леонтьева 
применительно к данной задаче)» [2, с.10].  

Нужно также отметить несравненно более благоприятный социальный, 
экономический и политический климат во времена пика иммиграции русских в 
Германию (это отмечали все без исключения респонденты, русские и немцы). 

Необходимо отметить, что иммигранты испытывают постоянный 
«когнитивный диссонанс» (по Л. Фестингеру) или «культурный шок» (по Г. К. 
Триандису), плавно снижающийся (но никогда не исчезающий) по мере 
пребывания в принимающей стране, и скачкообразно повышающийся с каждым 
этапом погружения в чужеродную социальную среду - получение жилья, начало 
учёбы, сдача экзаменов, приём на работу, брак и так далее. 

Для русских мигрантов болезненно осознание того, что социальный рост, 
повышение социального статуса возможно лишь при явной и постоянной 
демонстрации субмиссивности, подчинённости, своего униженного статуса по 
сравнению с окружающими, более авторитетными, уважаемыми и 
высокоценными. В «своей» группе социальный рост, повышение социального 
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статуса возможно путём самоутверждения или подчинения, в «чужой» - только 
путём подчинения. Нарастающий процесс активного и успешного 
проникновения китайцев в социум самых различных стран объясняется не 
только их способностями и трудолюбием, но и тем, что конфуцианство не 
отвергает подчинение с целью продвижения в обществе. 

Вывод: миграция вызывает ряд существенных сдвигов в психике индивида, 
в частности, в «образе мира опасностей». Это приводит к изменениям в 
личностной и социальной идентичности и должно быть учтено при реализации 
таких масштабных проектов как Новый шёлковый путь. 

 
4.7. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ  И  СОЦИАЛЬНЫЕ  ДЕТЕРМИНАНТЫ  

ОБРАЗА  ИНДИВИДА  ПРОТИВОПОЛОЖНОГО  ПОЛА 
В настоящее время в нашей стране в связи с обострением информационной 

и экономической войны, разрушением системы образования, науки и 
высокотехнологичных производств, сокращением социальных программ 
возникла сложная общественная ситуация. В этой обстановке серьёзной 
социальной и психологической проблемой является обеспечение 
конструктивного взаимодействия людей, продуктивных межличностных 
отношений, во многом пострадавших за последнее время. Это же является 
залогом успешной реализации проекта Нового шелкового пути, невозможной 
без выведения на новый качественный уровень не только межгосударственных, 
но и межличностных отношений. 

Важным аспектом межличностных отношений, залогом их продуктивного 
развития является позитивный и реалистичный образ другого, образ партнёра 
по общению и деятельности во всех сферах отношений - интимных, 
производственных, общественных. Обеспечить благоприятный образ другого, 
создать фундамент хороших межличностных отношений - ответственная и 
сложная социально-психологическая задача. 

Вопрос формирования образа другого, в частности, образа субъекта 
противоположного пола, рассмотрен в когнитивной психологии [4], психологии 
творчества [7], проективной психологии. 

Подход когнитивной психологии отличается рядом особенностей [4]. 
Динамика развития когнитивной сферы индивида может быть как 
положительной, так и отрицательной. Социальные ориентиры и культурные 
запросы взрослого могут поддерживать, расширять или подрывать 
сложившиеся в детские и юношеские годы формы поведения и образы 
действительности, требуя формирования новых. Развитие когнитивной сферы 
взрослого в значительной степени имеет индивидуально-ситуативную 
обусловленность, особую роль здесь играет миграция. Это в полной мере 
относится и к формированию образа другого. 

Важную информацию даёт сопоставление формирования образа другого и 
«образа Я», «Я-концепции» [5; 8]. Согласно Е. Эриксону, личностная 
идентичность человека формируется на протяжении всей его жизни [8]. Можно 
предположить аналогичную закономерность формирования и образа другого. 

«Все авторы подчеркивают значение межперсональных отношений для 
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развития самосознания» [5, с.10]. В процессе возникновения и развития 
межличностных отношений формируется и образ другого как образ партнёра по 
общению. 

Можно также предположить некую аналогию структуры образа другого и 
структуры феноменального «Я», например, в содержании факторов 
семантического (личностного) дифференциала [5, с.43]. Образ другого, как и 
«Я-образ» имеет иерархическую структуру [5, с.100], что методологически 
соответствует иерархической структуре системы личностных конструктов Дж. 
А. Келли [9]. 

Мужской «Я-образ» содержит преимущественно информацию о 
значимости в трудовой, деловой, спортивной и сексуальной сферах. Женщины 
в «Я-образе» отражают преимущественно внешнюю привлекательность. 
Мужчины склонны переоценивать свои качества, что помогает им 
соответствовать стереотипам маскулинности, женские самооценки более 
скромны. У мужчин «Я-концепция» отмечается большей направленностью на 
самоактуализацию в профессиональной сфере с некоторым игнорированием 
«Я-образа», связанного с семейными ролями. У женщин «Я-концепция» 
обычно содержит специфические женские модели «Я-образа», связанные с 
семьей, любовью, материально обеспеченной жизнью. 

Степень удовлетворенности своим телесным «Я-образом» отражается на 
общей самооценке, от этого во многом зависит самоощущение благополучия и 
счастья. Традиционному стереотипу мужественности соответствует 
мезоморфный тип, стереотипу женственности - эктоморфный. Эктоморфный 
тип женской фигуры соответствует идеальному образу женского тела, согласно 
которому стройность является признаком внешней привлекательности 
женщины. 

Вопросам формирования образа другого посвящено большое число работ 
[1; 2; 3], но образ субъекта противоположного пола в условиях миграции 
изучен недостаточно. 

Целью работы является установление особенностей образа субъекта 
противоположного пола в условиях миграции, его основных черт и их 
взаимосвязей. 

Для изучения вербальных черт образа другого использовали метод 
репертуарных решёток Дж. А. Келли, который получил широкое 
распространение в исследованиях психологии личности и межличностных 
отношений [5; 6; 9, с.5]. После общего инструктажа респондентам давали 
инструкцию: «вспомните, пожалуйста, 20 людей противоположного пола 
Вашего поколения, известных Вам лучше всего». Затем  респондент из 
полученного списка методом триад извлекал конструкты и с их помощью 
оценивал индивидов, включённых им в список [6, с.23]. 

Полученные матрицы оценок по всем индивидуальным конструктам 
подвергали дескриптивному, корреляционному, факторному и кластерному 
анализу. В качестве примера (табл. 1) приведены фрагменты анализа 
корреляционной матрицы респондента А (мужчина, родной язык – русский, 
постоянное место жительства – Германия, образование – высшее, физически и 
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психически здоров). 
Таблица 1 

Начальный фрагмент корреляционной матрицы конструктов образа 
индивида противоположного пола респондента А (55 первичных 

конструктов, коэффициенты, значимые с вероятностью более 0,999, 
помечены*) 

Обозначение 
первичного  
конструкта 

Коэффициенты  парной  линейной  корреляции с первичными 
конструктами (расшифровки обозначений в тексте) 

AGEE HEIG ROTU SPOR BREA FACE FIGU SMOK DRUG 
HEIG -0,44         
ROTU 0,36 -0,31        
SPOR -0,41 0,19 -0,48       
BREA 0,07 -0,12 0,74* -0,19      
FACE -0,43 0,26 -0,41 0,39 -0,02     
FIGU -0,44 0,35 -0,68* 0,51 -0,35 0,56    

SMOK 0,06 -0,13 0,32 0,05 0,40 -0,22 -0,28   
DRUG -0,36 0,15 -0,26 0,39 -0,03 0,09 0,22 0,26  
NEED 0,07 -0,56 0,40 -0,05 0,27 -0,08 -0,22 0,26 -0,17 
 
Выявлено 55 первичных конструктов, матрица включала 1485 

коэффициентов парной линейной корреляции, из которых ряд имеющих 
статистическую значимость не менее 0,999, обсуждается ниже. 

Некоторые полученные зависимости достаточно тривиальны: с ростом 
полноты (ROTU) женщины размер её груди (BREA) увеличивается 
(коэффициент парной линейной корреляции - 0,74), а красота фигуры (FIGU) – 
уменьшается (-0,68). Это отражение традиционного полоролевого стереотипа, 
идеала женщины: «красивая должна быть стройной», что соответствует и 
литературным данным. 

С семейным положением женщины на момент знакомства с ней связано её 
семейное положение в настоящее время (0,67). С числом её браков связано 
количество её детей на момент знакомства с ней (0,63) и в настоящее время 
(0,70). Число её детей в оба эти момента времени также связаны между собой 
(0,79). Это говорит о том, что склонность к вступлению в брак и рождению 
детей являются в большей мере врождёнными, чем ситуативными 
характеристиками женщины, её глубинными установками, мало 
подверженными влиянию обстоятельств. 

Социальный статус и образовательный ценз человека противоположного 
пола в момент знакомства с ним взаимосвязаны (0,66), так как первый в 
значительной мере определяется вторым, особенно, в юности. 

Субъективная значимость, важность, «любимость» человека в мире 
респондента связана с длительностью отношений с ним (0,78). По существу, 
это эмоциональная и поведенческая оценки респондентом одного и того же 
объекта: «другого» как такового и отношений с ним. Здесь также 
обнаруживается единство «сознающего Я» и «действующего Я», выделенных 
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У. Джемсом [5, с.20]. 
Субъективная значимость «другого» в мире респондента связана с уровнем 

профессионального вдохновения, полученного им в результате отношений 
(0,53). Рост профессиональной продуктивности респондента в связи с 
отношениями связан с числом совместных публикаций (0,80), ему 
способствуют  высокий социальный статус партнёра (0,58) и рост числа его 
браков (0,62). Это, по существу, различные показатели социальной зрелости 
«другого», обеспечивающие формирование его благоприятного образа. Здесь 
индивид противоположного пола предстаёт как источник повышения 
самооценки (в личностной сфере) и стимул к росту профессиональной 
продуктивности (в сфере профессиональной). 

Выполнение бытовых обязанностей респондентом связано (0,69) с 
брачными отношениями. Многие мужчины и женщины «расплачиваются» со 
своими партнёрами помощью в быту - это отношения типа «умелые руки». 
Альтернативой являются отношения типа «умелые мозги», к которым 
относится и описываемый респондент. Статистически же всё более начинают 
доминировать навязываемые многолетней пропагандой отношения типа 
«толстые кошельки». 

Установлено также, что «русские» и «немецкие» образы другого глазами 
респондента распадаются на две практически не связанные между собой 
группы (-0,68), два мира, мало пересекающиеся друг с другом. Это 
соответствует известному социальному образу «два мира – две системы». 

В Германии в сферу внимания респондента чаще попадали индивиды с 
более высоким относительным социальным статусом (0,59), так как его 
собственный статус там существенно снизился. Это общая черта 
межличностных отношений мигрантов и их образа другого: низкий актуальный 
социальный статус входит в противоречие с несоразмерно высокими 
экспектациями в отношениях, обусловленными более высоким статусом в 
прошлом, в России. 

Рост профессиональной продуктивности респондента как следствие 
взаимоотношений с субъектом противоположного пола в СССР ниже (-0,69), 
так как более высокий социальный статус респондента на родине не требовал 
стимулирования со стороны партнёров для роста его профессиональной 
продуктивности. Соответственно, в ФРГ этот рост выше (0,75). 

Миграция стимулирует (0,60) употребление наркотиков (DRUG) 
субъектом противоположного пола, так как обратное влияние маловероятно. 
Это соответствует и литературным данным. 

Полное отсутствие каких бы то ни было признаков феномена 
идентификации [5, с.30] в чертах образа другого свидетельствует о личностном 
обесценивании партнёра. 

Выводы. При формировании образа другого личная, персональная, 
интимная сфера тесно связана с профессиональной, рабочей, служебной: 
показатели соответствующих состояний тесно коррелированы друг с другом. 
Миграция вызывает ряд существенных сдвигов в психике индивида, влияющих 
на формирование образа другого: в образе партнёра по общению черты 
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сексуального объекта (внешняя привлекательность и социальный статус) 
начинают доминировать над чертами личности. 

 
4.8. СОВРЕМЕННЫЕ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ 

ФЕНОМЕНЫ ПРОЦЕССОВ ПРИНЯТИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ 
РЕШЕНИЙ 

В современных условиях знания о закономерностях управления и о 
психологических особенностях поведения человека в организациях необходимо 
рассматривать как неотъемлемый компонент общей культуры личности 
специалиста любого профиля. При этом большое внимание необходимо 
уделять именно психологическим вопросам управления. Очевидно, что 
предметная сфера деятельности специалистов может быть различной, поэтому 
разными будут и специфические методы управления. Однако главное звено 
менеджмента — человек. Его психологические особенности остаются 
неизменными и имеют универсальное значение.  

Исследуя процессы принятия управленческих решений (ПУР), психологи 
еще в прошлом веке выявили множество интересных, специфических 
особенностей поведения людей, связанных с взаимным наложением 
индивидуальных и групповых процессов выбора — психологических 
феноменов, наблюдаемых в процессах принятия решений [1,2]. Данное понятие 
обозначает совокупность поведенческих явлений и закономерностей, 
проявляющихся во время выработки и принятия управленческих решений. Они 
не только сопровождают процессы решения, но и регулируют их ход. В 
современных условиях активно развивается психология управления 
(менеджмента) — как наука, сформировавшаяся и развивающаяся на стыке 
двух научных дисциплин — теории управления и психологии. Поэтому она 
базируется на основных данных этих дисциплин одновременно, чем 
обусловлены комплексный характер предмета психологии управления и 
широта его содержания.  

Итак, в общую феноменологию процессов ПУР входят основные явления, 
свойственные индивидуальному и групповому выбору [3]. Эти процессы 
реализуются в социальном и организационном плане, а потому на них 
распространяются многие общие социально-психологические феномены. 
Различают четыре основные группы явлений в общей феноменологии 
процессов ПУР: 

• феномены, характеризующие процессы ПУР вследствие их 
принадлежности к индивидуальному выбору;  

• феномены, возникающие в процессах ПУР из-за их группового 
характера;  

• специфические феномены управленческих решений;  
• общие социально-психологические феномены процессов ПУР. 
Основная задача психологии менеджмента — анализ и использование 

психологических условий и особенностей управленческой деятельности с 
целью повышения эффективности и качества работы самого менеджера и 
управляемых им работников фирмы. Также важным аспектом психологии 
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принятия управленческих решений является проблема стиля руководства и его 
взаимосвязи с процессом разработки и принятия решений. 

Современная теория управления содержит широкий спектр методов и 
моделей принятия управленческих решений [4,5]. Одной из таких моделей 
является модель принятия решений руководством Врума-Йеттона. Согласно 
точке зрения авторов модели, имеется пять стилей руководства, которые может 
использовать руководитель в зависимости от того, в какой степени 
подчиненным разрешается участвовать в принятии решений. Это: руководитель 
сам принимает решения, используя имеющуюся информацию (А I); 
руководитель принимает решения на основе информации, предоставленной 
подчиненными, сообщая им или нет о сути проблемы (А II); руководитель 
излагает проблему подчиненным, выслушивает все их мнения, а потом сам 
принимает решение (С I); руководитель представляет проблему группе 
подчиненных, которая и обсуждает, а затем сам принимает решение (С II); 
руководитель излагает проблему группе подчиненных, ищет совместно с ней 
решение и принимает наиболее приемлемое из всех (G II). Стили А I и А II — 
авторитарный стиль принятия решений, С I и С II — консультативный стиль и 
G II — полное участие (рис.1). 
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Рис. 1. Взаимосвязь стиля руководства и психологических феноменов 
принятия управленческих решений. 

 
Таким образом, выбирая тот или иной стиль руководства, менеджер 

должен принимать во внимание влияние тех или иных психологических 
феноменов, описанных во многих специальных изданиях. 

Среди множества таких комплексных феноменов можно выделить 
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феномен Ф. Ирвина — завышение значимости и вероятности желательного 
результата решения и занижение вероятности нежелательного. Среди 
феноменов, обнаруженных при изучении групповых решений, наиболее 
известен феномен «позитивного сдвига риска» Р. Стоунера. Он состоит в 
большей рискованности групповых решений по сравнению с 
индивидуальными. 

Говоря о специфических феноменах управленческого решения, 
необходимо также отметить явления, описанные Л. Планкеттом и Г. Хейлом 
[4]. Это т.н. «аналитический паралич», при котором сбор и анализ информации 
из средства нахождения решения превращается в самоцель, «ослепление 
решением», при котором аналогичный сдвиг цели на средство происходит при 
ранжировании альтернатив, а также феномен «излюбленной альтернативы», 
являющийся следствием стереотипного видения руководителем ситуаций и 
проблем и способов выхода из них. Даже в иной ситуации, решая 
нестандартную проблему, руководитель, следуя сложившемуся у него 
стереотипу, выбирает «любимое» решение. 

Одно из наиболее значительных открытий, сделанных при исследовании 
особенностей групповых решений, принадлежит Д. Янису. Это установление 
феномена «Groupthink» (неологизм, означающий деформацию мышления 
индивидов, принимающих решение в группе). Особое место по значимости и 
многообразию конкретных проявлений в процессе принятия совместных 
решений занимает «эффект состава». Под этим эффектом понимается 
устойчивая зависимость особенностей процесса принятия решений в группе от 
ее количественного и качественного состава. Все рассмотренные выше 
феномены проявляются в условиях т.н. «паритетных групп». Это значит, что 
для их возникновения достаточно лишь самого факта совместной выработки 
решений группой, без какой-либо внутренней организации, лидерства и 
механизма управления ею. Рассматривая процессы разработки управленческих 
решений, мы сталкиваемся с более сложными отношениями внутри 
«иерархически организованных групп» — групп, имеющих структуру (как 
формальную, так и неформальную), лидеров и систему руководства. К 
сожалению, специфика процессов принятия совместных решений в таких 
иерархических группах исследована еще явно недостаточно, и сама иерархия 
сводится лишь к наличию лидера. Поэтому феномены иерархических решений 
связываются с их влиянием на группу. 

В связи этим интересен довольно часто возникающий в процессах 
совместно-иерархических решений феномен «избегания лидерства». Это 
явление заключается в том, что лидер в ситуации выбора и под влиянием 
связанной с ним ответственности стремится переложить свои функции по 
выработке решения на стоящих ниже в иерархии членов группы, используя для 
этого свои властные полномочия. Кроме того, описано еще одно явление, 
связанное с лидерством, — «гипертрофированное доверие к лидеру». Оно 
проявляется в предположении членов группы, что никто другой не владеет 
ситуацией лучше, чем лидер, поэтому именно ему и следует доверяться в 
большей степени при разработке решения. И этот феномен также может иметь 
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свое как бы зеркальное отражение: например, в условиях конфронтации группы 
и лидера или при его явной некомпетентности формируется установка на 
недоверие лидеру и предлагаемым им решениям. 

Необходимо также отметить присущий иерархическим решениям феномен 
«ложного согласия». Он проявляется в том, что отдельные члены группы, в 
силу определенных причин, например, чувствуя слабость своей личной 
позиции или недостаточную компетентность, не принимают конструктивного 
участия в групповой дискуссии, а демонстративно подчеркивают свое согласие 
с мнением лидера или большинства, хотя оно может противоречить их 
собственному мнению. И наоборот, в процессах принятия решений может 
проявляться противоположное поведение: стремление «выделиться», показать 
свою роль. Это может спровоцировать феномен «демонстративного 
несогласия». 

Хорошо известен также связанный с лидерством феномен «виртуального 
решателя» — субъекта, которого реально нет в группе, но который, по не 
вполне обоснованному мнению существенной ее части, должен появиться и 
решить проблему. 

Влияние иерархии на процесс разработки решения проявляется в том, что 
иерархические группы (организованные, формализованные) лучше решают так 
называемые хорошо определенные, детерминированные задачи и хуже — 
неопределенные, вероятностные. Иерархические группы тратят меньше 
времени на выработку решения, чем паритетные, в равных по сложности 
задачах. Иерархические группы характеризуются меньшей новизной, 
оригинальностью и большей стереотипностью решений. Показательно и то, что 
в таких группах лицо, находящееся на вершине иерархии (руководитель), 
обладает значительно большими возможностями компенсировать 
недостаточную компетентность группы при принятии решений, чем группа в 
состоянии компенсировать некомпетентность руководителя. 

Дальнейшие исследования влияния социально-психологических 
феноменов  позволит современным менеджерам оптимизировать процессы 
принятия управленческих решений и повысить эффективность управления в 
целом.   

 
4.9. ПЕРЕСЕЧЕНИЕ МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКИХ ДИСКУРСОВ В 
ПАРАДИГМЕ ПОСТИНДУСТРИАЛЬНОГО ОБЩЕСТВА 

Известная серия работ ряда известных социологов ХХ века: Освальда 
Шпенглера, Арнольда Тоинби, Фрэнсиса Фукуямы и особенно Самюэля 
Хантингтона породили тревожную волну ожидания противостояния 
цивилизаций. Наступил период создания конструктиного поля диалога и 
дискуссий людей, которые нередко имеют разные картины мира, мыслят в 
разных парадигмах. Встречи субъектов различных мировоззрений были весьма 
распространённым явлением в истории человечества. И каждый раз исход 
диалога определялся тем, в чьей аксиоматике будет проходить диалог. В связи с 
этим вопрос о возможности плодотворных мировоззренческих дискуссий 
приобретает ныне особую актуальность. По сути, – это вопрос о ближайшем 
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будущем коммуникации человечества. От умения найти конструктивную 
платформу для мировоззренческой дискуссии может зависеть мир и 
безопасность в регионах столкновения культур и менталитетов.  

Мировоззрение человека несводимо к рациональным схемам и 
построениям, убеждения и идеалы есть фундаментальный уровень бытия. С 
этой точки зрения, постановка мировоззрения под вопрос, реальная попытка 
предложить альтернативу, всегда предполагает глубокий духовный кризис (в 
любом смысле слова «духовность») участников дискуссии. Нормальное 
сознание оказывает сопротивление этому покушению на мировоззренческое 
ядро как место пересечения его идентичности. Участники, чтобы чувствовать 
себя комфортно, самой ситуацией вынуждаются отчасти блокировать реальное 
измерение происходящего и, как бы, играть в мировоззренческую переоценку 
ценностей, гипотетизировать её. По этой причине расчёт на некий 
безболезненный алгоритм диалога, ставящего под вопрос самоидентификацию 
напрасен. Для многих потенциальных субъектов дискуссии сам призыв к 
мировоззренческой ревизии является неприемлемым. Ведь это предполагает 
определённую степень самокритичности к основам своего мышления и 
открытости к иной аксиоматике, готовности слушать собеседника, позиция 
которого традиционно неприемлема и оттого во многом непонятна.  

Например, для представителей фундаменталистских и догматических 
типов мировоззрения, религии или философии («Epistemic foundationalism») 
дискуссия как исследование вопроса немыслима. Для них допустим только 
формат жёсткой полемики, обличения и т.п., так как установка об абсолютном 
превосходстве их мировоззрения над другими включена в аксиому самого этого 
мировоззрения. Поэтому вступление в конструктивную дискуссию для 
догматического сознания уже означало бы согласие на пересмотр центральной 
аксиомы самосознания, что немыслимо. Российский философ Дмитрий 
Узланер, выделяя «антирелигиозных фундаменталистов», утверждает, что 
«фундаментализм можно понимать и вне религиозного контекста» [8]. 

С другой стороны, субъекты философского (релятивистского) подхода в 
дискуссии часто отказываются понимать определённую правоту догматистов, 
заведомо считая их позицию реликтом прошлых эпох, а их представителей – 
обскурантистами. «Слишком легко проповедовать терпимость и быть 
терпимым, – указывал на это русский философ С.Н. Булгаков, – не имея ничего 
за душой, но попробуйте быть терпимым, горячо веря в определённую истину» 
[2, с. 66]. В этой фразе Булгакова есть важное для понимания философских 
основ дискуссии подчёркивание «горячности» как эмоционально-волевой 
составляющей мировоззрения. Она связывает в себе капитал личного опыта и 
конкретного теоретического убеждения. Даже слово «определённую» тут 
неслучайно, поскольку экзистенциальные истины есть результат выбора чего-
то определённого, что потом становится «горячностью» интеллектуальной 
жизни. Этот выбор есть не просто выбор мнения или предпочтения. Переступая 
интеллектуальный уровень сознания, он становится точкой самоидентификации 
и внутренним ответом на вопрос о сути собственного существования со всею 
гаммой и суммой переживаний. Таким образом, одностороннее бичевание 
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фундаменталистов за догматичность есть образчик той же узости мышления, 
что и сам фундаментализм. Важно понимать, что каждое мировоззрение 
содержит в себе свою систему самосохранения и предубеждение – 
неотъемлемая её часть. 

В мировоззренческой дискуссии становится особенно важной, общая для 
всех типов дискуссий – проблема языка. Как подчёркивает Лесли Стивенсон [6, 
с. 26] в своём опыте компаративистской философии, если в дискуссии ответ 
оппоненту звучит в терминах его мировоззрения, то это означает косвенное 
признание аксиом его теории. Здесь мы можем фиксировать определённый 
языковой тупик: с одной стороны, невозможно в опровержении опираться на 
аксиомы, которые и опровергаются. С другой стороны, если отвечать в 
терминах своей теории, то это не будет убедительно, и косвенно будет 
свидетельствовать о терминологической закрытости своей позиции, её 
неспособности к диалогу. Показательна в этом ключе (проблема языка в 
оппонировании) дискуссия Эрнста Юнгера и Мартина Хайдеггера о нигилизме, 
где Хайдеггер замечает, что Юнгер возражает нигилизму всё ещё на языке 
нигилизма, что и ведёт к его умножению, тогда как, по мнению Хайдеггера, 
«сущность нигилизма никоим образом не является нигилистической» [Цит. по: 
1], и для того, чтобы его преодолеть, нужен глубинный анализ 
ненигилистического ядра нигилизма. Именно философский язык, которым 
пользуется Юнгер, это – «барьер, который препятствует пересечению линии, 
то есть преодолению нигилизма» [там же]. Этот пример далеко не единичен. 
Наоборот – проблема языка как места встречи двух мировоззрений типична для 
каждой дискуссии, затрагивающей аксиомы сознания. Ибо «на какой бы 
сокровенный опыт мы ни рассчитывали в философии, – резюмирует мысль 
Витгенштейна И.Ф.Михайлов, – в нашем распоряжении нет средств, чтобы 
понять его; поскольку понять опыт значит понять язык, на котором он 
(может быть) выражен, а для такого опыта не существует возможного 
языка... В этих обстоятельствах трудно говорить даже об опыте "чего-то", 
поскольку это "что-то" есть, как  говорит Витгенштейн, грамматический 
"пост" для эмпирического значения»  [4]. 

Каждый раз в мировоззренческих дискуссиях, полемизирующие стороны в 
поисках путей доказательства своей правоты вынуждены прибегать к 
принципиально непригодной аргументации. Аргументы, чтобы быть 
убедительными должны быть понятны, доказательны, валентны, 
эксплицируемы, верифицируемы и фальсифицируемы, то есть находиться в 
области более очевидных вещей, так как структурно доказательство чего бы то 
ни было опирается на пояснение неочевидного через очевидное. Однако 
переход на доказательный уровень в мировоззренческой дискуссии есть 
неизбежная девальвация существа дискуссии и подмена её предмета, который 
не находится в поле доказуемости. Это обстоятельство вынуждает обе 
полемизирующие стороны искать ключ конструктивной дискуссии не там, где 
он утерян (т.е. на уровне аксиоматических положений), а на уровне понятных 
формализированных аргументов. Это неизбежно влечёт за собой классическую 
ошибку в доказательстве «Ignoratio elenchi», когда аргументацией, ввиду 
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указанного смещения, доказывается уже иной тезис, нежели тот, что 
озаглавливает обсуждение [7, – с. 315]. По этой причине умножение 
полемических сочинений в области мировоззренческой дискуссии не приводит 
не только к аристотелевской истине, но и к взаимопониманию сторон. 

Традиционно противопоставленность оппонирующих теорий обеспечивает 
взаимообусловленность их верификации. Уже сам структурный каркас 
традиционной дискуссии содержит в себе неверную посылку о 
взаимообусловленной истинности противоположных позиций. Стороны 
исходят из идеи, что доказанная ошибочность позиции «А» является 
аргументом (а иногда эквивалентом) правоты позиции «Б». В логической схеме 
их располагают в контрадикции, так, чтобы закон исключённого третьего 
подтверждал истинность одного через ложность другого. Однако эта 
конструкция принципиально неверна. Все мировоззренческие теории имеют 
массу прорех и противоречий как в сопоставлении с иной парадигмой, так и в 
рамках собственной. Это может быть предъявлено одной стороной так, что 
другая, возможно, и не в силах будет парировать. Но «невозможность 
возражать доказывает бессилие, но не «истину»» [5, с. 567]. 

Для наглядности, возьмём на рассмотрение огромный опыт полемического 
противостояния материализма и религии. В то время как по существу 
несогласия этих позиций речь идёт о Боге как категории сознания, а 
дискуссионным вопросом является: есть ли у этой категории сознания референт 
или Его нет, дискутирующие стороны переходят на иной, более 
эксплицируемый уровень объективации для того, чтобы подтвердить тезис, 
лежащий в принципиально другой плоскости. Таким образом, все наработки 
аргументов в формализируемом поле оказываются ложным основанием 
доказательства. «Существование не определяется процедурами фальсификации 
и верификации, – замечает Б.С. Дынин, –  Они не абсолютны, поскольку 
научное знание несводимо к совокупности протокольных предложений» [3, – с. 
20]. 

Таким образом, мы приходим к тому, что специфика мировоззренческой 
дискуссии не позволяет сторонам перейти на вполне эксплицируемый язык 
доказательной аргументации, так как сутью мировоззренческого разногласия 
является разность парадигм. 

Манифестация сознания есть искомый тип компаративности. Соотнесение 
парадигмальных аксиом может мыслиться только как манифестация 
собственного сознания с целью расположить собеседника, а не с целью 
принудить к согласию. Манифестация сознания есть по своей природе 
свидетельство опыта, а не теоретическое утверждение, о чём  Вильгельм 
Дильтей писал как об «объективации жизни» – её вербального выражения, 
узнаваемого в переживании («Категории жизни»). 

Доверие свидетельству есть необходимое условие мировоззренческой 
дискуссии. Здесь проходит граница аргументации как инструмента дискуссии и 
начинается самосвидетельство сознания. Мы можем обсуждать точность 
словесных выражений оппонента, но не само содержание свидетельства. Так 
как важнейшим методологическим обстоятельством здесь является то, что если 
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стороны не окажут доверия содержанию манифестации иного сознания, они не 
выйдут из круга собственных аксиом. Свидетельству оппонента необходимо 
доверие в той степени достоверности, какую он сам утверждает, потому что 
инструментами иной парадигмы её принципиально проверить невозможно. 
Здесь мы видим преодоление необходимости поиска третейского поля для 
мировоззренческой дискуссии, максимально возможное преодоление 
компаративистской лакуны. 

Как возможно предлагаемое соотнесение парадигм? Некоторые 
эпистемологические модели, например, Т. Куна предполагают это 
невозможным. Однако, исходя из других моделей (например, А. Пуанкаре) это 
представляется вполне возможным, если учесть, что структура мышления 
человека никогда вполне не соответствует интерпретирующей её 
мировоззренческой теории. В опыте сознания  верующий часто мыслит по 
структуре неверующего (то есть так, словно Бога нет), а неверующий часто 
мыслит (о долге, любви, чести и т.п.) так, словно Бог есть. То же можно сказать 
и о практической общности других мировоззрений. Это даёт соотнесению 
парадигм конструктивное значение. Верующий отчасти опознаёт в себе 
неверующего, а неверующий опознаёт в себе важные предикаты верующего, 
христианин – мусульманина, баптист – православного и т.д. Таким образом, 
данная структура мировоззренческой дискуссии заново становит участников 
перед выбором самоидентификации. Это плодотворно даже тогда, когда после 
артикуляции собственного и понимания чужого сознания оба опять выбирают 
свою прежнюю мировоззренческую идентификацию. Только в этом случае 
происходит обогащение и сближение различных типов сознаний, а не только 
полемических, богословских и философских школ. 

 
4.10. СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ СЕМЬИ И БРАКА 

Современный культурно-исторический этап характеризуется глобальным 
кризисом, охватившим, в том числе, институты семьи и брака. Разрушение 
традиционных и возникновение новых и суррогатных форм семьи и брака, 
трансформация семейно-брачных отношений и социальных ролей в браке 
закономерно становятся предметом научного анализа и прогнозирования.  

Следует разделять институт семьи и институт брака.  
Согласно ст.21 Семейного Кодекса Украины (СКУ), брак ― это 

«семейный союз женщины и мужчины, зарегистрированный в государственном 
органе регистрации актов гражданского состояния», Ст.51 Конституции гласит: 
«Брак основывается на добровольном согласии женщины и мужчины. Каждый 
из супругов имеет равные права и обязанности в браке и семье».  

Таким образом, украинское семейное право, как и законодательство 
большинства цивилизованных стран, трактует брак как добровольный и 
равноправный союз мужчины и женщины, заключенный с соблюдением 
определенных правил. Целью брака является создание семьи.  

Понятие семьи, несмотря на свою общеупотребительность, многогранно, и 
в различных культурах значительно разнится. Украинское законодательство 
определяет семью как законный социальный институт, находящийся под 
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защитой государства. Согласно ст.3 СКУ, семья является первичной и основной 
ячейкой общества, которую составляют лица, совместно проживающие, 
связанные общим бытом, имеющие взаимные права и обязанности. Создается 
семья на основании брака, кровного родства, усыновления и др. основаниях, не 
запрещенных законом. Права члена семьи имеет даже одинокое лицо. 

Брак, в таком случае, ― один из инструментов создания семьи. 
Какие социокультурные функции выполняет семья?   
Репродуктивную, цель которой ― рождение детей.  
Отсюда вытекает функция демографическая. Воспроизводство населения 

― один из важнейших факторов выживания и развития любого народа. При 
этом важны как количественные показатели его состава, так и качественные: 
здоровье, генетические параметры, возраст, уровень образованности. Население 
же представляет собой «не столько совокупность людей, сколько совокупность 
семей, обладающих определенной структурой, изменяющихся по 
определенным закономерностям…». [1].  

Хозяйственно-экономическая, цель которой ― создание и ведение 
совместного хозяйства, финансов, материальных ценностей, организация быта.  

Культурно-традиционная: создание, сохранение и трансляция семейных, 
родовых, этнических духовных ценностей, традиций, обычаев, реликвий.  

Воспитательно-образовательная: реализация родительских качеств, 
передача опыта от поколения к поколению, обучение и воспитание детей, их 
нравственно-психологическое развитие ― основа духовного здоровья 
общества.  

С нею тесно связана функция морально-этическая, цель которой ― 
прививать и контролировать соблюдение моральных и этических норм.  

Коммуникативная. Именно семья развивает базовые коммуникативные 
навыки, которые переносятся затем на уровень социальных связей и 
отношений.  

Социализирующая функция, задача которой ― подготовка молодого 
поколения к дальнейшей социализации и адаптации в обществе.   

Как социальные институты, брак и семья начали формироваться в эпоху 
первобытности, когда на смену пангамии (гр. пан - все + гамос - брак) или 
промискуитету ― беспорядочным отношениям внутри родовой группы, 
обеспечивавшим генетическую вариативность в пределах ограниченного 
контингента, приходят ранние формы внутриродовых отношений. На основе 
экзогамии (запрета на брак внутри своей группы во избежание кровосмешения) 
сложился дуально-родовой групповой брак, при котором вступать в брачные 
отношения можно было только с членами другого рода. 

Следующим шагом, ограничивавшим инцест, стало разделение общества 
на 4-8 брачных классов, в которые входили мужчины и женщины одного 
поколения, и они могли вступать в связь только с представителями того же 
класса из другого рода. Со временем устанавливалось все большее количество 
ограничений в групповом браке, приведшие, в конечном итоге, к парному 
браку.  

На этапе разложения родовой общины окончательно формируется 
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патриархальное общество, во главе которого стоят мужчины, расширяется 
разрыв между социальными и брачными правами мужчины и женщины.  

В Древнем мире, а затем и в Средние века семья занимает прочное 
положение как базовая ячейка общества и получает законодательное 
оформление. Самый древний из известных нам текст о браке был создан в 
Египте в 3-м тыс. до н.э.  

Наряду с парной формой брака широко распространяются и полигамные 
отношения. При этом полигамия может применяться избирательно (для вождей 
и правителей или определенной социальной группы, как, например, у знатных 
египтян и фараонов, кроме жрецов, которые имели право только на одну жену; 
у китайских императоров, в то время как у простого народа нередко 
практиковалась полиандрия); иметь как явные, так и суррогатные формы (в 
виде гаремов с наложницами, не имеющими статуса жены). Примеры этого есть 
в иудейском законодательстве (Торе), Др. Египте, Греции, Риме, у древних 
славян (у славян понятие «семья» носило расширенный характер, включая всех 
домочадцев, рабов, приживалок; практиковалась и полигамия). 

Если институт семьи у древних народов повсеместно обретает сакральные 
черты, оберегается незыблемыми традициями и пользуется покровительством 
государства и «высших сил», то отношение к браку в разных культурах 
значительно различается. В одних сообществах брак рассматривается как 
нерасторжимые священные узы, у других допускаются разводы; для одних 
вступление в брак ― обязанность, долг перед обществом, для других даже 
рождение детей не являлось поводом для брака; различны нормы брачного 
возраста, права и обязанности в браке. Иудейское законодательство дозволяло 
мужчинам жениться, начиная с 12 лет, и обязывало до 24 лет вступить в брак. А 
в Спарте мужчины до 30 лет не имели права жениться, т.к. обязаны были 
исполнять воинский долг. В Древнем Риме существовало несколько форм брака 
(законный брак «matrimonium iustum»; брак-сожительство «concubinatus», 
фиктивный брак за оплату и др.) и разводы были повседневной нормой, а иудей 
Христос, живший во времена римского владычества, провозглашает развод 
недопустимым, а женитьбу на разведенной ― прелюбодеянием. У простых 
египтян не практиковались кровосмесительные браки между отцами и 
дочерьми, родными братьями и сестрами, которые были нормой для фараонов.  

Практической стороне брака уделялось важное, если не определяющее 
значение. Супругов подбирали родители (правители, старейшины), иногда 
сразу после рождения, с учетом социальных, материально-финансовых и др. 
факторов. Сохранился египетский брачный контракт, датированный 580 г. до 
н.э.  

Ислам узаконил полигамный брак (несколько видов) с ограничением числа 
жен до 4-х. При этом шариат (исламское законодательство) закрепляет нормы, 
обеспечивающие прочность семейных уз, сводящие риск разводов к минимуму. 

В Европе с IX в. оформлением брачных отношений официально стала 
заниматься Церковь, а разводы были фактически под запретом. Альтернативой 
религиозному (церковному) браку становится гражданский брак, оформленный 
в мэрии. Впервые браки между представителями разных конфессий, церковью 
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не освящаемые, были узаконены в Голландии в XVI в.  
ХХ столетие, с его стремительными изменениями во всех сферах 

социальной жизни, внесло существенные изменения в институты семьи и брака. 
Еще на рубеже XIX-ХХ вв. на борьбу с патриархальными традициями 
поднимались деятели культуры, общественные движения, такие как феминизм.  

В революционной России в 1917 г. был издан декрет «О гражданскомъ 
браке, о детяхъ и о веденiи книгъ актовъ состоянiя», признававший только 
гражданские (светские) браки, зарегистрированные в государственных органах. 
Декретом устанавливались гражданское и моральное равенство супругов, 
уравнивались в правах внебрачные дети с законнорожденными. 

Здесь, правда, произошло смещение понятий. Поскольку до революции 
допускались только церковные браки, а гражданские не признавались, после 
1917 г. термин «гражданский брак» продолжали по привычке использовать в 
отношении фактических, но не узаконенных (не зарегистрированных) брачных 
отношений, что является в корне неверным. Юридически «гражданский брак» 
означает официально оформленные в ЗАГСе брачные узы, не прошедшие обряд 
венчания в церкви. А отношения, не зарегистрированные в органах ЗАГС, ― 
это брак фактический или же сожительство, но не гражданский. 

На заре советской власти радикальная перестройка общества затронула и 
институт семьи, который рассматривался как общественно-политическая 
структура. Были и те, кто ратовал за ликвидацию института семьи как такового, 
а основную ответственность за воспитание подрастающего поколения 
предлагал возложить на государство, дошкольные и школьные учреждения. 

Отказ от радикализма в темах семьи и отношений полов привел в 1927 г. к 
принятию Кодекса РСФСР о браке, семье и опеке. Церковный брак отныне стал 
«частным делом» супругов, а совместная жизнь без регистрации в ЗАГСе была 
приравнена к официальному браку. Однако уже в 1944 г. Указом Президиума 
Верховного Совета СССР была утверждена обязательная регистрация брака.  

Современная демография рассматривает семью более широко, нежели это 
определено семейным правом, и выделяет такие типы семей: 

― в зависимости от количества партнеров: моногамная ― 2 партнера; 
полигамная, в т.ч. полигиния или многоженство ― 1 мужчина и несколько 
женщин (преимущественно мусульманские семьи) и полиандрия ― 1 женщина 
и несколько мужчин (более редкое явление, например, на Тибете); т.н. 
«шведская» или «открытая» семья ― фактически пангамия (полиаморные 
отношения между тремя и более партнерами, несколькими семейными парами);  

― по половой принадлежности: гетеросексуальная (разнополая) семья и 
гомосексуальная или однополая; 

― по количеству детей: малодетная (1-2 ребенка);  многодетная (3 и более 
детей); инфертильная (бездетная). В настоящее время набирает популярность 
идеология чайлдфри (отказ от детей ради личной свободы); 

― по составу: нуклеарная ― родители и дети; полная ― наличие обоих 
родителей; неполная ― отсутствие одного из родителей; приемная, в которой 
кроме собственных воспитываются усыновленные дети; сложносоставная 
(патриархальная) ― несколько поколений, проживающих совместно;  

МОНОГРАФІЯ 193 



Соціальні трансформації: сім’я, шлюб, молодь, середній клас та інноваційний менеджмент у країнах Нового Шовкового шляху 

― по способу проживания:  матрилокальная ― проживание с семьей 
жены; патрилокальная ― с семьей мужа (традиционная для большинства 
культур); неолокальная ― отдельно от родителей; гостевой тип ― супруги 
какую-то часть времени проводят вместе (выходные или отпуск), но проживают 
отдельно;  

― по способу оформления: на основе зарегистрированного в соответствии 
с действующим законодательством гражданского брака; фактическая семья или 
сожительство; временная семья ― на основе «временного брака» (практикуется 
в мусульманских странах) или «пробный брак» (популярен у современной 
молодежи); на основе церковного (религиозного) брака, и т.п.  

В настоящее время число семей, обходящихся без регистрации, растет ― в 
Украине только одна пара из трех официально скрепляет отношения, в Европе 
― одна из четырех. По результатам исследования Киевского международного 
института социологии, 45% из 2000 опрошенных положительно относятся к 
совместному проживанию до брака, а в группе от 18 до 29 лет таких 82%. Т.е. 
такая форма семейных отношений в Украине де-факто признана нормой. [2] 

В условиях, когда традиционный брак переживает кризис, а сожительство 
обретает социальную и юридическую поддержку, более актуальным 
представляется не правовой, а психологический подход к определению семьи. 
Так, немецкий ученый Клаус Шнеевинд выдвинул 4 критерия, при которых 
совокупность индивидов можно считать семьей: психическая, духовная и 
эмоциональная близость; пространственно-временная ограниченность; 
межличностная интимность, закрытость; длительность отношений, 
ответственность друг за друга, обязанности друг перед другом. [3] 

Сокрушительные удары по институту семьи наносят сексуальная и 
гендерная революции, пропаганда секса, радикальное изменение отношения к 
самому понятию пола; поздние браки и отсрочка рождения детей, как следствие 
― сокращение населения, проблемы со здоровьем, генетические мутации (риск 
рождения детей с синдромом Дауна увеличивается с возрастом матери (в 45 лет 
против 25 в 100 раз!); психологический и культурно-нравственный разрыв 
между поколениями; молодежные субкультуры, когда подростку семью 
заменяет «стая» единомышленников; ювенальная юстиция, призванная 
оградить детей от домашнего насилия, ставшая, однако, инструментом 
устрашения и разрушения семей; раннее сексуальное воспитание; культ 
потребительства и т.д. 

 Роль семьи в социокультурном развитии общества неоценима. Институт 
семьи выступает фундаментальной скрепой социума, противопоставляя 
семейные ценности идеологии индивидуализма, потребительства, 
вседозволенности. В связи с этим возникает вопрос: каким путем идти Украине 
― путем сохранения и всесторонней государственной поддержки института 
семьи или в погоне за либеральными западными псевдоценностями ― к 
моральной деградации и дальнейшей депопуляции. Сегодня, как никогда 
актуально звучат слова великого Конфуция: «Государство ― это большая 
семья, семья ― малое государство». 
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4.11. РАННЯЯ ДИАГНОСТИКА РАССТРОЙСТВА АДАПТАЦИИ У 
ВОЕННОСЛУЖАЩИХ С НЕВРОТИЧЕСКИМИ И 

ПСИХОСОМАТИЧЕСКИМИ РАССТРОЙСТВАМИ 
Военная служба в силу изменения ритма жизни, необходимости строгого 

соблюдения уставного порядка, регламентированный режим поведения, 
жесткая субординация и ряд др. причин оказывают негативное влияние на 
состояние психического здоровья военнослужащих [1-3]. 

Медико-психологические и междисциплинарные психолого-
психиатрические исследования в данном вопросе направлены прежде всего  на 
всесторонний анализ индивидуально-типологических особенностей личности 
военнослужащего. Исследователи уделяют так же внимание  специфике 
эмоционального реагирования на стресс-ситуации, а так же выбор стратегии 
поведения военнослужащего. Перечисленные факторы имеют особенное 
значение в случаях развития у военнослужащего невротических и 
психосоматических расстройств [4-7]. 

На необходимость разработки обоснованных критериев ранней 
диагностики возникновения дезадаптативных состояний и интегрированного 
подхода медико-психологической помощи военнослужащим вооруженных сил 
Украины с невротическими и психосоматическими нарушениями указывают 
следующие обстоятельства: устойчивость к психологическому стрессу 
рассматривается как профессионально важная черта сотрудников силовых 
структур, некомпенсированное влияние стресса (и острого и хронического) 
может приводить к различным психических нарушениям, как клинического, так 
и доклинического уровня [8-10]. 

Исследования и всесторонний анализ данных психологических феноменов 
и характеристик является актуальной проблемой современной медицинской 
психологии и психиатрии, поскольку они будут способствовать углублению 
представлений о механизмах формирования психопатологических состояний и 
их влияния на психическое здоровье военнослужащих вооруженных сил 
Украины. 

Цель исследования - обосновать и усовершенствовать критерии ранней 
диагностики невротических и психосоматических расстройств, оптимизировать 
психокоррекционные мероприятия, направленные на восстановление 
социального функционирования и повышения адаптационного потенциала 
военнослужащих вооруженных сил Украины на основании комплексного 
междисциплинарного анализа медико-психологических и социально-
психологических характеристик невротических и психосоматических 
расстройств. 

Объект исследования - невротические и психосоматические расстройства у 
военнослужащих вооруженных сил Украины во время прохождения службы. 

Предмет исследования - феноменология, причины, механизмы и структура 
формирования невротических и психосоматических расстройств у 
военнослужащих, как состояния парциальной психической дезадаптации. 

Методы исследования. комплекс теоретических, эмпирических и 
математико-статистических методов исследования. 
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Исследованный  кластер индивидуально-психологических и 
поведенческих  особенностей  у больных с невротическими расстройствами 
позволил определить диагностировать низкие показатели самооценки, 
склонности использования деструктивных механизмов психологической  
защиты и паттернов поведения, высокие показатели индекса агрессивности  и  
интер-/ интрапсихической  направленности отношения к болезни.  

Для группы с  психосоматическими  расстройствами были  характерны: 
ведущие типы механизмов психологической защиты «регрессия», «отрицание» 
и «замещение»; интрапсихическая направленность отношения к болезни 
«ипохондрического» типа, «тревожного» и «неврастенического» типа.  

Исследование психоэмоционального состояния позволило установить, что 
у больных военнослужащих  на этапе госпитализации с невротическими и  
психосоматическими  расстройствами  доминировали  тревожные проявления с 
ярко выраженной реактивной тревогой и  выраженной депрессивной 
симптоматикой как субъективного так и объективного оценивания. 

Следующий этап включал в себя определение критериев ранней 
диагностики невротических и психосоматических расстройств у 
военнослужащих. Все полученные признаки были подвергнуты факторному 
анализу, в результате которого получено пять наиболее информативных 
факторов: оценка качества жизни, социальная адаптация, показатели 
тревожности, индивидуально-типологические свойства и тип отношения к 
болезни. 

При дифференциальной диагностике с помощью опросника уровня 
социально-психологической адаптации К. Роджерса наиболее информативными 
шкалами являются: шкала дезадаптации, самовосприятия и интернальности. 
Следующими информативными маркерами наличия признаков социального 
дисфункционирования в группах вмешательства установлены: уровень 
реактивной тревоги, объективной тревожности, показатель качества жизни и 
стрессоустойчивости. 

Таким образом, главными предикторами возникновения психологических 
расстройств невротического психосоматического спектров у военнослужащих 
были получены: психосоциальные факторы (перестройка, ограничения в 
организации и условиях жизнедеятельности, специфика и содержание 
профессиональной деятельности); межличностные факторы (частота 
конфликтов с членами семьи, коллегами по работе); психологические факторы 
(деструктивная модель поведения, психоэмоциональные нарушения, 
дезадаптационные реакции, патопсихологические особенности) и клинические 
факторы (нивелирование  наличия соматических заболеваний, как отягчающий 
компонент). 

Этап построения медико-психологического сопровождения 
военнослужащих базировался на полученных данных о структуре и качестве 
нарушений психической сферы, патопсихологических механизмов 
формирования расстройств невротического и психосоматического регистров. 

 
 

МОНОГРАФІЯ 196 



Соціальні трансформації: сім’я, шлюб, молодь, середній клас та інноваційний менеджмент у країнах Нового Шовкового шляху 

4.12. ТЕОРИЯ ОПТИМИАЦИИ РАННЕЙ ДИАГНОСТИКИ ПО 
ИНТЕГРАЛЬНОМУ ПОКАЗАТЕЛЮ ПСИХО-ФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ 

ПАРАМЕТРОВ СОСТОЯНИЯ ОРГАНИМА ЧЕЛОВЕКА 
Постановка проблемы. Основной причиной сокращения жизненного 

цикла человека являются психо-соматические нарушения работы организма 
человека, обнаружение которых нередко является запоздалым. По этой 
причине, применение эффективных методов коррекции состояния не всегда 
позволяют привести параметры в физиологическую норму, что нередко 
приводит к летальному исходу. Выходом из такой ситуации является 
своевременное обнаружение нарушения работы организма человека для 
принятия своевременных адекватных профилактических, лечебно-
медикаментозных и коррекционно-психологичеких мер для приведения 
параметров в норму.  

По этой причине, предложенная к рассмотрению теория оптимизации 
ранней диагностики нарушения работы организма, для своевременного 
адекватного медикаментозного и психологического воздействия, приведения 
его в заданное состояние гарантированного благополучия  и продления 
жизненного цикла, является весьма актуальной. 

Анализ последних достижений и публикаций. Вся история медицины, 
начиная от древних врачевателей до современных учений, базировалась на 
профилактике возникновения и развития заболеваний и формировании 
здорового образа жизни у человека [1]. Организм человека представляет собой 
живую открытую диссипативную систему, способную как к саморазвитию и 
самовосстановлению, так и к саморазрушению. По какому пути развития – 
здоровья или болезни пойдет данная система, определяет сам человек [2, 3].  

Все существующее взаимодействие органов и систем в природе человека, 
имеет единую основу и должно быть понято с единых позиций общей теории 
систем и системного анализа [4, 5, 6]. В работе [7] приведен подход к решению 
проблемы управления работой системы, путем разработки заданного алгоритма 
ее работы инверсным способом от конечного состояния к текущему. При этом 
определение причины катастрофы системы необходимо производить путем 
анализа содержательного алгоритма его протекания. Теория катастроф 
позволяет прогнозировать события в любых областях человеческой жизни.  В 
работах [8, 9, 10] отмечается, что на сегодня нет достаточно четкого 
определения понятия катастрофы управления. Это приводит к тому, что 
адекватность формализованных моделей недостаточно обоснована.  

Наличие заболевания подразумевает присутствие тех или иных 
органических нарушений в системе организма, которые диагностируется при 
том или ином обследовании, т.е. когда болезнь становится видимой. Многие 
заболевания предопределены от рождения человека - строением нашей нервной 
системы и психикой. Это категория предпочитаемых заболеваний по типам 
темперамента и все, что с этим связано [11]. 

Таким образом, анализ литературы показал, что существующая 
возможность использовать системный подход при решении научных и 
практических задач привели к тому, что в различных разделах науки одни и те 
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же понятия получили различные названия, единой точки зрения, на содержание 
которых, не существует. Единого методологического подхода не предложено. В 
результате происходит неверная постановка задач и выбор методов их решения. 
Наиболее четко, на наш взгляд, это просматривается в разработке теории 
оптимизации процесса диагностики, следовательно, и в прогнозировании 
течения различных психо-соматических нарушений организма человека.  

Целью работы является разработка теории оптимизации процесса ранней 
диагностики по интегральному показателю психо-физиологических параметров 
состояния организма человека, анализ и систематизация параметров, 
установление иерархии каждого из них, а также выделение единого 
интегрального диагностического параметра системы крови, что позволяет 
синтезировать систему управления психолого-медикаментозного 
коррекционного воздействия с целью приведения их в физиологическую норму.  

Результаты выполненных исследований. Человек является 
совокупностью ряда подсистем, представленных составляющими: психика; 
тело-организм; социум или внешняя среда, экология, природа и культура, мода 
и т.д. Человек это продукт указанных составляющих. К системным объектам 
человека относятся внутренние среды организма: кровь (красная, белая), 
лимфа, моча, кал; продукты секреции внутренних органов: желудочный сок, 
желчь, ферменты, гормоны, секрет простаты, сперма. 

С целью достижения состояния гарантированного адекватного воздействия 
на состояние предлагается рассматривать две системы управления: система 
соматики и система психики, которые отличаются предметом исследования. 
Учитывая назначение данных систем, введем следующие определения. 
Системой управления соматикой (физиологическими параметрами) - называ-
ется совокупность элементов различной природы, предназначенных для 
поддержания заданного значения параметров или изменение их по комфортным 
физиологическим показателям. Системой управления психикой (психическими 
параметрами) называется совокупность элементов различной природы, 
предназначенных для стабилизации функциональных параметров при 
различных стрессовых ситуациях и развитие адаптивных путей стабилизации 
психосоматических состояний. Объект управления - это элемент системы, 
который реализует поставленную цель. Если информация о параметрах 
состояния элементов системы передается от них к объекту управления то это 
«прямая связь», а когда передается от объекта управления к другим элементам, 
то это  - «обратная связь». Если информация передается между элементами 
системы, то такие связи называются «локальными». Если система сложная и 
имеются несколько подсистем, и информация передается между элементами 
различных подсистем, то такие связи называются «межсистемными». Если в 
составе системы один элемент, который является объектом управления, то это 
«простая система», а если более одного – то «сложная».  

В реальных системах, когда происходит разрыв обратной связи, возникает 
нарушение ее работы - заболевание или катастрофа системы управления здо-
ровьем. Термин катастрофа системы управления здоровьем - это такое 
состояние системы, при котором психологического и медикаментозного 
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воздействия недостаточно для приведения функциональных  параметров 
состояния  человека в физиологическую норму.  

Оптимизация теории и практики управления параметрами состояний здо-
ровья включает следующие алгоритмы: 1) выделяют интегрированные задан-
ные значения управляемых функциональных параметров состояния; 2) плани-
руют мероприятия по определению текущих значений параметров состояния; 3) 
определяют отклонение функциональных показателей и проводят анализ 
причин отклонения функциональных параметров от нормы; 4) проводят назна-
чение  адекватного состоянию алгоритма восстановления функциональных па-
раметров до физиологической нормы; 5) проводят корректирующее воздейст-
вие на функциональные параметры организма для приведения их в заданное 
гарантированное безопасное здоровье. Использование такого алгоритма 
управления системой обеспечит гарантированное безопасное состояние 
здоровья человека. 

Существуют два основных типа диагностики и оценки состояний 
организма: объективный и субъективный. К объективным методам относят: 
инструментальный, расчетный, статистический, экспертный и 
комбинированный. К субъективным относят определение состояний здоровья 
на основе социологических опросов.       

По указанной причине необходимы исследования для повышения качества 
диагностики и адекватных алгоритмов коррекции состояния человека 
синтезированных оптимальным способом. Они должны обеспечить оценку 
отклонения физиологических параметров от нормы и выявление управляющего 
интегративного диагностического параметра с учетом ранней диагностики на 
основании исследования показателей системы крови, что позволит проводить 
адекватное состоянию организма своевременное прогнозирование 
психосоматических нарушений, а также разработать своевременную коррекцию 
патологических состояний.  

Выводы и предложения. Обосновано, что систематизация параметров 
состояния человека позволяет оптимизировать процесс ранней диагностики 
соматических нарушений, а также оптимизировать процесс адекватного 
психологического и медикаментозного корректирующего управляющего 
воздействия с целью приведения функциональных параметров организма 
человека в физиологическую норму.  

Предложенная к рассмотрению теория оптимизации ранней диагностики 
по интегральному показателю психо-физиологических параметров состояния 
организма человека заключается в ранней своевременной диагностике болезни 
при первых ее проявлениях, в ее профилактике, основанной на знаниях о 
первичных механизмах, которые ведут к развитию болезни. 

Выполненные исследования и разработанные предложения могут служить 
для унификации междисциплинарных медицинских терминов и понятий, при 
уточнении круга решаемых задач на каждом этапе диагностики, коррекционном 
воздействии, профилактике, при синтезе систем управления здоровьем для соз-
дания моделей диагностико-терапевтических процессов различных видов 
психосоматических нарушений. Алгоритмы стабилизации состояния могут 
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использоваться в сочетании с традиционными методами лечения и 
предусмотренными клиническими протоколами Минздрава Украины.  

 
4.13. ФОРМИРОВАНИЕ ДУХОВНОСТИ В ДЕТСКОМ И 

ПОДРОСТКОВОМ ВОЗРАСТЕ СРЕДСТВАМИ НАРОДНОГО 
ТВОРЧЕСТВА 

Экономическая, технологическая, социальная ситуации не могут не влиять 
на психическое состояние человека, подвергая его определенным 
трансформациям. В XX веке, как отмечают психологи [6,7], происходило 
формирование новых ценностей, материальные блага выходили на первый 
план. Общество больше стали интересовать материальные ценности, 
стремление к успеху и достатку. Вместе с определенными благами, эти 
изменения усиливают негативные тенденции в обществе: превалирование 
материальных ценностей над духовными, потеря смысла жизни, утрата 
идеалов, снижение духовного и нравственного уровня, социальное отчуждение 
[1,5]. Возможно, этому способствовало неумение людей адаптироваться в 
условиях так называемого научно-технического прогресса, который 
способствует изменению традиционного склада жизни и социальных 
институтов, сформированных тысячелетиями. 

О важности духовности в развитии человечества говорилось в различные 
эпохи. Различные философы, религиозные течения предлагали свою трактовку 
этого довольно объемного понятия. В начале XX века в отечественных 
гуманитарных науках господствовали идеи о религиозной духовности. По 
мнению Л.С. Франка, духовность является важнейшей основой человеческого 
Бытия, тайны мира заключены, прежде всего, в самом человеке, мир 
очеловечен, и его невозможно постигнуть вне человека. Поиск веры как 
источника творчества есть преображение человеком самого себя и составляет 
смысл его существования. [8]. И.А. Ильин считает, что определяющей формой 
духовности, как источника веры и религиозности, является любовь. Он 
выделяет две формы любви – это инстинктивная, субъективная любовь и 
духовная любовь, в основе которой лежит религиозное чувство, любовь духа.  

Влияние психоанализа на формирование психологии и мировоззрение в 
целом невозможно недооценить. В контексте поиска духовных основ личности, 
определения сути духовности в условиях меняющегося общества на рубеже 
XIX-XX веков появляется в корни различная идея З. Фрейда об инстинктивной 
природе психики. Он фиксирует взгляд на личности, борющейся со своими 
инстинктами, желанием их удовлетворения.  З. Фрейд рассматривает 
духовность как невротический побег из действительности и признаки 
инфантильности, которую необходимо преодолеть. В своем труде «Основы 
логотерапии» В. Франкл отмечает, что Фрейд однажды заметил в беседе: 
«Человечество всегда знало, что оно обладает духом, моей задачей было 
показать, что оно имеет также и инстинкты» [9]. Эта идея З.Фрейда повлияла не 
столько на психологическую науку, в частности на развитие понятия 
духовность, сколько на массовое сознание. Таким образом, важность проблемы 
духовности и высшего начала в человеке постепенно стало отходить на 
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последний план. Отголоски данного влияния мы можем созерцать в настоящее 
время.  

В отечественной медицинской психологии тема духовности также 
разрабатывалась с начала XX века, так А.Ф. Лазурский отмечал, что чем выше 
духовная организация человека, тем более богатой и интенсивной душевной 
жизнью живет он, тем более способен он ориентироваться среди явлений 
окружающего мира и тем сознательнее определяет он свое отношение [4]. 
Следовательно, актуальным в настоящее время является исследование 
формирования духовности у подрастающего поколения. Целью данного 
исследования является изучение формирования духовности детей и подростков 
средствами народного творчества как залога полноценного развития и 
самореализации личности подрастающего поколения. 

В исследовании приняли участие 60 учеников, посещающих 
общеобразовательную школу «Ступени» I-IIIступени, г. Одесса. Из них в 
Экспериментальную группу вошли 30 учеников 4-5-ых классов и 31 – 9-11-х 
классов, посещающих школу «Ступени». Контрольную группу составили 35 
учеников 4-5-ых классов и 34 – 9-11-х классов, посещающих 
общеобразовательные школы. 

Общеобразовательная школа «Ступени» I-IIIступени ориентирована на 
развитие природных способностей ребенка. В процессе обучения делается 
акцент на формирование учебных навыков при помощи раскрытия творческого 
начала каждого ребенка. В обязательную программу школы включены не 
только формирование музыкальных, эстетических, дизайнерских способностей, 
но и изучение родной культуры, народных традиций, передаваемых в сказках, 
играх, мастерстве. Это все создает благоприятную основу для полноценного 
развития личности, для развития духовности детей. Для достижения цели 
исследования ниже представлен сравнительный анализ исследований 
экспериментальной и контрольной групп. 

При помощи методики диагностики уровня школьной тревожности 
Филлипса было определено, что уровень тревожности испытуемых из 
экспериментальной группы в старших классах несколько ниже, чем в старших. 
Повышенный уровень тревожности, наблюдаемый в результатах исследования 
контрольной группы, является субъективным проявлением неблагополучия 
личности. 

Сравнение средних значений при помощи опросника Филлипса 
представлено в таблицах №1 и №2, откуда следует, что у детей контрольной 
группы в отличие от детей контрольной группы следующие факторы имеют 
более высокие средние значения: переживание социального стресса (1) в КГ 
(89%), в ЭГ (74%); страх не соответствовать ожиданиям окружающих в КГ 
(78%), в ЭГ (47%) (6). Очень показательным является фактор Страх 
самовыражения (4), он более проявлен у испытуемых контрольной группы: КГ 
(100%), в ЭГ (65%). 

У испытуемых 9-11 классов экспериментальной группы все 8 факторов 
являются менее проявленными, чем в контрольной группе. Результаты 
исследования являются прямым свидетельством того, что в процессе изучения 
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народных традиций учащиеся обретают много ценных навыков, ощущают свою 
связь с предшествующими поколениями, что дает им большую уверенность в 
своем настоящем и будущем, раскрывает их творческий, духовный потенциал. 

 
Таблица 1 

Результаты исследования при помощи опросника Филлипса, 
испытуемые 4-5-х классов, средние значения. 

Факторы 
/группы 

1 2 3 4 5 6 7 8 

КГ 89 74 84 100 98 78 100 82 
ЭГ 37 89 59 65 59 47 84 44 

 
Таблица 2 

Результаты исследования при помощи опросника Филлипса, 
испытуемые 9-11-х классов, средние значения. 

Факторы 
/группы 

1 2 3 4 5 6 7 8 

КГ 73 70 89 78 85 65 86 79 
ЭГ 32 54 51 33 46 43 75 34 

 
Наиболее важным периодом в формировании личности является младший 

школьный и за ним подростковый возраст. Воспитание детей в духе народных 
традиций формирует ценности добра, взаимопомощи, сотрудничества, любви к 
родине, что является составляющими духовности. 

Традиции — духовное богатство народа; чем богаче традиции, тем 
духовно богаче народ. В традициях сконцентрирована духовно-нравственная 
основа народа, его поиск, преодоления на пути к совершенствованию. 

 Согласно результатам исследования при помощи теста креативности 
Торранса, у большинства испытуемых экспериментальной группы отмечен 
высокий уровень креативности, а также выявлены творчески одаренные 
учащиеся (табл.3).  

Таблица 3 
Сравнение общего уровня креативности ЭГ и КГ в процентном 

соотношении. 
Уровень 
креативности 

Низкий  Нормальный Высокий Творческая 
одаренность 

ЭГ, 4-5-е классы - 60% 33,3% 6,6% 
ЭГ, 9-11-е классы - 41,9% 48,4% 9,7% 
КГ, 4-5-е классы - 62,9% 37,1 - 
КГ, 9-11-е классы 1 58,8% 41,2% - 

 
Народ – единственный и неиссякаемый источник духовных ценностей. 

Великие художники, композиторы, поэты черпали вдохновение в народе, из 
народного творчества. Поэтому их творения во все эпохи были доступны и 
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близки народу. Таким образом, неоценимую роль в формировании личности 
ребенка оказывает влияние народных традиций [6].  

В последнее время возрастает интерес к историческим корням 
национальной культуры как основы для духовного развития человека. 
Неоспорим вклад народных традиций в формирование таких ценностных 
ориентаций как нравственные, этические, эстетические, что, несомненно, 
является компонентами духовности. Это развитие начинается с самого раннего 
детства, но осознанным оно становится в период формирования личности, а 
именно в младшем школьном и подростковом возрасте. 

Следовательно, с целью повышения уровня духовности в обществе, 
необходимо прививать любовь к народному творчеству, обучать традициям и 
передавать культурное богатство еще с детского возраста.  

 
4.14. КИТАЄЗНАВСТВО В ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОМУ ДОРОБКУ 

ОДЕСЬКИХ ДОСЛІДНИКІВ (ХІХ – ПОЧАТОК ХХІ СТОЛІТТЯ) 
Наприкінці XVI ст. в Європі виник окремий науковий напрям – синологія, 

що було пов’язано з місіонерською діяльністю європейців на території Китаю. 
У другій половині XIX ст. в Європі сформувалися національні синологічні 
школи і наукові центри (британська, з центрами в Оксфорді й Кембриджі; 
російська з центрами у Москві, Санкт-Петербурзі), представники яких 
зосереджували увагу на вивченні історії, релігії та етнографії народів Китаю. 

На цей же час припадає зацікавлення дослідженнями щодо різних аспектів 
історії та культури Китаю в Одесі, де у другій третині XIX ст. почав 
формуватися науково-освітній центр, представники якого мали інтерес до 
вивчення сходознавства загалом та Китаю зокрема. У 1838 р. при 
Рішельєвському ліцеї було відкрито Інститут східних мов. Підготовка фахівців-
сходознавців у провідному навчальному закладі Південної Пальміри було 
пов’язано з діяльним розвитком міжнародних відносин Російської імперії з 
країнами Близького та Далекого Сходу, що у свою чергу відбилося й на ще 
більшому піднесенні значення Одеси, як торговельно-портового пункту, через 
який проходив другий морський шлях до Сходу взагалі та Китаю зокрема. 

Першим серед одеських науковців, хто звернув увагу на країни Далекого 
Сходу, у тому числі й Китаю, став випускник Санкт-Петербурзького 
університету, професор Інституту східних мов в Одесі В.В. Григор’єв (1816–
1881), про що він наголосив у доповіді «Об отношении России к Востоку» [1]. 
Після нетривалого перебування в Одесі (1838–1844) він повернувся до альма-
матер, а наукові інтереси у галузі китаєзнавства зійшли нанівець. 

Відіграючи роль «південних» воріт Російської імперії, важливого 
торговельно-портового і транспортного пункту, через який до різних регіонів 
світу, у тому числі й до Далекого Сходу – вирушали тисячі людей на рік, в 
Одесі постійно жеврів інтерес до появи популярної інформації щодо такої 
екзотичної країни як Китай. Це пояснює те, що у другій половині ХІХ – на 
початку ХХ ст. авторами праць, присвячених Китаю, були не спеціалісти-
синологи, а представники інших фахів – військові, медики, географи, 
економісти та мандрівники, які з різних обставин відвідували Піднебесну [2, 
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76–77]. Доказом цієї тези є видана 1876 р. в Одесі збірка раніше опублікованих 
у місцевих газетах статей – «Одесса и русско-индо-китайская торговля» [3], яка 
лаконічно характеризує основний пріоритет у ознайомленні одеситів з Китаєм. 
Ще одним підтвердженням вище висловленої тези став виданий 1910 р. збірник 
нарисів, оповідань і спогадів військових топографів «В трущобах Маньчжурии 
и наших восточных окраин», що містив багатий ілюстративний матеріал (208 
ілюстрацій у тексті та 20 автотипій на окремих аркушах хромового паперу) [4]. 
У збірці була зроблена спроба висвітлити ті умови, за якими збирався 
картографічний, географічний та інші матеріали у малонаселених місцях і 
нетрях. Вміщені ілюстрації зображують природу і побут населення, де 
проводилися топографічні зйомки, а також ілюструють побутову сторону 
роботи топографів. Деякі ілюстрації відтворені з дуже рідкісних фотографій 
глухих місць Маньчжурії, через що збірка й отримала відповідну назву. У 
цілому характерною рисою розвитку китаєзнавства в Одесі на зламі ХІХ–ХХ 
ст. було переважне вивчення та опис сучасних подій у Китаї. Наслідком чого 
стало те, що в Одесі було видано значну кількість праць з китаєзнавства [5]. У 
цих дослідженнях головні акценти були зроблені на політичні, економічні й 
географічні питання, що спрямовувалося на визначення можливостей 
подальшого розвитку політичних, економічних і культурних відносин між 
Російською імперією та Китаєм [2, 81]. 

Наприкінці ХІХ ст. в Одесі (у першому місті на теренах України) 
відбувається й початок проведення досліджень китайської мови, що свідчить 
про перехід від суто прагматичного інтересу до культури Китаю до формування 
академічних досліджень за напрямом китаєзнавства. Фахівцем, який володів 
китайською мовою на академічному рівні був А. Старков – автор рецензії на 
китайсько-російський словник [6]. Через 10 років в Одесі була надрукована ще 
одна книга філологічного напряму – «Слова и фразы японского и китайского 
языка на русском языке» [7], яка набула популярності. На цьому тлі 
невипадковою стала поява двох праць І. Замотайло [8], присвячених питанням 
китайської філософії [2, 82]. Виходячи з цього можемо стверджувати, що на 
початку ХХ ст. Одеса перетворилася на провідний центр у популяризації та 
вивченні китаєзнавства, що дало поштовх розвитку синологічних студій. 

Революційні події 1917 р. та поява першої соціалістичної держави у світі 
спричинили продовження наукових досліджень з китаєзнавства, формування та 
інституалізацію наукової дисципліни – синології. Активність радянських 
вчених у проведенні розвідок за цим напрямом, на жаль, був спровокований не 
академічним інтересом, а політичною позицією Китаю – лідера соціалістичного 
руху на Сході. Трансформації всіх сфер життя в Одесі як і в цілому в країні 
призвели до змін у науковому просторі. Закриття Новоросійського університету 
1920 р., провідного вишу в Одесі, не перервало сходознавчі традиції в Одесі, як 
вказує В.В. Скрипник [9, 11], а, навпаки, отримавши нові форми і методи були 
продовжені у двох вишах (Інститут народної освіти (ОІНО [10]) й Інститут 
народного господарства (ОІНГ)) і двох академічних установах (Філія 
Всеукраїнської наукової асоціації сходознавства (ОФ ВУНАС) і Комісія 
краєзнавства при Всеукраїнській академії наук) та набули певної 
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інституалізації. Провідним академічним центром в Одесі в царині сходознавчих 
досліджень у 1920-х рр. стала ОФ ВУНАС, у складі якої китаєзнавчі розвідки 
проводили професор ОІНГ, заступник голови правління ОФ ВУНАС 
О.О. Сухов [11], доцент Одеського інститут водного транспорту І.І. Білякевич, 
доцент М.Є. Шаргородський, Ю.А. Тотін, О.М. Лепик та ін. У своїх студіях 
вони розглядали різні проблеми китаєзнавства: становище Південної 
Маньчжурії (Ю.А. Тотін), сільське господарство Китаю та Маньчжурії зокрема 
(І.І. Білякевич), розвиток карного права в Китаї (М.Є. Шаргородський), 
дослідження Турксибу та Сінцзяну (О.М. Лепик), вивчення політики Японії 
відносно Китаю (Ю. Астапов), феномен книги і бібліотеки у давньому та 
новому Китаї (І. Бухман). Ще однією формою дослідження китаєзнавства було 
проведення загального заходу для всіх членів ОФ ВУНАС щодо вшанування 
пам’яті кантонських жертв (2 січня 1928 р.) під керівництвом О.О. Сухова і 
С.Ф. Боркусевича. Для більш ефективного проведення досліджень з різних 
проблем синології ОФ ВУНАС постійно підтримувала комунікативні зв’язки з 
Комуністичним університетом трудящих Китаю і Науково-дослідним 
інститутом Китаю при Асоціації вивчення національно-колосальних проблем. 
Результатом цієї співпраці було надавання цими установами свої видань для 
ОФ ВУНАС [2, 110]. 

Також О.О. Сухов організував 1926 р. і очолив науково-дослідну секцію 
сходознавства в ОІНГ, а для студентів старших курсів проводив семінар 
підвищеного типу з цієї ж теми. О.О. Сухов був не тільки організатором 
китаєзнавчих досліджень в ОФ ВУНАС і ОІНГ, а й особисто вивчав Китай 
1920-х рр., що підтверджує низка його праць. Основними аспектами цих студій 
були проблеми сучасного розвитку революційного руху, соціально-
економічного стану, вивчення економіки Китаю у вищій школі УСРР, торгівля 
Китаю з країнами арабської культури [12]. На відміну від багатьох публікацій 
1920-х рр. з тематики китаєзнавства, яким була притаманна переважно 
агітаційна ідея перемоги комунізму в Китаї, від чого вони не мали наукового 
значення, праці О.О. Сухова несли значний інформаційний посил щодо 
синологічних досліджень. У монографії «Далекосхідний велетень...» він подав 
значний пласт з історії Китаю, що характеризує перевагу історичного аспекту в 
його дослідженнях у цій царині, фактичний матеріал з географічного і 
економічного стану та розвитку народного господарства. 

Китаєзнавчі дослідження в Одесі у період 1941–1944 рр. на сьогодні нами 
не виявлено, але на шпальтах одеських періодичних видань постійно з’являлися 
повідомлення щодо сучасних подій у Китаї [13]. Китаєзнавчі розвідки у 1945–
1991 рр. були обмежені через їх корегування з центру за ідеологічною 
мотивацією, що було пов’язано з повним підпорядкуванням загальній 
зовнішній політиці та вирішенню питань соціально-економічних і культурних 
відносин між Китаєм і СРСР (наприклад праця Л.В. Нікуліної «Роль традицій в 
історії Китаю» (1968) [14, 114]. Період від 1991 р. до сьогодення 
характеризується появою нових досліджень у царині китаєзнавства, підґрунтям 
яких у першу чергу є відсутність ідеологічної заангажованості, доступ до 
раніше закритих фондів архівів і бібліотек, використання сучасних 

МОНОГРАФІЯ 205 



Соціальні трансформації: сім’я, шлюб, молодь, середній клас та інноваційний менеджмент у країнах Нового Шовкового шляху 

методологічних методів та наукового інструментарію. Недоліком у деяких 
сучасних студіях є зарахування авторами досліджень одеських вчених 
Російської імперії до наукової школи українського китаєзнавства [2; 14 та ін.], 
хоча це є штучним фактом, а їх досвід слід описувати як «на теренах України». 

Таким чином, поява китаєзнавчих студій в Одесі мала складний, інколи 
сповнений протиріч процес, зумовлений існуючими у різні періоди 
ідеологічними контекстами (імперським у Російській імперії (ХІХ ст. – 1920 р.), 
комуністичним у СРСР (1920–1941 рр. і 1944–1991 рр.), соціал-
націоналістичним під час окупації Одеси (1941–1944 рр.), національним в 
Україні від 1991 р. до сьогодення), що сприяло відповідно виділенню п’ятьох 
фаз у розвитку синологічних досліджень. Незважаючи на деякі нюанси одеські 
вчені зробили значний внесок у розвиток дослідження різних сюжетів минулого 
Китаю. Їх студії характеризуються суто науковим підходом, широтою 
охоплення матеріалів, помітними внутрішньодержавними і міжнародними 
науковими комунікаціями з іншими центрами китаєзнавчих досліджень. 
Популяризація інтелектуальних здобутків попередніх студій та поява нових 
розвідок у ландшафті китаєзнавчих досліджень буде сприяти розвитку та 
розповсюдженню гуманітарних аспектів у країнах Нового Шовкового шляху. 

 
4.15. СПЕЦИФІКА ПСИХОЛОГІЧНОГО ПІДХОДУ ДО ВИВЧЕННЯ 

ПРОБЛЕМИ СУСПІЛЬНОЇ КРИЗИ  
Як свідчить аналіз літератури, присвяченої кризовим процесам, 

всезагальне наукове знання у 20 ст. поступово переорієнтовувалося з вивчення 
еволюційно-функціональних процесів на дослідження процесів переламно-
кризових. Причини такої переорієнтації науки є очевидними для вчених та 
вбачаються у загостренні кризовості нашої епохи, перш за все, кризи 
цивілізації, світової кризи [9;10].  

Попри те, що суспільні кризи є явищами, поява яких є неминучою, 
суспільство ніколи не буває психологічно підготовленим до них. Привертає 
увагу той факт, що вивчення проблеми суспільних криз у сучасній науці 
відбувається, переважно, в межах соціології, політології, економіки, соціальної 
філософії. У фокус уваги цих наук потрапляють різні аспекти феномену 
суспільної кризи: передумови її виникнення, вивчення закономірностей 
розвитку, з метою вироблення рекомендації щодо її подолання; особливості 
посткризового суспільства тощо [9].  

Що стосується психологічних досліджень, окресленого питання, 
результати теоретичного аналізу засвідчили їх практичну відсутність. 
Звернення до робіт зарубіжних та вітчизняних психологів показало, що ця 
проблематика досі залишається поза увагою психологічної науки і не виступає 
об’єктом ґрунтовного наукового вивчення. 

За О. Злобіною, суспільна криза в соціально-психологічному плані є 
крайнім виразом дезадаптованості людей, і відповідно, одним з першочергових 
завдань у процесі подолання суспільної кризи є реалізація успішної 
особистісної адаптації. Вчена зазначає, що цей процес відбувається шляхом 
«вписування» власного життєвого світу у нову систему соціальних координат, 
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або «вписування» нової соціальної реальності у власну систему уявлень про 
світ; шляхом створення особистістю оновленої суб’єктивної картини світу 
через прийняття атрибутів нового соціального світу [2]. 

Що стосується окремої особистості, під час кризових суспільних процесів 
загальною проблемою виявляється ускладненість особистісних значущих 
внесків у розвиток соціуму, у зв’язку зі швидкістю тих змін, що відбуваються і 
зосередженістю людини, в першу чергу, на максимальній адаптації до нових 
умов суспільства, що перебуває у стані оновлення [5].   

Соціальна нестабільність переживається людиною як хронічний стресор, 
оскільки під загрозу потрапляють її смисложиттєві цінності. Кризовість 
створює умови, за яких відбувається розходження між бажаним і доступним, 
коли суб’єктивно значуща система цінностей стикається з труднощами 
об’єктивної реалізації. [2]. 

У кризових умовах норми, зразки, цінності та стандарти, які були 
орієнтирами діяльності людей у докризовий період, втрачають колишні 
значення, смисли та основи, не здобуваючи нових. Це викликає постійну 
тривожність, пов’язану з втратою стабільності та очікуванням нових 
обвалів [1]. 

Як зазначає П. В. Кухта, будь-які соціальні та економічні перетворення 
супроводжуються психологічними кризами, які виявляються у переживанні 
суспільством стресу, що набуває масового характеру; зростає паніка, почуття 
невпевненості, страхи щодо майбутнього, почуття незадоволеності загальним 
соціальним станом, невпевненість у правовій захищеності тощо. Людина під 
час кризи вимушена діяти в умовах, коли відсутні гарантії [1]. 

Численні дослідження вказують на те, що кризові явища призводять до 
підвищення емоційного напруження, тривожності серед населення, зростання 
кількості самогубств [6]. 

У зв’язку із цим О. Злобіна у своєму дослідженні, присвяченому 
особистості, що перебуває в умовах суспільних криз, зазначає, що будь-яка 
ситуація соціальних трансформацій породжує довготривалі, неконтрольовані 
труднощі, під впливом яких змінюється психологічний стан суспільства, 
пов’язаний з необхідністю пристосуванням до суспільних трансформацій. 
Кризове, як таке, стає повсякденним, втрачає особистісно-стресогенний 
характер; суспільство починає перебувати у стані психологічної втоми і 
апатії [2]. 

Дуже часто суспільна криза веде до появи кризи особистісної. Вчені 
В. Г. Ромек, В. О. Конторович, О. І. Крукович вказують, що криза як 
поворотний момент на життєвому шляху людини, під час якого руйнуються 
основи попереднього життя, а нові ще не обрані, не знайдені, не сформовані, 
потребує особливого підходу та специфічних форм психологічної допомоги. 
Більшість людей можуть впоратись з кризою самостійно, а завдання 
спеціаліста, при цьому, полягає передусім, у виявленні та активізації 
потенційних можливостей для подолання кризового стану [8]. 

Отже, огляд літературних джерел показав, що переважна більшість 
теоретичних досліджень феномену суспільної кризи [1; 3; 4; 7] пов’язані з 
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питаннями, що стосуються причин її виникнення, а також шляхів та засобів її 
подолання як для окремої особистості, так і для суспільства в цілому. Вчені-
дослідники у межах соціології, політології, філософії зосереджують свою увагу 
на вивченні структурних та змістових особливостей суспільства, яке існувало 
до початку кризи, виявленні передумов її розвитку , або присвячують свої 
дослідження процесам та явищам, що відбуваються вже у посткризовому 
суспільстві, або приділяють увагу вивченню сталих суспільних процесів та 
станів, соціального порядку. 

Що стосується особливостей розвитку самої суспільної кризи, її 
характерних рис, аспектів динаміки, психологічних особливостей переживання 
кризи суспільством, в цьому плані спостерігається практична відсутність 
наукових досліджень. 

Узагальнюючи досвід науковців щодо теоретико-методологічного аналізу 
різних підходів до визначення поняття криза та її основних характеристик, 
можна зазначити, що криза – це явище, яке характеризується: латентністю 
процесів свого зародження; занепадом, руйнівним впливом на існуючу 
структуру та переходом у інший стан; порушенням рівноваги та загостренням 
протиріч у системі, якої стосується криза; небезпекою та відчуттям загрози, 
станом невпевненості. 

Зауважимо, що в останні роки у психологічній науці з’явилися 
концептуальні підходи, автори яких намагаються осмислити різні аспекти 
феномену суспільної кризи  з точки зору їх психологічного змісту. У даний час 
ця проблема  поступово стає предметом теоретичного та практичного аналізу 
українських дослідників і акценти досліджень зміщуються у бік вивчення саме 
психологічних аспектів суспільної кризи, таких як негативні наслідки 
суспільної криз,  психотерапевтичні шляхи її подолання та ін. Як ми зазначали 
раніше, ці сфери у вивченні суспільної кризи раніше привертали увагу 
дослідників соціологів, економістів, політологів, філософів, довгий час не 
стаючи об’єктом дослідження психологів.  Проте, ця проблема лише починає 
розроблятись і залишається багато питань, що потребують наукового 
вирішення. На сьогоднішній день у психологічній науці не існує єдиного 
концептуального розуміння феномену «суспільна криза», яке б розкривало 
психологічний зміст цього поняття, широко висвітлювало б специфіку його 
психологічного впливу як на окрему людину, так і на суспільство в цілому, та 
давало б чіткі методологічні орієнтири для психологічного подолання наслідків 
суспільних криз. 
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