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Анотація 

У статті представлено дослідження механізмів формування розподільчих структур відповідно до су-

часних концепцій виробництва та продажу продукції. Розглянуто принципи організації виробничо-орієн-

тованої та клієнторієнтованої товаропровідної системи. 

Abstract 

In the article the research of mechanisms of formation of distributive structures in accordance with modern 

concepts of production and sale of products is presented. The principles of organizing a production-oriented and 

client-oriented trading system are considered. 
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Особливою тенденцією сучасної економіки 

України є те, що підприємства конкурують винят-

ково за параметрами виробничих потужностей і 

якісними характеристиками продукції, що випуска-

ється та пропонується на ринку. З метою збіль-

шення продуктивності підприємства створюють 

«виштовхуюче» виробництво та випускають мак-

симально можливу кількість продукції, не врахову-

ючи потребу в ній, і тим самим, створюють собі пе-

решкоди в комерційному зростанні. Товарна пропо-

зиція, яка стрімко розширюється внаслідок 

всебічного застосування технологічних інновацій, 

стає основним гальмом прискорення виробника. 

Отже, більшість українських виробничих підпри-

ємств організують свою господарську діяльність із 

погляду випуску продукту, який можливо зробити 

завдяки наявності встаткування та технології, а по-

тім уже піднімається питання просування цього 

продукту, тобто за такою логікою головним елеме-

нтом усього бізнесу є продукт.  

Спрямовуючи максимальні зусилля на розши-

рення асортименту та виробництва продукції, а та-

кож реалізацію завищених планів продажу, підпри-

ємства забувають про найважливішу маркетингову 

концепцію, що «продукт не продається – він купу-

ється», у зв'язку з чим, орієнтують свою товаропро-

відну систему не на роботу зі споживачем, а на про-

даж обсягу продажу. Тобто формується практика 

управління виробничими потужностями на основі 

агресивної політики у роботі з відділом продажу, 

дистриб’юторами, роздрібними торговельними під-

приємствами й створення товаропровідної системи 

на основі виробничо-орієнтованої концепції.  

Разом з тим, не можна не враховувати той 

факт, що в сучасних умовах на товарному ринку 

природа конкуренції ставить за обов'язок виробни-

чим і торговельним підприємствам максимально 

залучати споживача, а також використовувати різні 

способи підвищення його лояльності у довгостро-

ковій перспективі. Відмовляючись від розробки й 

впровадження стратегій у цьому напрямку, підпри-

ємствам доводиться зосереджувати зусилля на про-

штовхуванні свого продукту на ринок, що неми-

нуче призводить до зростання як логістичних, так і 

маркетингових витрат.  

Розбудова виробничо-орієнтованої товаропро-

відної системи нерозривно пов'язана зі складнос-

тями управління й контролю в дистрибутивних ка-

налах, а також є ідеальною схемою створення кон-

фліктів між виробництвом, дистрибуцією та 

маркетингом на підставі того, що кожний структу-

рний елемент такої системи бачить тільки свою ло-

кальну ділянку ланцюга руху товарів, за яким про-

сувається товар від виробництва до кінцевого спо-

живача. У підсумку виробництво найчастіше 

незадоволено обсягом продажу та роботою дистри-

буції, яка не справляється із планом виробництва. З 

іншого боку, дистрибуція перекладає відповідаль-

ність за слабку активність споживачів на відділ ма-

ркетингу, тому що продукт не має достатньої підт-

римки та з великими складностями продається у ро-

здрібних торговельних точках. І, у свою чергу, 

відділ маркетингу, який вважає свою роботу доста-

тньою, переносить проблему на дистрибуцію та ви-

робництво. Крім того, кожна перелічена ланка пра-



4 Slovak international scientific journal # 20, (2018) 

гне впливати на свою ділянку логістичного лан-

цюга з власної точки зору, не дотримуючись систе-

много підходу до управління потоком товару в ра-

мках усієї товаропровідної системи. 

Крім того, товаропровідній системі, що сфор-

мована на принципах виробничо-орієнтованої кон-

цепції, притаманне різке зростання логістичних ви-

трат, які виникають під час транспортування, скла-

дування, зберігання продукції, а також 

маркетингових вкладень, пов'язаних із залученням 

і стимулюванням посередників і кінцевих спожива-

чів. Щодо дистриб’юторів, то вони змушені само-

стійно вирішувати, як максимально «виштовхнути» 

товар зі своїх складів у торговельні точки, що також 

пов’язано з додатковими логістичними і маркетин-

говими витратами. 

Таким чином, на сьогоднішній день успіх під-

приємства залежить від його можливостей перейти 

від виробничо-орієнтованої стратегії до максима-

льно можливого обліку вимог і бажань кінцевого 

споживача. Впровадження концепції орієнтації на 

споживача потребує від підприємства розуміння 

вимог, запитів і поведінки покупців. Щоб успішно 

управляти взаєминами з клієнтами виробник зобо-

в'язаний брати до уваги зміни, що відбуваються в 

поведінці споживачів у рамках широкого контексту 

психофізичних, культурних і соціальних потреб. 

Знаючи перелік таких критеріїв й їхню відносну ва-

жливість для споживача, підприємство має можли-

вість сегментувати ринок і розробляти свій марке-

тинг-мікс стосовно до кожного його сегменту 1, 2, 

4. 

У стратегічних планах багатьох виробничо-то-

рговельних компаній України задекларована ідея 

спрямованості бізнесу на керування споживчим по-

питом, однак у більшості випадків вона, нажаль, не 

одержує реального втілення. Якщо підприємство 

хоче продавати більше продукції за більш висо-

кими цінами та максимально ефективно, йому не-

обхідно спочатку підстроїтися під логіку кінцевого 

споживача, і потім знайти шляхи впливу на його 

свідомість. Змусити кінцевого споживача купувати 

продукцію ще в більших кількостях, чим він купу-

вав раніше – це означає, що управляти треба вже не 

товаром, а споживчим попитом. Тобто в главу біз-

несу ставиться не продукт підприємства, а кінцевий 

споживач зі своїми потребами та мотивами до купі-

влі. 

Таким чином, кінцева мета управління конку-

рентоздатністю продукції в сучасних умовах зво-

диться до формування відданості споживача, що 

виражається в його готовності купувати товар за 

більш високою ціною при наявності на ринку ана-

логічних товарів інших торговельних марок. Кожен 

споживач прагне одержати за свої гроші максима-

льну кількість та якість, а також забезпечити мак-

симальну задоволеність [3, 4].  

Спираючись на закордонний досвід і тенденції 

розвитку українського ринку можна зробити висно-

вок, що найближчим часом лідерство буде перехо-

дити до саме тих підприємств, які будуть приймати 

логіку системного підходу до управління обсягом 

продажу з початком шляху від кінцевого спожи-

вача. Отже, мова йде про формування товаропро-

відної системи на основі принципів концепції кліє-

нторієнтованості. 

Логіка управління збутом базується на керу-

ванні свідомістю споживача, тобто зростання об-

сягу продажу гарантоване у тому випадку, коли під-

приємство зможе максимально зацікавити спожи-

вача своїм продуктом. Коли виробник 

відмовляється від контролю над свідомістю спожи-

вача, він упускає загальний обсяг продажу, і на-

впаки, коли виробнику вдається знайти унікальну 

ідею свого продукту й довести до споживача його 

відмітні властивості, обов’язково зростає додатко-

вий обсяг продажу. Якщо конкурент зробив це 

краще, підприємство упускає повторюваний обсяг 

продажу.  

У процесі формування товаропровідної сис-

теми, орієнтованої на управління споживчим попи-

том, важливою функцією є організація взаємин і ко-

нтроль на ділянках стику «дистриб’ютор – торгове-

льна точка», «виробник – дистриб’ютор». Власне 

кажучи, посередник (дистриб’ютор) перебуває в 

тому ж стані, що й служба збуту виробника. З од-

ного боку такий посередник є кінцевим покупцем, 

тому що саме він платить гроші за товар, а з іншого 

боку він є проміжною купівельною ланкою [1, 4]. 

Рівність позицій, або партнерство елементів 

товаропровідної системи, є критерієм, що характе-

ризує відносини між постачальником і клієнтом, 

при яких відсутнє свідоме або випадкове доміну-

вання однієї зі сторін на будь-якому етапі взаємин, 

при цьому партнерські відносини мають на увазі 

достатній ступінь відкритості продавця й покупця. 

Взаємодія «дистриб’ютор – торговельна то-

чка» повинна бути побудована на самостійному ви-

борі посередника, місця кінцевої реалізації продук-

ції та її обсягів. Завдання виробника в цьому випа-

дку складається у відстеженні обсягу продажу в 

торговельній точці, а не в реалізації плану обсягу 

продажу, який було поставлено торговельному від-

ділу або дистриб’ютору. При такій логіці збуту фо-

кус уваги зосереджений на складі (полиці) торгове-

льної точки, і виробник отримує об’єктивну інфор-

мацію щодо проданого асортименту та кількості 

товару проданого за певний період часу. У цьому 

випадку завдання дистриб’юторської компанії (то-

рговельного відділу) – організувати постачання пе-

вного асортименту та необхідної кількості товару 

шляхом управління запасом товару в магазині, та-

ким чином роздрібне торговельне підприємство 

(торговельна точка) включається в ланцюг логіс-

тики, а дистриб’ютор або торговельний відділ ви-

робника виступає як логістичний центр, з якого ве-

деться регулювання потоком товару від виробника 

до магазину. 

Взаємодія на ділянці «виробник – дис-

триб’ютор» – це виробництво та доставка певної 

продукції в необхідній кількості, у цьому випадку 

для виконання задачі важливим є тісний логістич-

ний зв'язок з ділянки «виробник – дистриб’ютор» і 

з попередньою ділянкою «торговельна точка – спо-

живач», щоб урахувати можливості виробництва 
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виробити більший обсяг товару або внести корек-

тиви у асортимент.  

В процесі формування клієнторієнтованої то-

варопровідної системи важливим моментом є вра-

хування того, що між виробником і споживачем 

його продукції існує ще один важливий взаємозв'я-

зок, який полягає у взаємному регулюванні між по-

требами клієнтів і ключовими компетенціями са-

мого виробничого підприємства. З одного боку, 

споживач може і не підозрювати деяких своїх пот-

реб до тих пір, поки вони не будуть запропоновані 

ринком. У цьому випадку підприємство може на-

дати нові товарні пропозиції або послуги в межах 

своєї компетенції, а реалізація взаємозв'язку спожи-

вчих потреб і ключових компетенцій виробника 

здійснюється за допомогою прямих і зворотних ко-

мунікацій, чому також необхідно приділяти увагу 

під час створення товаропровідної системи.  

Виробничо-торговельні компанії, що достат-

ньо успішно працюють як на внутрішньому, так і на 

зовнішньому ринку, вже давно прийшли до висно-

вку, що для ефективної роботи недостатньо управ-

ляти виробленим продуктом, тобто пропозицією, 

необхідно акцентувати увагу на пошуку унікальної 

ідеї, закладеної в продукт, і просувати на ринку 

саме цю ідею. Тому провідні компанії світу праг-

нуть відразу створити конкурентоздатний товар, 

який базується на актуальній ідеї, або ексклюзив-

ний бренд і запропонувати його споживачам [5, 6].  

Таким чином, основою створення товаропро-

відної системи, орієнтованої на управління спожи-

вчим попитом, є не маркетинг і дистрибуція, і не 

виробництво, а системний підхід до керування об-

сягом продажу, формування взаємозв'язків між 

структурними підрозділами, організації прямих і 

зворотних комунікацій, гнучкості використання ви-

робничих, логістичних і маркетингових механізмів 

з метою відбиття змін у вимогах і побажаннях спо-

живачів.  

Перемикання уваги з продукту на ідею нероз-

ривно пов'язане з переглядом завдань, які став-

ляться перед структурними підрозділами, такий пе-

регляд завдань вимагає погоджених дій відділу ма-

ркетингу, відділу продажу (дистрибуції) та 

виробництва. Підприємствам, які прагнуть управ-

ляти споживчим попитом, потрібно забезпечити 

оптимальну структуру продажу та встановити чіткі 

завдання для кожної функціональної ланки, при-

чому саме на відділ маркетингу покладається най-

важливіша задача розробки та впровадження уніка-

льної ідеї, що максимально залучить споживчий ін-

терес до продукції виробника.  

Основна функція дистрибуції у клієнторієнто-

ваній товаропровідній системі полягає у розподілі 

товарів за сегментами та у систематичному відсте-

женні обсягу продажу, підбудовуючи ділянку «дис-

триб’ютор – торговельна точка» під ділянку «тор-

говельна точка – споживач» на основі логістичних 

методів управління. Тобто постає задача створення 

високоефективної товаропровідної системи, яка до-

зволяє бачити рух продукту протягом усього лан-

цюга розподілу, простежувати і регулювати запаси 

продукту не тільки на виробничих складах і скла-

дах дистриб’ютора, але й на складах торговельних 

точок, а також володіти інформацією щодо дина-

міки продажу товарів з усіх ключових сегментів ро-

здробу.  

У висновку слід відзначити, що товаропро-

відна система, яка діє на основі концепції клієнто-

рієнтованості та управління споживчим попитом, 

знаходить своє поширення в сучасних реаліях, од-

нак не є кінцевою структурою в процесі забезпе-

чення руху товарів. Тому важливої актуальності 

для підприємств набуває пошук нових концепцій та 

механізмів формування й забезпечення ефективної 

діяльності в умовах розвитку ринку і зростання рі-

вня конкуренції, а також створення товаропровід-

ної структури, яка спрямована на системне керу-

вання продажем і управління споживчим попитом 

на основі широкого застосування сучасних інфор-

маційних технологій.  
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Аннотация 

В статье рассмотрены основные особенности краудлендинга, отличия его от традиционных кредит-

ных отношений и перспективы использования различных типов краудлендинга в России и зарубежных 

странах. 

Система краудлендинга с опозданием стала внедряться в систему кредитных отношений в России, тем 

не менее, в настоящее время она бурно развивается. Остаётся актуальной проблема регулирования отно-

шений на новом сегменте кредитного рынка. Банк России и Минэкономразвития разрабатывают норма-

тивные материалы, которые должны стать основой деятельности основных участников на рынке 

краудфандинга. Однако использование жестких нормативных подходов к регулированию этого рынка под-

вергается критике со стороны российских экономистов. В статье предложены направления развития и ре-

гулирования рынка краудлендинга на основе изучения зарубежных методов, а также с учетом введенных 

против России экономических санкций. 

На основе проведенного исследования автором сформулированы направления развития системы 

краудлендинга в России, определены перспективные модели краудлендинга, основные преимущества и 

недостатки новой инновационной системы кредитования. 

Abstract 

The article describes the main features of knowdledge, differences from traditional credit relations and pro-

spect of use of various types of knowdledge in Russia and foreign countries. 

The system of crowdlending was introduced late into the system of credit relations in Russia, however, it is 

currently developing rapidly. The problem of regulation of relations in the new segment of the credit market re-

mains relevant. The Bank of Russia and the Ministry of economic development are developing regulatory materials 

that should become the basis for the activities of the main participants in the crowdfunding market. However, the 

use of strict regulatory approaches to the regulation of this market is criticized by Russian economists. In the article 

the directions of development and regulation of the market of knowdledge based on the study of foreign methods, 

as well as with the introduction against Russia economic sanctions. 

On the basis of the research the author formulates the directions of development of the crowdlending system 

in Russia, determines the promising models of crowdlending, the main advantages and disadvantages of the new 

innovative lending system. 
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В последнее время операциям кредитования на 

рынке финтеха уделяется повышенный интерес, 

т.к. предполагается, что в будущем они могут стать 

новой формой кредитных отношений, существенно 

изменят кредитные отношения за счет сокращения 

затрат, повышения качества обслуживания и мо-

дернизации системы управления кредитным 

риском. Развитие технического прогресса в вычис-

лительной технике, рост возможностей в сфере пе-

редачи, обработки и хранения информации, а также 

развитие мобильных и облачных технологий обще-

ния привели к использованию электронных плат-

форм для проведения расчетов между различными 

участниками сделок. Интернет-расчеты принципи-

ально изменили возможности системы платежей и 

расчетов, сократили расходы на их проведение, а 

также модернизировали традиционные бизнес-мо-

дели участников таких операций. Краудлендинг, 

основанный на новых финансовых инновациях, 

предполагает наличие автоматизированных систем 

расчетов и использование значительных объемов 

данных для отбора и систематизации информации 

о потенциальных заемщиках. Необходимо учиты-

вать, что постоянное внедрение финансовых инно-

ваций и новых технологий производят эффект ин-

новационной спирали, когда новые продукты в си-

нергетическом эффекте приводят к принципиально 

другим результатам и в комплексе позволяют зна-

чительно повысить эффективность операций. 

Краудлендинг- это форма кредитования, осу-

ществляемая на основе электронных платформ и 

использующая систему пиринговых сетей( peer-to-

peer), основанных на принципах равноправия 
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участников сделок. Использование платформы как 

основы проведения кредитования позволяет орга-

низаторам системы снизить инвестиционные за-

траты и облегчить контакт с потенциальными кли-

ентами. Однако кредитование на основе платформ 

не лишено определенных недостатков и пока нуж-

дается в серьезной доработке и модернизации. Про-

ведение операций на платформах предполагает 

определенные параметры стандартизации и цифро-

вой идентификации клиентов, но в настоящее 

время единые критерии оценки параметров подоб-

ных сделок существенно различаются в правовых 

системах и сегментах кредитного рынка разных 

стран. В перспективе необходимо внести уточне-

ния в механизм идентификации клиентов, а также 

уточнить права и обязанности всех участников по-

добных отношений. 

Краудлендинг имеет определенные преимуще-

ства перед старой системой кредитования, в кото-

рой банки берут на себя ответственность и прини-

мают на себя основные кредитные риски сделки. 

Кроме того, традиционные банки должны соответ-

ствовать жестким требованиям по капиталу и лик-

видности, установленные для них регуляторами. 

Они имеют постоянный высокий уровень затрат, 

связанный с обслуживанием своих филиальных се-

тей и расходами на персонал. Краудфандинг явля-

ется менее затратной системой для организаторов, 

т.к. пока не подпадает под действующую систему 

традиционного финансового регулирования, а 

также имеет низкую себестоимость затрат на про-

ведение сделок. 

Операции краудлендинга обладают опреде-

ленной информационной асимметрией, т.к. могут 

предоставлять ресурсы заемщикам анонимно от 

кредиторов. В настоящее время риски по таким 

операциям превышают традиционные кредитные 

операции, поэтому ставки по таким операциям 

выше кредитных рыночных ставок. Информация о 

заемщике должна проверяться платформой и явля-

ется показателем качества пиринговой ссуды. 

Платформы обычно обладают «твердой» информа-

цией, которая базируется преимущественно на от-

крытых источниках информации. Для повышения 

качества краудлендинговых ссуд следует расши-

рять возможности привлечения платформами до-

полнительной сопутствующей информации по за-

емщикам, используя данные рейтинговых агентств, 

бюро кредитных историй и прочих организаций ин-

фраструктуры финансового рынка. 

Краудлендинговые платформы назначают 

обычно цену, основываясь на интересах кредиторов 

или заемщиков. Инвестиционное поведение основ-

ных участников краудлендинговых операций мо-

жет существенно различаться по условиям креди-

тования и процентным ставкам. Кредиторы заинте-

ресованы в назначении более высоких процентных 

ставок, поэтому такие модели креудлендингового 

кредитования обладают повышенным риском де-

фолта. 

Практически все крупные краудлендинговые 

платформы используют механизм аукционов при 

проведении операций, что позволяет снизить уро-

вень процентных ставок и уравновесить спрос и 

предложение на кредит. 

Одним из недостатков многих мелких плат-

форм является их замкнутость на внутреннем 

рынке и проведение ограниченных операций между 

клиентами, которые у них уже проводили операции 

ранее. Эта особенность присуща многим европей-

ским и российским краудлендинговым платфор-

мам. Операции краудлендинга пока еще не имеют 

четких механизмов регулирования и отлаженной 

системы взыскания просроченной задолженности, 

что усложняет и замедляет их развитие в нацио-

нальных финансовых системах. 

Банк России несколько раз обращался к вопро-

сам оценки и регулирования новых инновационных 

операций, в настоящее время он также рассматри-

вает операции краудлендинга как часть крауфан-

динговых отношений.[9] При этом краудфандинг, с 

точки зрения Банка России, представляет собой ме-

ханизм привлечения заемных средств либо коллек-

тивного финансирования компаний или проектов с 

использованием интернет-площадок, а краудлен-

динг – это выдача и получение займов физическими 

или юридическими лицами напрямую с использо-

ванием интернет-сервисов. Обратной стороной 

краудлендинга является краудвестинг, который, по 

мнению Банка России, выражается в привлечении 

капитала от большого количества микроинвесторов 

на основе пиринговых отношений. [9] 

Российские экономисты классифицируют опе-

рации краудлендинга по составу их участников, 

где: 

 P2P– это кредитование физических лиц 

других физлиц. 

 P2B– кредитование физических лиц компа-

ний малого и среднего бизнеса.[11] 

 B2B – кредитование юридических лиц / ин-

дивидуальных предпринимателей юридических 

лиц других индивидуальных предпринимателей.[9] 

Развитие финансовых инноваций, изменение 

ситуации на финансовом рынке, расширение опера-

ций кредитования на рынках развитых и развиваю-

щихся стран привели к процессу специализации 

участников финансового рынка. Многим крупным 

банковским структурам в условиях кризиса стано-

вится не выгодно заниматься кредитованием ма-

лого и среднего бизнеса, т.к. в условиях кризиса 

уровень рисков резко возрастает в этом сегменте 

бизнеса, а также увеличиваются затраты по обслу-

живанию малобюджетных клиентов. С другой сто-

роны, развитие финансовых инноваций привело к 

возможности выбора вариантов проведения сделок 

по составу участников, скорости операций, стоимо-

сти и удобствам использования финансовых услуг. 

Определенное влияние на эти процессы оказывают 

демографические факторы и участие в подобных 

операциях нового поколения пользователей, кото-

рые предпочитают проводить сделки преимуще-

ственно с использованием новейших технологий- 

поколение «Y», « цифровые аборигены» , а также 

развитие системы социальных сетей. Кроме того, 

на эти процессы могут оказывать влияние уровень 
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платежей на вход в систему платформы, а также 

налоговая политика государства, национальные 

правила стимулирования альтернативных банкам 

систем кредитования.  

Операции краудлендинга обладают бóльшей 

социальной ценностью, чем традиционные формы 

кредитования, т.к. в некоторых странах они ак-

тивно работают в социальных сетях привлекая там 

новых участников. Объемы операций краудлен-

динга определяются активностью потенциальных 

инвесторов кредитовать платформы, а также воз-

можностью площадок по отбору потенциальных за-

емщиков.  

В развитых странах наметилась тенденция 

подключения к краудлендингу крупных институци-

ональных инвесторов, которые могут принять на 

себя часть рисков проведения подобных операций. 

Подключение к системе дополнительных участни-

ков должно в перспективе снизить уровень рисков, 

однако в настоящее время основные платформы 

еще не установили доверительных отношений с 

крупными потенциальными инвесторами. 

Общий объем краудфандинговых операций в 

мире на начало 2016г. составлял примерно 3,4 

млрд.долларов. По отчетным данным наибольший 

удельный вес в операциях краудфандинга прихо-

дится на краулендинг-25,1 млрд.долларов, благо-

творительный краудфандинг составлял 5,5 

млрд.долларов, вложения в капитал фирм (приоб-

ретение доли капитала или доли прибыли)- 

2,5млрд.долларов, прочие виды деятельности- 1.3 

млрд.долларов. [13] 

В настоящее время в России краудлендинго-

вые компании работают преимущественно через 

микрофинансовые организации, которые выдают 

кредит, а потом перепродают его на условиях цес-

сии кредиторам, российские банки только начи-

нают осваивать операции краудлендинга. Наиболее 

известным проектом является «Поток» Альфа-

Банка, который обслуживает только клиентов 

банка.  

В России краудфандинг начал применяться с 

существенным опозданием, кроме того, развитию 

краудфандинга мешают также недостатки нацио-

нальной системы их построения и технологии про-

ведения операций. Зарубежные площадки могут 

воспользоваться системой секьюритизации акти-

вов, переоформить и разместить кредиты на рынке. 

В Великобритании инвесторы могут размещать 

средства на площадках на срок от 6 месяцев до 5 

лет, причем кредиты могут реинвестироваться.  

В России пока нет возможности использовать 

сложные системы построения краудлендинговых 

отношений между заемщиками и кредиторами. 

Процент успешных проектов в России составляет 

только 39% за 2016 год. [10] Однако по данным 

Банка России объем рынка краудфандинга в 2017 

году составил 11,2 млрд рублей, что почти в два 

раза больше, чем в 2016 году ,и в 7,5 раза больше, 

чем в 2015 году.  

Сумма заключенных сделок P2P выросла за 

2017 год практически в два раза по сравнению с 

2017 годом, достигнув 208,8 млн рублей. Средняя 

сумма одного договора займа в 2017 году составила 

8915 рублей. Объем P2B кредитования в 2017 до-

стиг 1,55 млрд. рублей, что на 216,3% больше, чем 

в 2016 году. Средняя сумма сделки в 2017 году со-

ставила около 300 тыс. рублей на одного человека, 

средняя сумма займа – чуть более 900 тыс. рублей 

одному юридическому лицу. Резко увеличился 

также объем сегмента B2B в 2017 году до 9,3 млрд 

рублей, что на 81,5% больше, чем в 2016 году. В об-

щей сложности в 2017 году было заключено 9442 

B2B-договора.[ 9] 

В настоящее время в России не разработан ме-

ханизм погашения выданных платформами креди-

тов, крупные коллекторские агентства только начи-

нают работать в этом сегменте бизнеса. Однако уже 

есть прецеденты решения спорных вопросов о 

взыскании задолженности по пиринговым креди-

там в суде. Так 22 марта 2018г. Арбитражный суд 

Москвы принял решение о взыскании в полном 

объеме долга с заемщика краудфандинговой плат-

формы (Р2В-кредитование) «Поток» Альфа банка. 

Это решение суда вселило определенный оптимизм 

в потенциальных инвесторов и показало, что 

краудфандинг в России защищен , и компании, ко-

торые могут получить средства через площадки, от-

ветственны за возврат полученных средств. 

Ведущие российские экономисты предлагают 

различные варианты развития и регулирования 

краудфандинговых операций в нашей стране. По 

экспертным оценкам к 2020году рынок краудлен-

динга должен вырасти в 16 раз. 

В настоящее время Минфин, Банк России и 

Минэкономразвития разрабатывают достаточно 

жесткие, по мнению отечественных экспертов, 

стандарты регулирования рынка краудфандинга. 

Эксперты центра стратегических разработок пред-

лагают развивать систему саморегулирования 

рынка через СРО, а также обеспечить поддержку 

платформ фондом «Сколково», АСИ, ФРИИ, РВК, 

ВЭБом и Фондом содействия инновациям, а кроме 

того, они предлагают внедрение новой системы де-

кларации специфических рисков инвестирования, в 

том числе в ICO. Основная идея альтернативной си-

стемы развития и регулирования рынка краудфан-

динга- это отказ от стандартной мировой системы 

регулирования фининструментов в прямой форме и 

введение «мягкого регулирования» этого сектора 

для привлечения дополнительных средств в техно-

логические стартапы. 

Однако следует не только стимулировать ин-

весторов на вложения средства в краудфандинго-

вые проекты, но и создавать инфраструктуру пи-

ринговых платформ, а также развивать альтерна-

тивные модели деятельности платформ, в том числе 

активнее привлекать банки в систему организации 

краудлендинговых отношений. 
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В настоящее время общество существенным 

образом влияет на содержание образования и на 

процесс обучения в целом. Работодатели заинтере-

сованы в том, чтобы меньше тратить средств и вре-

мени на адаптацию вновь прибывших членов кол-

лектива, поэтому они активно сотрудничают с об-

разовательными организациями и вносят 

предложения по совершенствованию содержания 

образования и подготовке компетентных выпуск-

ников. Данная тенденция вносит существенные из-

менения в процесс обучения и образования, так как 

общественное управление образованием стано-

вится значимым и осуществляется наравне с госу-

дарственным. 

 Государственно-общественное управление 

образованием – это особый тип взаимодействия 

государства и общества, предполагающий постоян-

ное и ответственное участие в управлении субъек-

тов, выражающих и представляющих интересы гос-

ударства в сфере образования, и субъектов, выра-

жающих и представляющих интересы населения, 

бизнеса, родителей и непосредственно самих уча-

щихся [1]. 

Проблема государственно-общественного 

управления образовательной организацией доста-

точно хорошо разработана в теории [2, 4 и др.], од-

нако в практике применения встречаются про-

блемы ее внедрения, так как это зависит от компе-

тентности руководителей образовательных 

организаций, условий, созданных в коллективе, и 

желания общественности влиять на процесс управ-

ления образовательной организацией. Чтобы про-

цесс внедрения государственно-общественного 

управления положительно влиял на образователь-

ную организацию, необходимо учитывать признаки 

этого процесса. 

Основными признаками общественного управ-

ления образованием становятся [2]: 

- участие общественных организаций в реали-

зации государственных образовательных стандар-

тов; 

- введение в эксплуатацию различных типов и 

видов государственных и негосударственных обра-

зовательных организаций;  
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- управление образованием на муниципальном 

уровне осуществляется отделом образования и ку-

рируется представителями общественных органи-

заций;  

- управление образовательными организаци-

ями осуществляется советами школ, попечитель-

скими, управляющими, наблюдательными сове-

тами, включающими представителей общественно-

сти, обучающихся и их родителей;  

- наличие в каждой образовательной организа-

ции своего устава, регламентирующего деятель-

ность;  

- проведение независимой экспертизы деятель-

ности образовательных организаций;  

- профессионально-общественная аккредита-

ция образовательных организаций и программ, ре-

ализуемых в них.  

В докладе Международной комиссии по обра-

зованию для XXI в., представленном ЮНЕСКО [3], 

рассмотрены четыре основополагающих цели обра-

зования: научить жить вместе; научить приобретать 

знания; научить работать; научить жить.  

Для реализации намеченных целей необхо-

димо решение следующих задач: 

1) научить обучающихся жить в условиях все-

мирной глобализации: понимать значение миро-

вого объединения экономики, формировать навыки 

получения информации в глобальном масштабе и 

использовать ее в своей профессиональной дея-

тельности; 

2) научить жить в условиях всеобщего куль-

турного и социального общения; 

3) знать причины неопределенности (смена 

жизни и деятельности; умение решать личные, со-

циальные и профессиональные проблемы и т. д.) и 

уметь их достойно преодолевать. 

Разделяя мнение Н.М.Борытко и И.А.Соловцовой 

[4], считаем, что решение перечисленных задач пред-

полагает создание педагогами и учащимися демокра-

тического уклада жизнедеятельности образовательной 

организации, законов, правил общей жизни, принятых 

путем демократических процедур, созданием модели 

гражданского общества в рамках организации, что бу-

дет направлено на: 

1. Совершенствование качества образователь-

ного процесса. Эффективность процесса обучения 

должна осуществляться за счет получения большого 

объема информации при малом затрате времени, предо-

ставления доступных учебных материалов для пол-

ного освоения образовательных программ, умения 

организовать самообразование и повышать ответ-

ственность каждого обучающего за процесс и резуль-

тат получения знаний и т.д. 

2. Оптимизацию расходов на обеспечение образова-

тельного процесса. Эффективность расходов на образо-

вательный процесс может быть достигнута за счет сни-

жения нагрузки на учителя и ученика, преподавателя и 

студента, оптимизации школьных или вузовских ре-

сурсов, сокращения времени на репродуктивные виды 

работы, снижении относительных расходов на издание 

печатных учебных материалов и т.д. 

3. Повышение уровня общей культуры молодого поко-

ления в работе с информацией, техникой и людьми. 

Успешность работы с полученной информацией должна 

способствовать формированию личностных качеств 

обучающихся и готовить к обучению в течение всей 

жизни, чтобы осваивать новые профессии, уметь стро-

ить отношения в социальных группах с целью реализа-

ции собственных интересов и интересов общества.  

Необходимость решения поставленных задач 

объясняется следующими причинами: 

- усложнение социального заказа образователь-

ным организациям — подготовка не просто самостоя-

тельно мыслящих людей, квалифицированных специа-

листов, компетентных в сфере будущей профессио-

нальной деятельности, но и творческих, духовно-

нравственных, внедряющих инновации самостоя-

тельно и в содружестве с другими людьми, способ-

ных к общению и сотрудничеству с большими и ма-

лыми группами, с хорошими данными для работы в 

неопределенных и постоянно меняющихся условиях;  

- утверждение гуманистического приоритета в 

образовательных целях – создание условий для лич-

ностного и профессионального развития будущего 

гражданина и специалиста в ходе реализации и усво-

ения государственных образовательных стандартов; 

- гуманизация образовательной среды в единстве 

с развивающимися современными информационными 

и инновационными образовательными технологиями - 

создание условий развития для каждой личности в за-

висимости от ее потребностей и возможностей на ос-

нове внедрения различных образовательных техноло-

гий. 

Преодолевая причины глобализации, образова-

тельные организации должны повсеместно практико-

вать единство государственного и общественного 

управления образованием, поэтому в образовательных 

организациях должны формироваться коллегиальные 

органы управления: общее собрание (конференция) 

работников или общее собрание работников и обуча-

ющихся, педагогический совет или ученый совет в со-

ответствии с типом ОО, наблюдательный совет, попе-

чительский совет, управляющий совет и другие колле-

гиальные органы управления, предусмотренные 

уставом образовательной организации. 

В образовательных организациях могут реали-

зовываться различные модели государственно-об-

щественного управления образованием с учетом ти-

пов образовательных организаций [5, 6 и др.]: 

1. Управляющий совет, который разрабаты-

вает концепцию, структуру, порядок функциониро-

вания Управляющего совета школы, включая педа-

гогов, родителей и обучающихся. Основной целью 

деятельности становится решение вопросов, свя-

занных с развитием образовательной организации. 

2. Благотворительный фонд разрабатывает 

концепцию своей работы, использует не только ро-

дительские пожертвования, но и привлекает благо-

творительные средства большего круга частных 

лиц и организаций. 

3. Школа активной социальной практики под-

разумевает под собой систему управления, которая 

включает в себя Попечительский Совет, Педагоги-

ческий Совет, Совет менеджеров. Цель модели за-

ключается в вовлечении личности в активную со-

циальную практику и направлена на ее развитие, 



12 Slovak international scientific journal # 20, (2018) 

дает возможность развития ученического само-

управления, создает условия для совершенствова-

ния духовно-нравственной, культурной личности, 

способной к самоуправлению и саморазвитию. 

4. Содружество. Основными формами работы 

при реализации модели выступают избирательная 

кампания по выборам в Совет менеджеров, Совет 

лицея, Комитет. Кроме того, формами содружества 

становятся школа лидера, деловые игры и дискус-

сии, форумы, отчетные конференции, конкурсы, 

различные проекты и т.д. 

Реализация обозначенных моделей государ-

ственно-общественного управления возможна на 

основе единой модели образовательной организа-

ции, которая поможет осуществлять мониторинго-

вые исследования и выводить образовательную ор-

ганизацию в режим развития. На основе рекоменда-

ций ученых [5, 6 и др.] и собственного 

педагогического опыта в качестве примера предла-

гаем индикаторы, показатели и уровни определе-

ния государственно-общественного управления об-

разовательной организацией, которые представ-

лены в Таблице 1. 

Таблица 1 

Условия состоятельности модели государственно – общественного управления образовательной 

организацией 

Требования к 

условиям 
Индикаторы Показатели 

1. Коллегиальные 

органы управления 

 

 

 1.1. Наличие 

коллегиальных 

органов, 

обеспечивающих 

государственно – 

общественное 

управление: общее 

собрание 

(конференция) 

работников 

образовательной 

организации, 

педагогический совет, 

попечительский совет, 

управляющий совет, 

наблюдательный совет 

и др. 

Высокий уровень (80-100%). Наличие в образовательной 

организации 5-6 форм коллегиальных органов 

государственно-общественного управления. 

Педагоги и общественные представители активно и 

систематически участвуют в работе коллегиальных органов 

государственно-общественного управления 

Средний уровень (60-79%). Наличие в образовательной 

организации 3-4 форм коллегиальных органов 

государственно-общественного управления.  

Педагоги и общественные представители активно, но 

периодически участвуют в работе коллегиальных органов 

государственно-общественного управления 

Низкий уровень (менее 59%). Отсутствие или минимальное 

количество (1-2 формы) коллегиального управления. 

Педагоги и общественные представители выборочно или 

эпизодически, или совсем не участвуют в работе 

коллегиальной формы управления  

1.2. Наличие органов, 

обеспечивающих 

внутришкольное 

управление: 

методические советы, 

методические 

объединения, 

творческие группы, 

педагогические 

конференции, совет 

классных 

руководителей  

 

Высокий уровень (80-100%). Наличие в образовательной 

организации 4-5 коллегиальных форм внутришкольного 

управления.  

Педагоги активно и систематически участвуют в работе 

внутришкольных коллегиальных органов управления  

Средний уровень (60-79%). Наличие 2-3 коллегиальных 

форм внутришкольного управления.  

Педагоги активно, но периодически участвуют в работе 

внутришкольных коллегиальных органов управления 

Низкий уровень (менее 59%). Отсутствие (или 1 форма) 

коллегиального внутришкольного управления.  

Педагоги выборочно или эпизодически, или совсем не 

участвуют в работе внутришкольных коллегиальных 

органов управления 

1.3.Наличие совета 

родителей (законных 

представителей) 

несовершеннолетних 

обучающихся, 

участвующих в 

управлении 

различными формами 

деятельности 

Высокий уровень (80-100% участия от общего количества 

членов совета). 

Наличие совета родителей или законных представителей 

несовершеннолетних обучающихся, принимающих участие 

в управлении различными формами деятельности в 

образовательной организации в течение учебного года 

Средний уровень (60-79% участия от общего количества 

членов совета). Наличие советов родителей или законных 

представителей несовершеннолетних обучающихся, 

принимающих участие в управлении различными формами 



Slovak international scientific journal # 20, (2018) 13 

образовательной 

организации: 

родительские 

конференции, 

родительские 

комитеты, 

родительские 

собрания, 

благотворительные 

фонды, родительские 

клубы, советы отцов, 

советы матерей, 

университеты 

педагогических 

знаний и др.  

деятельности в образовательной организации в течение 

учебного года  

Низкий уровень (менее 59% участия от общего количества 

членов совета). Наличие советов родителей или законных 

представителей несовершеннолетних обучающихся, 

принимающих участие в управлении различными формами 

деятельности в образовательной организации в течение 

учебного года  

1.4. Наличие советов 

обучающихся, 

участвующих в 

управлении 

различными формами 

деятельности 

образовательной 

организации: 

ученическая 

конференция, 

ученические советы, 

совет школы, совет 

класса  

 

 

Высокий уровень (80-100% участия от общего количества 

членов совета). Наличие советов обучающихся, 

участвующих в различных формах самоуправления 

образовательной организацией  

Средний уровень (60-79% участия от общего количества 

членов совета). Наличие советов обучающихся, 

участвующих в различных формах самоуправления 

образовательной организацией  

Низкий уровень (менее 59% участия от общего количества 

членов совета). Наличие советов обучающихся, 

участвующих в различных формах самоуправления 

образовательной организацией. 

2.Информационная 

открытость  

2.1 Создана система 

информирования 

общественности 

(сайты, публикации в 

СМИ, прямые 

рассылки, встречи) 

Высокий уровень (80-100%). Создан сайт ОО в соответствии 

с требования законодательства; заполнение сайта ведется 

ежедневно. В СМИ размещаются материалы по работе ОО. 

Проводятся телевизионные репортажи, телевизионные 

ролики из жизни школы 

Средний уровень (60-79%). Сайт ОО создан, но частично 

отвечает требованиям законодательства, заполнение сайта 

ведется не в системе. Редко проходят телевизионные 

репортажи из жизни школы 

Низкий уровень (менее 59%). Сайт ОО создан, но не отвечает 

требованиям законодательства, заполнение сайта ведется не 

в системе. Не проводятся телевизионные репортажи, 

телевизионные ролики из жизни школы 

3. Публичная 

отчетность 

3.1 Создана система 

информирования 

общественности  

(ежегодная публичная 

отчетность, 

публичный отчет, 

отчет по 

самообследованию 

ОО) 

 

 

Высокий уровень (80-100%). Публичный отчет (доклад), 

обеспечивающий регулярное (ежегодное) информирование 

всех заинтересованных сторон о состоянии и перспективах 

развития образовательной организации, доводится до 

сведения всех участников образовательного процесса и 

общественности путем разрешения на сайте ОО, в средствах 

массовой информации. Отчет по самообследованию 

размещается в сети интернет в указанные сроки  

Средний уровень (60-79%). Публичный отчет (доклад), 

обеспечивающий регулярное (ежегодное) информирование 

всех заинтересованных сторон о состоянии и перспективах 

развития образовательной организации, доводится до 

сведения всех участников образовательного процесса и 

общественности. Отчет по самообследованию размещается 

в сети интернет с нарушением сроков 
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Низкий уровень (менее 59%). Публичный отчет (доклад), 

обеспечивающий регулярное (ежегодное) информирование 

всех заинтересованных сторон о состоянии и перспективах 

развития образовательной организации, пишется, но не 

доводится до сведения всех участников образовательного 

процесса и общественности. Отчет по самообследованию не 

размещается в сети интернет 

4. Системы 

общественного 

наблюдения 

4.1. Созданы системы 

общественного наблю-

дения (участие пред-

ставителей обществен-

ности в качестве 

наблюдателей в проце-

дурах итоговой атте-

стации учащихся, атте-

стации педагогов, об-

разовательной 

организации и др.) 

 

Высокий уровень (80-100%). Созданы системы 

общественного наблюдения (участие представителей 

общественности в качестве наблюдателей в процедурах 

итоговой аттестации учащихся, аттестации педагогов, 

образовательной организации и др.) 

Средний уровень (60-79%). Созданы системы 

общественного наблюдения (участие представителей 

общественности в качестве наблюдателей в процедурах 

итоговой аттестации учащихся и педагогов) 

Низкий уровень (менее 59%). Созданы системы 

общественного наблюдения (участие представителей 

общественности в качестве наблюдателей в процедурах 

итоговой аттестации учащихся) 

 

На основе предложенной таблицы можно про-

водить мониторинговые исследования. Например, 

коллегиальные органы управления (рисунок 1). 

33%
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Рис.1. Коллегиальные органы управления 

 

Мониторинговые исследования по параметру 

«Коллегиальные органы управления» первона-

чально показали, что в экспериментальной образо-

вательной организации проводились общие собра-

ния работников и педагогические советы, что соот-

ветствует низкому уровню (59%). Деятельность 

образовательной организации по модернизации 

государственно-общественного управления в тече-

ние года позволила изменить ситуацию. В образо-

вательной организации созданы дополнительно по-

печительский совет и наблюдательный совет (79%). 

Данный показатель говорит о том, что в образова-

тельной организации создаются органы обще-

ственно-государственного управления. Их деятель-

ность будет способствовать решению поставлен-

ных задач и выполнению государственных 

требований к стандартам образования. 

Полученные показатели одновременно влияет 

и на показатели «Информационная открытость», 

«Публичная отчетность», «Система общественного 

наблюдения». 



Slovak international scientific journal # 20, (2018) 15 

Таким образом, при развитии внутренней си-

стемы мониторинга государственно-обществен-

ного управления в образовательной организации 

возможно успешное использование предложенных 

индикаторов, показателей и уровней, что позволит 

проводить систематические исследования, отсле-

живать ситуацию и выводить образовательную ор-

ганизацию в режим развития. 
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За последнее десятилетие число школьников, 

испытывающих трудности с овладением общеобра-

зовательными программами, значительно возросло, 

о чем свидетельствуют научно-практические дан-

ные психологов и педагогов, а также специальные 

медицинские и социологические исследования. В 

педагогической литературе таких детей обычно 

называют детьми «группы риска». Согласно раз-

личным источникам, до 40% школьников можно 

классифицировать как учеников «группы риска». 

Понятно, что требования школы отличаются от ре-

альных возможностей некоторых учащихся. 

В исследованиях выделяются четыре группы 

состояний риска неуспеваемости: 

• состояния риска академической неуспеш-

ности, возникающие из-за того, что уровень разви-

тия ряда функций ученика не соответствует предъ-

являемым со стороны школы требованиям;  

• состояния социального риска, вызванные 

социальной дезадаптацией ребенка; 

• состояния риска по здоровью, возникаю-

щие либо по причине ослабленного здоровья, либо 

из-за чрезмерных требований со стороны школы 

или родителей, что влечет чрезмерную психосома-

тическую перегрузку; 

• состояния комплексного риска, включаю-

щие в себя в той или иной степени признаки пере-

численных выше состояний [1]. 

Общими характеристиками детей группы 

риска «являются более низкое по сравнению с дру-

гими детьми качество приспособительных, адапта-

ционных механизмов и значительно более выра-

женная зависимость психического статуса, поведе-

ния и тенденций развития от условий жизни и 

воспитания. В учебной работе перечисленные осо-

https://docviewer.yandex.ru/view/11
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бенностями проявляются в жесткой соотнесенно-

сти характера и результатов деятельности таких де-

тей с условиями самой деятельности» [2, с. 32]. 

В этой связи стоит задача оказания педагоги-

ческой поддержки таким ученикам и к её комплекс-

ному решению необходимо привлекать всех специ-

алистов, работающим с детьми (учителей, психоло-

гов, дефектологов, социальных педагогов, 

администраторов и т.д.). При своевременном выяв-

лении проблем детей «группы риска» положитель-

ные результаты показывает система коррекционно-

развивающего обучения (КРО).  

Кафедрой методики обучения географии и кра-

еведению РГПУ им. А. И. Герцена проведена 

научно-исследовательская работа по разработке 

концепции коррекционно-развивающего обучения 

географии. К основным положениям данной кон-

цепции можно отнести следующие положения: 

1. Школьный курс географии представляет 

уникальные возможности для осуществления кор-

рекционно-педагогической деятельности. Во-пер-

вых, школьный предмет «География» синтезирует 

как естественнонаучные вопросы, так и проблемы 

социально-экономического характера. В этой связи 

существуют достаточно широкие перспективы для 

реализации междисциплинарных связей. Особый 

акцент, особенно в выпускных классах, может быть 

сделан на профориентационной работе. Во-вторых, 

курс географии в любом классе требует постоян-

ного установления и раскрытия причинно-след-

ственных связей, закономерностей распростране-

ния компонентов природы и объяснения особенно-

стей размещения изучаемых объектов. Очевидно, 

что без формирования и развития интеллектуаль-

ных умений (приемов анализа, сравнения, обобще-

ния, синтеза, навыков классификации, группи-

ровки) решить задачи урока географии невоз-

можно. Именно поэтому необходимо вводить 

приемы активизации когнитивной деятельности, 

развития логических операций. 

2. Коррекционно-педагогическую деятель-

ность следует рассматривать как специально ор-

ганизованное, целенаправленное взаимодействие 

учителей и учеников, ориентированное на реше-

ние образовательных, развивающих, воспита-

тельных и социально-адаптационных задач.  

3. Преодоление неуспеваемости учеников 

группы риска необходимо осуществлять совместно 

с семьей с целью диагностики симптомов и факто-

ров риска дезадаптивных состояний.  

4. Коррекционно-развивающая работа учителя 

географии направлена на создание условий для вы-

бора способов учебно-познавательной деятельно-

сти каждого ученика в соответствии с его личными 

качествами и субъективным опытом. Она предпо-

лагает учет уровня знаний и умений, познаватель-

ной активности и самостоятельности, темпов усво-

ения учебного материала в связи с характером про-

текания мыслительных процессов ученика, 

условий воспитания и социализации ученика, со-

стояния его здоровья и других факторов.  

5. К основным этапам коррекционно-развива-

ющей работы учителя географии относятся: диа-

гностико-прогностический; коррекционно-форми-

рующий; оценочно-проективный. 

Эффективность КРО зависит от ряда условий, 

среди которых мы выделяем: знание учителем ин-

дивидуальных особенностей школьника группы 

риска и возможных путей преодоления школьной 

дезадаптации; планирование учебного процесса с 

учетом принципов организации коррекционно-раз-

вивающей работы. 

6. Содержание школьного географического об-

разования предполагает активное функционирова-

ние таких важнейших психических процессов, как 

воображение, речь, память, поэтому в коррекцион-

ной работе целесообразно использовать специаль-

ные приемы работы, направленные на коррекцию 

недостатков и дальнейшее развитие этих процес-

сов: специально разработанные коррекционно-раз-

вивающие упражнения и другие подходы к стиму-

лированию и активизации познавательной деятель-

ности учеников группы риска. Поэтому, сохраняя 

уровень общеобразовательной подготовки, необхо-

димо корректировать методическую систему обу-

чения.  

7. Рассматривая учебную деятельность уча-

щихся с позиций теории поэтапного формирования 

умственных действий и считая ее объектом коррек-

ционной работы, необходимо направлять учебный 

процесс по географии на оказание помощи ученику 

группы риска. 

В систему мер помощи по оказанию помощи 

неуспешному ученику могут быть включены следу-

ющие виды деятельности:  

• помощь в планировании учебной деятель-

ности (планирование повторения и выполнения 

упражнений для ликвидации пробелов, алгоритми-

зация учебной деятельности по анализу и устране-

нию типичных ошибок и др.); 

• дополнительное инструктирование в ходе 

учебной деятельности; 

• стимулирование учебной деятельности 

(поощрение, создание ситуаций успеха, побужде-

ние к активному труду и др.); 

• контроль за учебной деятельностью (про-

верка всех домашних заданий, более частный 

опрос, активизация самоконтроля в учебной дея-

тельности и др.); 

• различные формы помощи со стороны учи-

теля и взаимопомощи учащихся; 

• дополнительные занятия и консультации 

[3]. 

8. С целью повышения эффективности коррек-

ционно-развивающего обучения следует проводить 

работу по подготовке и повышению квалификации 

педагогических кадров. 

Кафедрой методики обучения географии и кра-

еведению Российского государственного педагоги-

ческого университета им. А.И. Герцена проведена 

большая работа по внедрению разработанной кон-

цепции в практическую деятельность системы 

школьного образования: организовано эксперимен-

тальное обучение в различных регионах России; 

ежегодно проводятся занятия в системе повышения 
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квалификации учителей географии (проблемно-це-

левые курсы, семинары, мастер-классы); разрабо-

таны и опубликованы методические пособия для 

учителей; материалы исследования неоднократно 

представлялись на различных научно-практиче-

ских конференциях и публиковались в педагогиче-

ской печати [4]. 

 

Список литературы 

1. Гонеев А.Д. и др. Основы коррекционной 

педагогики. - М.: Издательский центр «Академия», 

2002. 

2. Коррекционная педагогика в начальном об-

разовании / Под ред. Г.Ф.Кумариной. – М.: Изда-

тельский центр «Академия», 2001. 

3. Суслов В.Г. Коррекционно-развивающее 

обучение географии в адаптивной школе // Геогра-

фия в школе. – 2006. - № 5. 

4. Сухоруков В.Д., Суслов В.Г. Методика обу-

чения географии: учебник и практикум для акаде-

мического бакалавриата. - М.: Издательство 

Юрайт, 2016. 

  



18 Slovak international scientific journal # 20, (2018) 

POLITICAL SCIENCES 

 

СУЧАСНІ ПРОЯВИ СЕПАРАТИЗМУ В КРАЇНАХ ЗАХІДНОЇ ЄВРОПИ (НА ПРИКЛАДІ 

КАТАЛОНІЇ ТА ШОТЛАНДІЇ) 

 

Павлятенко О. 

Аспірантка Національного інституту стратегічних досліджень 

Київ, Україна 

 

CONTEMPORARY MANIFESTATIONS OF SEPARATISM IN WESTERN EUROPE 

(ON THE EXAMPLE OF CATALONIA AND SCOTLAND)  

 

Pavliatenko O. 

PHD at the National Institute for Strategic Studies 

 Ukraine, Kiev 

 

Анотація 
У статті аналізуються основні особливості та причини активізації сепаратизму в Каталонії та Шотла-

ндії, який сьогодні став фактором етнополітичної нестабільності не тільки Іспанії та Великої Британії, а й 

взагалом Європейського Союзу. В умовах сучасних безпекових викликів його комплексне дослідження 

набуває першочергового значення, оскільки подібні дезінтеграційні тенденції можуть призвести до пере-

кроювання політичної та адміністратиної карти ЄС та, як наслідок, кризових явищ у системі міжнародних 

відносин. Мінімізація конфліктогенного потенціалу та вироблення ефективних методів протидії сепарати-

зму має увійти до порядку денного європейської безпекової політики. 

Abstract 

The article analyzes the main features and causes of the intensification of separatism in Catalonia and 

Scotland, which today has become a factor of ethnopolitical instability not only in Spain and Great Britain, but 

also in the European Union. In the context of modern security challenges, its comprehensive study is importance, 

since such disintegration tendencies can lead to a redrawing of the political and administrative map of the EU and 

to the crisis of the system of international relations. Minimizing conflicting potential and making effective methods 

to combating seperatism should be included in the agenda for European security policy. 
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Різноманітність проявів, форм та особливості 

сепаратизму, його зв'язок із кризою національних 

держав та популізмом як політичним трендом су-

часності, перетворює його на один із викликів між-

народній та етнополітичній системі безпеки. Ак-

тивізація процесу сепаратизації у світі ставить пе-

ред політичною наукою завдання в об'єктивному та 

детальному дослідженні цього явища.  

Сепаратизм сьогодні є привабливим та на пер-

ший погляд легким способом вирішення низки про-

блем, що у середньо та далекостроковій перспек-

тиві може призвести як до дезінтеграції окремих 

держав та цілих міждержавних об’єднань (Ката-

лонія та Країна Басків у Іспанії, Шотландія у Об’єд-

наному королівстві Британії, Фландрія та Валлонія 

у Бельгії), так і до етнополітичних і міждержавних 

конфліктів (характерно для країн пострадянського 

простору : Республіка Чечня у Росії, Нагорний Ка-

рабах у Азербайджані, Придністров’я у Молдові, 

Абхазія та Осетія у Грузії). Набуваючи форм 

насилля, тероризму, збройних сутичок та ряду ін-

ших антисуспільних явищ, він стає дестабілізую-

чим фактором у низці суверенних держав неза-

лежно від типу їх політичного режиму, ставлячи під 

сумнів принцип суверенітету і територіальної ціліс-

ності та апелюючи до принципу рівноправності та 

самовизначення народів. 

Станом на перше десятиліття нового століття у 

світі існує 199 зон розповсюдження сепаратизму, із 

яких 37 знаходиться в Західній Європі, 6 – на Бал-

канах, 15 – в європейській частині пострадянського 

простору, 4 - в Росії [10, с. 224-620]. Західноєвро-

пейські країни та регіони можна класифікувати за 

рівнем підтримки сепаратистських рухів - висока, 

середня, слабка. Перша група представлена 

країнами, в яких вони користуються широкою 

підтримкою (від 20 до 40 % і більше). Це Шот-

ландія, Уельс, Північна Ірландія, Каталонія, Країна 

Басків, регіони Північної Італії - Ломбардія та Ве-

нето. Середній рівень підтримки сепаратистських 

гасел на рівні 10 - 20 % спостерігається на Корсиці, 

Сардинії, південних італійських регіонах Тоскані та 

Умбрії. Бретань, Ельзас, Сицилія, Валенсія, Баварія 

відносяться до регіонів із низьким рівнем 

підтримки, що коливається в межах до 5% [4, С. 

189-191]. 

З дослідницької точки зору актуальним та 

необхідним є аналіз особливостей сепаратистсь-

кого руху в іспанському регіоні Каталонія та вимог 
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незалежності Шотландії у Великобританії, де про-

ведені референдуми сколихнули політичну карту 

Західної Європи.  

Офіційне утворення Каталонії датується 988 

роком, проте державні утворення на її території 

існували ще у вигляді грецьких, карфагенських, 

римських колоній, мавританської держави та Бар-

селонського графства під протекторатом франків та 

династії Каролінгів. Зважаючи на це, процес фор-

мування каталонської ідентичності зайняв багато 

століть та зазнав впливу абсолютно різних культур. 

Розквіту каталонські землі зазнали у 12 ст. з утво-

ренням королівства Арагон, яке, приєднуючи 

сусідні землі (Валенсію, Сардинію, Сицилію, Кор-

сику, Балеарські острови) та маючи активні 

торгівельні зносини, стало потужною державою 

Середземномор’я. Кортс Каталанас - представниць-

кий орган дворянства, духовенства та городян ви-

ник як противага королівській владі та став одним 

із перших європейських парламентів. Це фор-

мувало у свідомості каталонців незалежність у 

сприйнятті централізованої влади та зародило 

певну непокору несправедливості та свавіллю мо-

наршої влади. У 15-16 століттях у звязку з об’єктив-

ними обставинами історичного розвитку роль 

регіону як одного з центрів європейської та се-

редземноморської політики почала нівелюватись. 

Домінування та насадження кастильських звичаїв 

та законів, політика централізації призвела до по-

яви перших прецедентів каталонського сепара-

тизму у 1640 - 1652 рр.: повстання женців, які вима-

гали незалежності від Мадриду та визнавали суве-

ренітет Франції. Тоді ж виникла народна пісня, що 

і сьогодні є гімном Каталонії.  

Активізація політичної та економічної інтегра-

ції та асиміляції Каталонії у межах кастильської 

держави прийшлася на 18 століття. Проте 

наслідками цього стало явище “Ренашенса” - про-

цес культурного відродження та становлення ката-

лонізму, що доводив існування певної самобутності 

та національного духу притаманного регіону. Ката-

лонізм обвинувачував Мадрид у здійсненні неефек-

тивної політики, ігноруванні потреб периферії та 

апелював до необхідності побудови федеративної 

держави. Із часом він склав основу каталонського 

націоналізму, який активізувався після поразки 

Іспанії у війні з США та втрати нею останніх ко-

лоніальних володінь. Так у 1901 році була створена 

та увійшла до парламенту націоналістична партія 

Регіоналістська Ліга, яка стояла на засадах авто-

номізму та федералізму, а в 1931 році Францеск 

Масіа, перший президент Женералітату, проголо-

сив про створення Каталонської республіки, у 

відповідь на що центральна влада наділила регіон 

автономією та визнала каталонську мову 

офіційною на рівні з кастильською. 

Встановлення диктатури Франко супровод-

жувалась тотальною декаталонізацією, уніфікацію 

всіх аспектів життя та масовим переселенням пред-

ставників із інших регіонів. Останній факт сприяв 

різкому приросту населення та, як наслідок, еко-

номічному зростанню. Протестуючи проти автаркії 

, Франко, опозиційні сили об’єднуються в Каталон-

ську Асамблею, яка розбудовує політичну мережу 

та готується до виборів. Сучасна “держава авто-

номій” в Іспанії стала наслідком демократичного 

транзиту 1976-1982 років та консенсусною Консти-

туцією 1978 року. У ній проголошується неподіль-

ність суверенітету іспанської нації та ет-

нолінгвістичних національностей [6, с. 73–74] і од-

ночасно проявляються федералістські тенденції як 

то єдність у багатоманітності, розмежування повно-

важень, асиметричні об’єми статусів автономій 

[1,c. 98]. 

Автономію та статус “національності” Ката-

лонії було повернуто тільки в 1978 році. З цього 

часу починається стрімкий культурний розвиток та 

економічне зростання регіону. У 1983 році було 

прийнято закон “Про лінгвістичну нормалізація в 

Каталонії”, який закріпив статус другої державної 

мови в регіоні. 2004 рік розпочався дискусією та 

підготовкою нового проекту статусу автономії для 

розгляду Конституційною комісією та винесенням 

його на референдум, на якому 74% каталонців його 

підтримали [2, С. 8]. Так, згідно з даними 

соціологічного дослідження 2005 року, біля 20,7 % 

каталонців були прихильниками здобуття незалеж-

ності, 48 % - розширення автономії, 22,5 % - задо-

воленні своїм статусом. Проте характерним стало 

роздвоєння ідентичності у населення : 23, 4 % вва-

жали себе виключно каталонцями, 44,8 % ката-

лонцями та іспанцями, 8,2 % - іспанцями [15, p.125]. 

Активну роль у кристалізації сучасної каталонської 

ідентичності відігравав її уряд - Женералітет та 

регіональні еліти, які і спрямовували свої зусилля 

на популяризацію її іміджу закордоном, видаючи 

книжки різними мовами та позиціонуючи її як 

країну 21 століття з власною мовою, культурою, 

традиціями, ландшафтами та кухнею. У своїх діях 

вони апелюють до концепції “Європи регіонів”, яка 

передбачає вихід автономії зі складу Іспанії та її ро-

звиток в межах єврозони. 

Посилюють сепаратистські прагнення, зо-

крема і усвідомлення регіоном своєї економічної 

потужності та незалежності від Мадриду. На Ката-

лонію приходиться близько 19% ВВП (близько 200 

млрд евро), 25 % всього експорту країни та прожи-

ває 16 % (7, 5 мл) населення, переважна більшість з 

яких вважає рідною каталонську мову, а третина 

має вищу освіту. Лідируючі позиції вона займає й у 

туристичній галузі: кількість відвідувачів регіону у 

2016 році досягла 18 млн осіб. Тут знаходиться Тар-

рагона - головний центр хімічної промисловості в 

Європі, а порт Барселона входить у двадцятку 

найбільших портів Євросоюзу [13].  

Проте в 2010 році Конституційний суд виніс 

рішення, згідно з яким 14 пунктів документу про 

автономію було визнано такими, що суперечать 

Конституції, каталонці не мають юридичних 

підстав називатись нацією, їх мова не може 

домінувати над іспанською та заборону Жене-

ралітету вводити місцеві податки. Це призвело до 

масових заворушень у найбільших містах регіону. 

В 2012 році під гаслом “Каталонія - нова держава 

Європи” у демонстраціях взяли участь понад 1,5 
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млн осіб. Будучи впевненим у народній підтримці, 

уряд Каталонії прийняв рішення про проведення 

дострокових виборів, що дозволило б отримати 

більшість та провести консультації стосовно прове-

дення референдуму про незалежність Каталонії. 

Проте всього 50 із 135 місць в парламенті свідчило 

про обережність виборців у підтримці відкритих се-

паратистських гасел націоналістичної коаліції 

“Конвергенція та союз Каталонії” (КСК) та її лідера 

Артура Маса. Нові спроби проведення “консульта-

цій” стосовно незалежності розпочались у 2014 

році, коли вона об ’єдналась із партією “Ліві рес-

публіканці Каталонії”, але парламент Іспанії забо-

ронив проводити референдум, назвавши його неза-

конним. Проте, незважаючи на протидію Мадриду, 

на референдум було винесено два питання: “ Чи ба-

жаєте Ви, щоб Каталонія стала державою?” та “Чи 

бажаєте Ви, щоб така держава була незалежною?”. 

Згідно з результатами - 80, 76 % проголосували за 

незалежність, 4,55 % - проти, 10,1% - за державу, 

але не незалежну [11].  

Такі дії каталонського уряду викликали гостру 

політичну та правову реакцію в Мадриді серед біль-

шості в Конгресі Депутатів. Глава уряду М. Рахой 

заявив, що плебісцит в Каталонії можливий тільки 

за умови внесення змін до Конституції 1978 року, 

де у статті 2 зазначається, що “Конституція засно-

вана на неподільній єдності іспанської Нації, єдиній 

та неподільній для всіх іспанців Батьківщині; вона 

визнає та гарантує право на автономію для націо-

нальностей та регіонів, що її складають, та 

солідарність між ними”. [5, С. 30].У статті 155 за-

значається, що в разі невиконання автономією своїх 

зобов язань, уряд Іспанії в праві за згодою біль-

шості Сенату застосувати заходи з метою дотри-

мання нею своїх зобов язань у примусовому по-

рядку з метою захисту загальнонаціональних інте-

ресів. Зокрема, забороняється проведення будь- 

яких регіональних референдумів без згоди на це 

більшості Конгресу. Таким чином, у квітні 2014 

року 86% голосів Конгресу було відхилено законо-

проект парламенту Каталонії про право регіону на 

проведення юридично зобов’язуючих референ-

думів [3, с. 86]. 

Однак вже після перемоги на регіональних та 

парламентських виборах 2015 року сепаратистсь-

ких партій “Разом за” та “Кандидатура Народної 

єдності”, де вони отримали 72 із 135 місць, ко-

аліцією було заявлено про запуск процесу суве-

ренізації протягом наступних 18 місяців та опри-

люднено “Дорожну карту процесу суверенізації Ка-

талонії”. Остання передбачала підготовку тексту 

Конституції Каталонії, створення незалежних від 

Мадриду органів самоуправління у фінансовій, по-

датковій, соціальній, енергетичній, безпековій сфе-

рах. Проте такий план дій не отримав масової 

підтримки, зокрема критичну позицію зайняв Де-

мократичний Союз та Об’єднання лівих.  

У січні 2016 року новим президентом Каталонї 

стає мер міста Жирона Карлес Пучдемон, який про-

довжує політику свого попередника Артура Маса, а 

вже в липні парламент приймає нову резолюцію, де 

зазначається про законне право каталонського 

народу розпочати юридичний процес сепаратизації 

- підготовку та проведення парламентських ви-

борів. Незважаючи на рішення Конституційного 

Суду про його незаконність, регіональним законо-

давчим органом було вирішено провести референ-

дум про самовизначення, яке підтримало 72 депу-

тати, 52 - було проти, 11 – утрималось, та прийняти 

закон про регулювання виходу із складу Іспанії. 

1 жовтня 2017 року проведено референдум, за 

результатами якого за незалежність проголосувало 

90,18% виборців, проти - 7,83%, 1,98% - залишили 

бланк пустим при явці 43 %. Про незаконність ре-

ферендуму заявили голова Єврокомісії Жан - Клод 

Юнкер, король Феліпе 6 та прем’єр - міністр 

Маріано Рахой, а Конституційний Суд заборонив 

парламенту автономії проводити наступне 

засідання. Однак 10 жовтня Карлесом Пучдемоном 

була підписана декларація про незалежність від 

Іспанії та заявлено про намір вступити в переговори 

з центральною владою. Одночасно з цим Іспанію 

сколихують демонстрації противників сецесії, чи-

сельність яких сягає 150 тисяч осіб і центральним 

урядом розпочинається процес позбавлення Ката-

лонії автономії та прямого правління згідно ст.155 

Конституції Іспанії, внаслідок чого уряд Пучде-

мона відправлено у відставку та визначено дату по-

зачергових виборів. За результатами останніх при-

хильникам незалежності вдалось зберегти біль-

шість у парламенті - 70 депутатів.  

Задля наукової об’єктивності доцільно згадати 

про небезпеки, з якими може зіштовхнутись Ката-

лонія у випадку від’єднання від Іспанії: 

 автоматичне позбавлення членства в Євро-

союзі та проблематичний вступ, пов’язаний з 

вірогідністю використання Іспанією свого права 

вето щодо прийняття потенційної держави - 

аспіранта Каталонії; 

 автоматичне введення митних та тарифних 

бар’єрів та як наслідок фінансові втрати виробників 

сільськогосподарської продукції та промисловців; 

 вихід із зони євро або ж позбавлення права 

участі в розробці монетарної політики ЄС та ріст 

витрат на обслуговування зовнішнього боргу; 

 тривалий процес вступу до міжнародних 

організацій - ООН, ОБСЄ, Рада Європи, ВТО тощо 

[3, с.89-90]. 

Таким чином, питання каталонського сепара-

тизму залишається найгострішою проблемою як 

для центральної влади у Мадриді, яка намагається 

зберегти єдність та територіальну цілісність ко-

ролівства та його прибічників, які апелюють до 

подібних прецедентів у канадському Квебеку та 

Шотландії. Проте майбутня небезпека криється у 

тому, що обравши колись ненасильницькі методи 

боротьби за незалежність та усвідомлюючи него-

товність Мадриду до консенсусу, прихильники 

відділення не почали в майбутньому використо-

вувати терор та насилля як інструмент боротьби та 

досягнення мети. Особливо враховуючи досвід 

Країни Басків, де терористична діяльність ETA 

декілька років сколихувала королівство. На думку 

автора, це та небезпека, з якою може зіштовхнутись 

Іспанія у найближчі роки. 
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У фокусі європейської політики знаходиться й 

проблема шотландського сепаратизму, який є фак-

тором етнополітичної нестабільності Великої Бри-

танії. Результати референдуму про вихід із Євро-

пейського Союзу (Brexit) знову актуалізували се-

цесійні настрої та загострили протиріччя у 

взаємостосунках Лондону та Единбургу, незважа-

ючи на результати плебісциту 2014 року, за резуль-

татами якого Шотландія вирішила залишитись у 

складі Об’єднаного Королівства. На запитання “Чи 

має стати Шотландія незалежної державою?” - 55,3 

% виборців тоді відповіли негативно, 44,7% - пози-

тивно при явці 84 %. Така перемога юніоністів мала 

поставити крапку в полеміці між прихильниками та 

противниками незалежності, проте після 

офіційного оформлення Брексіту 30 березня 2019 

року питання шотландського сепаратизму може 

тільки актуалізуватись.  

Варто зазначити, що суттєва різниця між ката-

лонським та шотландським сепаратизмом полягає у 

готовності центральної влади йти на компроміси та 

вибудовувати особливу модель взаємовідносин з 

автономіями. З 1979 року в Великій Британії було 

проведено три легітимних референдуми, що стосу-

вались політичного майбутнього північного 

регіону, проаналізувавши які, можна зрозуміти ди-

наміку процесу деволюції та самостійницьких праг-

нень шотландців. Як правило, основна проблема 

плебісцитів полягає у його визнанні центральною 

владою та міжнародною спільнотою. У випадку ж 

заперечення його легітимності, відбувається ніве-

лювання його результатів та застосування правових 

або силових санкцій з метою придушення такого 

руху, що ми побачили на прикладі Каталонії. 

Взагалом багатовікова історія взаємостосунків 

Англії та Шотландії знає часи як ворожості, так і 

союзництва. Ще у 12 столітті розпочалась англій-

ська експансія на північ, внаслідок чого шотландсь-

кий король Вільям Лев визнав васалітет Генріха ІІ. 

Проте після війни за незалежність (1297-1314 рр.), 

яка закінчилася перемогою шотландських військ у 

битві під Баннок - Берне та Арбродської декларації, 

Англія була змушена визнати її незалежність. Ар-

бродська декларація 1320 року є визначною пам’ят-

кою шотландської політичної думки - заявою скла-

деною представниками дворянства, в якій вони 

звертались із проханням до Папи Римського допо-

могти у вирішенні конфлікту з Англійським ко-

ролівством та аргументовано наводились факти на 

користь незалежності. Перманентний процес та-

кого протистояння пішов на спад тільки в 1603 

році, коли Яків VI Стюарт став спадкоємцем 

англійського престолу, об’єднавши таким чином 

корону Англії та Шотландії, та завершився в 1707 

році підписанням “Акту про унію”, відповідно до 

якої утворилось Королівство Великої Британії з 

єдиним парламентом та рівністю в правах нових 

суб’єктів держави. 

Протягом 300 років питання місця Шотландії в 

межах Об’єднаного королівства було предметом 

для внутрішньополітичних дискусій. Проте з 

“етнічним ренесансом” у 1970-х роках розпочалось 

відродження націоналізму та домінування шот-

ландської національної ідентичності над британсь-

кою, що призвело до активізації сецесійних 

настроїв. На думку Е. Сміта, загострення націо-

нального питання в Шотландії стало складовою 

третьої хвилі етнічних націоналізмів індустріаль-

них суспільств другої половини ХХ століття та фа-

зою ширшого загального процесу демократичної 

народнокультурної мобілізації [12, c. 130-149]. Од-

нак, варто зазначити, що цьому сприяла також 

низка причин економічного, історичного, кон-

фесійного, соціокультурного та політичного харак-

теру.  

Поширення концепції “економічної нації”, 

внаслідок відкриття двох великих нафтових родо-

вищ у Північному морі, призвело до збільшення 

бюджетних надходжень та дало привід Шотландсь-

кій національній партії пояснювати вимоги неза-

лежності економічними аспектами та бажанням 

зберегти досягнення соціально - економічного ро-

звитку. Так, у шотландських територіальних водах 

знаходиться біля 90 % всіх нафтових запасів Вели-

кої Британії та більше половини запасів ЄС. Тому 

навіть якщо віддати Великобританії 20% , ВНП 

Шотландії збільшиться на 22 %, а в рейтингу ВВП 

на душу населення країна займе 8 місце. Прихиль-

ники незалежності стверджують, що запас в 24 

млрд барелів дозволить добувати вуглеводні впро-

довж багатьох століть і приноситиме 1,5 трлн 

фунтів стерлінгів [9]. Невдоволення, зокрема, 

викликає той факт, що з 1975 року до казначейства 

в Лондон надійшли кошти в сумі 150 млрд фунтів 

стерлінгів, у той час як Шотландія отримує тільки 

9,3 % витрат бюджету Великобританії. Зокрема, од-

ним із гасел передвиборчих кампаній Шотландсь-

кої національної партії було - “Це наша нафта”. 

Під час підготовки до референдуму 2014 року 

урядом було опубліковано аналітичну доповідь 

“Економіка Шотландії: аргументи на користь неза-

лежності” (Scotland’s Economy: the case for 

independence), де обгрунтовувався потенціал країни 

в разі від’єднання від Великої Британії [16].  

Сепаратистські настрої посилювались пара-

лельно з процесом деволюції - розширенням авто-

номій адміністративно - політичних частин Об’єд-

наного Королівства, внаслідок чого у країні ви-

никло чотири представницьких органи - в Лондоні, 

Уельсі, Північній Ірландії та Шотландії. На рефе-

рендумі 1997 року 75% шотландців проголосували 

за автономію та власний парламент, в якому Шот-

ландська національна партія з часом отримала 

найбільшу фракцію та зайняла лідируючі позиції. 

Процес автономізації та зміцнення позицій ШНП в 

політичній системі логічно призводив до збіль-

шення підтримки її сепаратистських гасел серед 

населення. Якщо в 1999 році рівень підтримки 

партії на виборах приніс їй 35 із 129 місць у парла-

менті, у 2007 році 47, то в 2011 році - абсолютну 

більшість - 69 парламентських місць. Саме цей рік 

став відправною точкою для ретрансляції сепара-

тистських меседжів лідером партії А. Салмондом, 

який тоді проанонсував проведення референдуму. 

Внаслідок цього 15 жовтня 2012-го року між 
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Девідом Кемероном та Алексом Алмондом було 

підписано Единбургську угоду, яка легалізувала 

його проведення та делегувала шотландському 

уряду до грудня 2014 року повноваження для підго-

товки до плебісциту. Через рік парламентом було 

проголосовано за Акт про референдум, презенто-

вано книгу “Майбутнє Шотландії” та погоджено 

питання “Чи має Шотландія бути незалежною 

країною?”, яке передбачає однозначну відповідь 

“Так” або “Ні”. Агітаційні компанії, що відповідно 

отримали назви “Yes Scotland” (“Так, Шотландія”) 

та “Better Together” (“Краще разом”) стартували од-

ночасно. Основними ретрансляторами першої були 

Шотландська національна партія, Шотландська 

соціалістична партія, Шотландська партія зелених, 

які організовували демонстрації з обговоренням пе-

реваг незалежності та активно розповсюджували 

свої меседжі через соціальні мережі та серед неве-

ликих локальних груп. Друга ж підтримувалась 

Консервативною, Лейбористською та Ліберальною 

партіями, прибічниками право - ліберальної ідео-

логії, бізнес середовищем та центральними медіа, в 

яких переважна більшість матеріалів мали скептич-

ний щодо ймовірної незалежності Шотландії харак-

тер.  

18 вересня 2014 року за результатами народ-

ного волевиявлення Шотландія залишилась у 

складі Об’єднаного Королівства. При досить ви-

сокій явці виборців, яка склала 84% - 55,3% із них 

висловились за збереження статусу - кво, а 44,7% 

віддали перевагу незалежності Шотландії. Із 32 

округів за сецесію проголосували в чотирьох - 

Данді (57%), Західний Дамбартоншир (54%), 

Глазго (53,5%), Північний Ланаркшир (51,1%) [17]. 

За незалежність проголосували переважно грома-

дяни 25-35 років (55%), що проживають в областях 

з високим рівнем безробіття, за цілісність люди 

віком понад 65 років (73%).  

Однак питання незалежності було зняте з по-

рядку денного на недовгі 2 роки та актуалізувалось 

знову в 2016 році після референдуму про вихід Ве-

ликої Британії з Європейського Союзу, на якому пе-

реважна більшість мешканців Шотландії та Північ-

ної Ірландії висловилась проти. Наслідком цього 

стала заява лідера націоналістів та першого 

міністра Ніколи Стерджен про намір провести но-

вий плебісцит щодо незалежності регіону. Вже в 

березні 2017 року із 129 - 69 членів шотландського 

парламенту проголосували за те, щоб він відбувся 

восени 2018 або весною 2019 року. Однак у процесі 

організації другого референдуму уряд Стерджен 

може зіштовхнутись з суттєвими труднощами. Од-

нією з умов проведення першого було те, що прий-

няте рішення буде остаточним та не підлягатиме 

перегляду. Відтак його легальність може викликати 

сумніви, а одностороннє проголошення призвести 

до внутрішньополітичної ескалації подібної до ка-

талонської. Сумніви, зокрема, викликає і підтримка 

незалежності серед населення: відповідно до опи-

тування проведеного The Sunday Times, проти чер-

гового референдуму висловлюється 51% шотланд-

ців, за проведення до закінчення переговорів по 

Brexit - 32% та 18% - після виходу із ЄС [14]. Кри-

тика також лунає зі сторони інших політичних сил 

- Шотландських ліберальних демократів, лейбо-

ристів та консерваторів, які застерігають ШНП від 

подальшої дестабілізації та розколу країни. Уряд 

же Великобританії та Тереза Мей заявили про не-

доцільність відновлення переговорного процесу до 

завершення процедури виходу Великої Британії з 

ЄС.  

В 1990-х роках Е. Гобсбаум трактував шот-

ландський націоналізм як інструменталістську 

течію, що використовує сепаратистські гасла для 

отримання більшої автономії та, досягнувши мети, 

забуде їх. Проте як виявилось, цей етнополітичний 

конфлікт має затяжний характер, оскільки в його 

основі лежить низка суттєвих факторів політич-

ного, економічного та соціокультурного характеру, 

апелювання до яких дозволяє лідерам ШНП ак-

тивно траслювати сепаратистські меседжі та знахо-

дити їх прихильників. 

Сьогодні питання національного самовизна-

чення та сепаратизму є серйозною проблемою, з 

якою зіштовхнувся Європейський Союз. Етно-

політична нестабільність в таких регіонах може 

призвести до дезінтеграційних тенденцій та пере-

кроюванні його політичної та адміністратиної 

карти. Таким чином, протидія та вироблення ефек-

тивних методів боротьби з існуючим сецесійним 

настроями всередині своїх держав - членів та забез-

печення регіональної етнополітичної стабільності є 

актуальним питанням, що має увійти до порядку 

денного європейської безпекової політики. 
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Анотація 

Стаття розкриває сутність діяльності квазігромадських та антидержавних організацій та їх вплив на 

суспільно-політичну ситуацію в країні. Охарактеризовано основні практики використання квазігромадсь-

ких організацій іноземними а́кторами для дестабілізації ситуації в інших країнах, зокрема, проросійських 

організацій в Україні. 

Abstract 

The article specifies the essence of activity of quasi-civil and anti-state organizations and their influence on 

the socio-political situation in the country. The main practices of using quasi-public organizations by foreign actors 

to destabilize the situation in other countries, in particular, of using pro-Russian organizations in Ukraine, are 

described. 
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У вітчизняному політичному дискурсі прийн-

ято вважати, що інститути громадянського суспіль-

ства спрямовують свою діяльність на створення се-

редовища для формування сфери громадського 

життя активних та вільних громадян. Вони забезпе-

чують відтворення, стабільність й регулювання 

громадської діяльності, чим активно сприяють ста-

новленню демократичних цінностей, норм і світо-

гляду. Інститути громадянського суспільства інтег-

рують прагнення, дії та інтереси громадян, тиснуть 

на органи державної влади у відповідності з прин-

ципами демократії, забезпечують стійкість громад-

ського життя і політичної системи в цілому [1]. 

Метою статті є проаналізувати діяльність ква-

зігромадських і антидержавних об’єднань та їх 

вплив на суспільно-політичну стабільність у дер-

жаві, а також ризики, які вони несуть для націона-

льної безпеки. 

В науковій літературі, присвяченій аналізу 

процесів демократизації посттоталітарних країн, 

звертається увага на існування загроз громадянсь-

кому суспільству з боку «негромадянських» елеме-

нтів, дії яких не відповідають критеріям демократії. 

Зокрема, український дослідник О. Корнієвський в 

статті «Квазігромадські об'єднання: деякі особли-

вості та механізми запобігання деструктивній дія-

льності» зазначає, що «соціальні та політичні прак-

тики, як країн розвиненої демократії, так і нових де-

мократій породжують ситуації, коли в цілому 

конструктивні ідеологеми громадянського суспіль-

ства або вихолощуються, або використовуються в 

деструктивних цілях через поширення псевдо або 

тіньових НУО, значна частина яких діє досить ко-

роткий строк» [2, с. 395]. Водночас, дослідник за-

уважує недостатність наукової розробки феномену 

квазігромадських організацій.  

https://www.vestifinance.ru/articles/40565
https://www.eurointegration.com.ua/rus/experts/2014/11/10/7027619/
https://www.eurointegration.com.ua/rus/experts/2014/11/10/7027619/
https://www.bbc.com/russian/features-41498483
https://www.bbc.com/russian/features-41498483
https://www.rbc.ru/politics/28/03/2017/58d27ef49a7947efcea282a0
https://www.rbc.ru/politics/28/03/2017/58d27ef49a7947efcea282a0
https://www.gov.scot/resource/0042/00422987.pdf
https://www.gov.scot/resource/0042/00422987.pdf
https://www.bbc.co.uk/news/events/scotland-decides/results
https://www.bbc.co.uk/news/events/scotland-decides/results
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Західна наукова думка в аналізі псевдо- або 

квазігромадських організацій зосереджує увагу, се-

ред іншого, на країнах Центральної та Східної Єв-

ропи, які мають авторитарний або нестабільний де-

мократичний режим – Росію, Білорусь, Україну, 

Молдову, Угорщину. Зокрема, угорські дослідники 

Мартон Ґереу та Акош Коппер, досліджуючи гро-

мадянське суспільство в країні, дійшли висновку, 

що «політичні партії створюють «фальшиві» та 

«псевдо-громадянські» організації з метою підкрі-

пити свою легітимність шляхом узурпації ресурсів 

громадської сфери. Посилення політичних партій з 

використанням громадського сектору для досяг-

нення власних цілей і бачення його як потенційного 

фан-клубу, що підтримує партійну політику, приз-

водить до витіснення справжніх громадянських 

а́кторів та підриву довіри до їх діяльності» [3, c. 2]. 

Під псевдогромадянськими організаціями автори 

розуміють політичні практики, а згодом і дискурси, 

пов’язані зі спробами політичних а́кторів створити 

організації громадянського суспільства, які є гро-

мадянськими лише на поверхні, але насправді тісно 

пов'язані з політичною сферою [3, с. 7]. 

Схожу ситуацію, але по відношенню до росій-

ського суспільства, зауважує і американський дос-

лідник Браян Тейлор. Зокрема, він зазначає, що по-

ряд з переслідуванням неурядових організацій під 

час другого президентського терміну Володимира 

Путіна, істотну роль зіграла і путінська концепція 

щодо належних відносин між державою та грома-

дянським суспільством. Цю концепцію в різних 

джерелах називали «керованим громадянським су-

спільством» («managed civil society»), «квазігрома-

дянським» або «псевдогромадянським суспільст-

вом», в якому від НУО та інших соціальних груп 

очікувалось сприяння у досягненні цілей, озвуче-

них керівництвом держави [4, с. 238].  

Водночас, в західному політичному дискурсі 

широкого розповсюдження також набуває термін 

«організовані урядом неурядові організації» (англ. 

government-organized non-governmental organization 

(GONGO), які, як це зрозуміло з назви, номінально 

не входячи до переліку органів державної влади, ут-

ворюються, фінансуються та часто керуються дер-

жавою. Колектив авторів у дослідженні «Концепту-

алізація організованих урядом неурядових органі-

зацій в міжнародних відносинах» пов’язує 

утворення таких організацій з розширенням ролі 

традиційних неурядових організацій (НУО) не 

лише як антагоніста по відношенню до держави, 

але й як постачальника соціальних послуг, тради-

ційно закріплених за державними органами [5, с. 2]. 

Заяви та дії таких а́кторів можуть сприйматися гро-

мадськістю скомпрометованими через їх близькість 

до уряду (меншою мірою в ліберальних демокра-

тіях та більшою в країнах з авторитарним режимом) 

[5, с. 10].  

При цьому ГОНГО можуть діяти як в країні по-

ходження, так і закордоном, відповідно бути ін-

струментом внутрішньої або зовнішньої політики 

держави. У цьому зв’язку відомий американський 

журналіст Мойзес Наїм у статті «Небезпечні шахраї 

демократії» наводить приклад багатьох країн коли-

шнього Радянського Союзу, де неурядові організа-

ції, підтримані урядом, витісняють голоси справж-

нього громадянського суспільства, створюючи ілю-

зію демократії. Так, у Киргизстані Асоціація 

некомерційних та неурядових організацій є прихи-

льником колишнього президента Аскара Акаєва та 

у 2003 році вона ініціювала національне клопо-

тання щодо чергового переобрання Акаєва, який 

перебував при владі з 1991 року [6]. Яскравим при-

кладом ГОНГО в Російській Федерації є політич-

ний антифашистський рух «Наші», створений адмі-

ністрацією Володимира Путіна в 2005 році.  

В Україні феномен ГОНГО ще не набув широ-

кого поширення, однак спостерігаються певні тен-

денції до розповсюдження організацій такого типу. 

Об’єднання, які формально мають форму громадсь-

ких організацій (ГО), часто створюються та керу-

ються представниками діючої влади чи опозицій-

них сил для просування їх інтересів. Зокрема, такі 

організації як «Центр свободи слова», «Антифаши-

стська правозахисна ліга» та «Інститут правової по-

літики і соціального захисту» мають у керівних ор-

ганах колишніх народних депутатів від Партії Регі-

онів.  

Підвищення ролі громадянського суспільства 

в політико-економічному та суспільному житті кра-

їни може спонукати і владні структури до ство-

рення так званих «кишенькових» ГО, завдяки яким 

створюватиметься враження громадської підтри-

мки дій влади та її активної роботи з розбудови гро-

мадянського суспільства. При цьому діяльність 

справжніх НУО може дискредитуватися такими 

псевдо-громадянськими структурами. 

На думку українського дослідника О. Лісни-

чука, така політика наразі є радше тенденцією, яка 

остаточно ще не вкорінилася і не витіснила інші. 

Однак сама її наявність породжує серйозні про-

блеми для розвитку ГО і всього простору громадсь-

кого суспільства, а також і загрози суспільній та по-

літичній стабільності в країні. Сконструйований 

подібним чином простір ГО означає цілковите 

витіснення державою суспільної самоорганізації [7, 

с. 227]. 

З метою підтвердити або ж спростувати дане 

твердження використаємо дані соціології. Опиту-

вання громадських активістів у 2017 році показало, 

що, на їхню думку, однією з основних проблем се-

редовища ГО, є створення «кишенькових» НУО 

(при органах влади, партіях, олігархах). Таку думку 

висловили 48,1% опитаних активістів. Ще 39,9% 

відмічають залежність діяльності ГО від донорів, а 

38,6% опитаних вважають основною проблемою 

слабкий зв’язок громадських організацій із насе-

ленням [8]. 

«Кишеньковими» або псевдо-громадськими 

прийнято вважати організації, які мають низку ха-

рактерних рис, зокрема, відсутність інформації про 

джерела фінансування та діяльність, засновник де-

кількох організацій – одна людина, часто пов’язана 

з державними службовцями чи політиками, тощо. 
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Одним із найяскравіших прикладів викорис-

тання «кишенькових» НУО є їх залучення до ро-

боти громадських рад при міністерствах та інших 

органах влади. Участь громадськості в роботі орга-

нів влади всіх рівнів, а також принципи і засади 

створення та діяльності громадських рад регламен-

туються Постановою Кабінету Міністрів №996 від 

3.11.2010 р. «Про забезпечення участі громадсь-

кості у формуванні та реалізації державної 

політики» зі змінами і доповненнями, затвердже-

ними постановою №234 від 8.04.2015 р. [10]. На ду-

мку громадського активіста Володимира Петровсь-

кого, саме постанова №234 сприяла процесу просу-

вання до громадських рад лише лояльних до влади 

НУО. Зокрема, вищезазначена постанова на законо-

давчому рівні обмежує кількісний склад громадсь-

кої ради до 35 осіб[10]. Внаслідок цього, на думку 

Петровського, «створюються умови, за яких при го-

лосуванні більшістю за межі квотної чисельності 

виштовхуються всі або майже всі організації, які го-

тові працювати для держави і суспільства, але з 

якихось причин є незручними для міністерства. 

Натомість до складу громради вводяться 35 членів, 

які завжди підтримають «необхідну політику» 

відповідних органів виконавчої влади»[11].  

Крім того, 2017 року активісти повідомляли 

про нечесний відбір організацій до Громадської 

ради при Міністерстві оборони України, в резуль-

таті якого конкурсний відбір пройшли переважно 

старі ветеранські організації, а майже 30 діючих во-

лонтерських організацій відмовились брати участь 

у конкурсі на знак протесту [9].  

При цьому проблеми взаємодії органів влади, 

місцевого самоврядування з громадами не нові. 

Створення громадських рад при центральних та ре-

гіональних органах влади регулярно супроводжу-

валось звинуваченнями у зловживаннях під час фо-

рмування рад, непрозорості обраних рад та їх під-

контрольності владі. Так, 2013 року громадські 

активісти виступали з гострою критикою, зокрема, 

Донецької обласної ради щодо розпорошення бю-

джетних коштів та відсутності прозорості при роз-

поділі фінансування. За словами керівниці громад-

ської організації «Альянс» Світлани Закревської, 

«відсутність конкурсів при фінансуванні тих чи ін-

ших проектів створює підозри, що за бюджетний 

кошт влада підтримує свої «кишенькові» організа-

ції, які складають переважну більшість в Громадсь-

кій раді» [12]. 

Зростання кількості подібних випадків може 

призвести до дискредитації не лише діяльності гро-

мадських організацій в очах суспільства, але й дія-

льності таких дорадчих органів як громадські ради. 

Дефіцит довіри між владними інституціями та 

громадськістю проявився і в процесі актуалізації 

антикорупційної діяльності неурядових організа-

цій. Розбудова інституційної спроможності антико-

рупційної реформи, створення таких установ як На-

ціональне антикорупційне бюро, Спеціалізована 

антикорупційна прокуратура, Національне агентс-

тво з питань запобігання корупції, а також пильна 

увага до цієї реформи з боку міжнародних партне-

рів зумовили появу безлічі організацій, покликаних 

здійснювати громадський контроль за діяльністю 

новостворених інституцій та сприяти просуванню 

антикорупційної реформи в Україні.  

Разом із тим, будучи чи не найактивнішими 

учасниками у процесі вироблення та моніторингу 

реалізації антикорупційної політики, українські 

ОГС відчувають значний тиск з боку держави, що 

виявляється у впровадженні норми про обов’язкове 

електронне декларування антикорупційних активі-

стів. На думку низки організацій подібні законода-

вчі новації є дискримінаційними та покликані обме-

жити їх діяльність, а також створити загрозу кримі-

нальної відповідальності у разі потенційної незгоди 

з владою чи викриття її корупційних діянь [13, с. 

18]. 

В таких умовах виникає ризик залучення до 

моніторингу роботи державних антикорупційних 

органів організацій, які будуть частково або повні-

стю підконтрольні уряду або іншим владним інсти-

туціям. Подібні випадки фіксувалися неоднора-

зово. Зокрема, 2015 року громадські організації ви-

ступили зі спільною заявою про порушення 

Кабінетом Міністрів України закону при форму-

ванні конкурсної комісії, що мала обирати керівни-

ків Національного агентства з питань запобігання 

корупції (НАЗК). За словами голови Центру 

політичних студій та аналітики Віктора Тарана, до-

кументи громадських організацій, що брали участь 

у обранні членів комісії, мали ознаки фаль-

сифікації, а самі ці організації не мали жодного ві-

дношення до боротьби з корупцією [14]. Врешті-

решт, через тиск громадськості та міжнародних ор-

ганізацій конкурс було оголошено повторно.  

Крім того, українська дослідниця Галина Зеле-

нько звертає увагу на використання потенціалу гро-

мадських організацій фінансово-промисловими 

групами (ФПГ). Вона зазначає, що «громадські ак-

тивісти погоджуються на співпрацю з уже відо-

мими політичними брендами, діючи за логікою 

«потрапимо у владу, а там розберемося», або ж 

ідуть на співпрацю з ФПГ і працюють у межах пра-

вил гри, запропонованих ФПГ. Подібна конверген-

ція зазвичай обертається тим, що нібито прогре-

сивні і цілком здорові ідеї громадськості викори-

стовуються ФПГ у своїх інтересах, стаючи засобом 

досягнення їх мети» [15, ст. 19]. 

Все це, разом із нестабільною суспільно-полі-

тичною ситуацією, ускладнює процес інституцій-

ного розвитку українських ОГС та створює ризики 

для успішного впровадження реформ, життєво ва-

жливих для української держави.  

Окрему увагу слід приділити організаціям, які, 

діючи нібито на користь певних категорій українсь-

кого суспільства, насправді утворюють цілу ме-

режу проросійських та сепаратистських організа-

цій, загрожуючи тим самим національній безпеці 

України.  

Суспільні настрої на Сході та Півдні України, 

які формувалися за активної участі проросійських 

організацій, стали тим базисом, на який опиралися 

антидержавні сили в процесі дестабілізації ситуації 

в країні. З моменту набуття незалежності України 

такі квазігромадські організації активізували свою 
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роботу з поширення російського мовно-культур-

ного дискурсу серед українського населення.  

На початку 1990-х років ідеї федералізації Ук-

раїни та надання Донбасу господарсько-економіч-

ної самостійності почали використовуватись ліде-

рами колишньої партноменклатури. За підтримки 

шахтарського руху такі політичні сили як «Рух за 

відродження Донбасу», пізніше перетворений на 

Слов’янську партію, та «Інтеррух Донбасу» акти-

вно підтримували ідею «федеративно-земельного 

устрою» України [16].  

Початок активних дій щодо впровадження цієї 

ідеї в життя можна пов’язувати з шахтарським 

страйком 7 червня 1993 року, в якому брали участь 

157 шахт та 17 шахтобудівних управлінь. Основ-

ними вимогами шахтарів були економічні та полі-

тичні зміни, зокрема, покращення соціально-еконо-

мічного становища шахтарів, референдум про до-

віру до Президента та Верховної Ради та 

регіональна самостійність. За словами українського 

дослідника Вадима Борисова, «роботодавці й різні 

політичні сили майстерно використали цей соціаль-

ний вибух для відстоювання власних інтересів та 

зміни балансу сил на свою користь» [17]. Під при-

водом виконання вимог протестувальників, депу-

тати Донецької обласної ради винесли на розгляд 

XV сесії питання про автономію Донецької області 

[16]. Однак, після перемовин та виконання частини 

вимог питання автономії було знято з порядку ден-

ного. 

Однак, вже у 1994 році до цієї теми знову по-

вернулися – в Донецькій області відбулося так 

зване опитування з приводу федералізації країни, а 

Донецька обласна рада провела регіональний кон-

сультативний референдум з питань автономії та ві-

льного функціонування російської мови, але за рі-

шенням суду проведення голосування було визнано 

неправомірним. На думку політолога Олександра 

Никонорова, «саме після цього регіональні еліти 

почали наголошувати на своїх претензіях про особ-

ливий статус в Україні» [16]. 

Необхідно відзначити, що подальші роки про-

демонстрували поступове зростання патріотичних 

настроїв. До кінця 1996-го, попри економічну 

кризу, частка прихильників незалежності сягнула 

71% дорослого населення. У наступні роки показ-

ник не раз коливався залежно від економічної та 

політичної ситуації [18].  

Суттєвою перешкодою до утвердження проук-

раїнських настроїв у Східному та Південному регі-

онах залишався вплив квазігромадських організа-

цій проросійського спрямування, які просували 

альтернативні погляди на теми спільної історії, ку-

льтури, мови, територіальної цілісності. Українська 

дослідниця Оксана Зорич відмічає, що «поширення 

проросійських настроїв в Україні було прямо про-

порційним до кількісного зростання громадських 

організацій, що виступали на захист російського 

мовно-культурного середовища»[19, ст. 47].  

Ця думка знаходить своє підтвердження і в ста-

тистичних даних, які наводить дослідниця. Так, 

якщо у 1995 р. в Україні функціонували одне Все-

українське та двадцять чотири регіональних націо-

нально-культурних російських товариства, то за 

неповних десять років, станом на кінець серпня 

2014 р., в Україні діяло вже близько 80 проросійсь-

ких громадських організацій, офіційно зареєстрова-

них Міністерством юстиції України. Серед них, зо-

крема, Українське товариство російської культури 

«Русь» (1992 р.), Всеукраїнська громадська ор-

ганізація «Руська Рада України» (1999 р.), Всеукра-

їнська громадська організація «РУСЬКИЙ РУХ 

УКРАЇНИ» (1999 р.), Громадська організація 

«Російська община України» (2000 р.), Всеукраїн-

ська громадська організація «Росіяни України» 

(2005 р.), Громадська організація «Фонд «Руські 

збори» (2009 р.) тощо [19, ст. 47]. 

Цікавим є й приклад ще однієї сепаратистської 

організацій – «Донецької республіки», яка була 

створена 2005 року та згодом була забороненою. 

Метою її деструктивної діяльності, за словами дос-

лідниці Олександри Вагнер, було надання особли-

вого статусу східним областям України, які вхо-

дили до складу Донецько-Криворізької Радянської 

Республіки, що проіснувала два місяці і в квітні 

1918 року стала частиною УНР [20]. 

Широка мережа проросійських та сепаратист-

ських організацій діяли і в Криму, що, на думку ба-

гатьох дослідників, спростило Російській Федерації 

здійснення анексії півострову в 2014 році. Однією з 

найбільших таких організацій була партія «Русское 

единство», утворена 2008 року після злиття декіль-

кох кримських проросійських організацій. До її 

складу, зокрема, увійшли представники Російської 

громади Криму, яка включена до пре-

зидії Міжнародної ради російських співвітчиз-

ників, створеної в 2002 році за сприяння уряду 

Москви [20].  

Небезпеку деструктивної діяльності таких 

об’єднань повністю підтверджують дії Російської 

Федерації на Сході України та в Криму. Крім того, 

така активність з боку північного сусіда не нова. 

Досліджуючи основні риси російської політики 

щодо щодо конфліктів на території України, Мол-

дови та Грузії, українська дослідниця Олена Снігир 

відзначає, що організація роботи квазігромадських 

об’єднань в цих країнах була окремою сферою 

уваги Москви. Ці організації були покликані ство-

рювати видимість громадської підтримки політики 

Сухумі, Цхинвалі та Тирасполя. Наприклад, ві-

дозви до світового співтовариства із закликами за-

судити Грузію та до Кремля із проханням визнати 

незалежність та допомогти у боротьбі, оголошува-

лися від імені З’їзду російських громадян Південної 

Осетії, Сходу старійшин Кавказу, Всесвітнього 

з’їзду осетинського народу та ін [21, ст. 6]. 

Таким чином, як показують численні прик-

лади, розширення мережі квазі- та псевдогромадя-

нських організацій, їх використання владними ін-

ституціями для демонстрації нібито громадської 

підтримки своїх дій та дискредитації роботи справ-

жніх НУО, а також деструктивна та антидержавна 

діяльність керованих з-за кордону організацій, 
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може призвести до згубних наслідків для суспі-

льно-політичної стабільності в країні та національ-

ної безпеки.  
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Аннотация 
В работе проведено этимологическое и лингвистическое исследование терминов «вред здоровью» и 

«повреждение», позволяющее дать современное толкование термина «вред здоровью», использование ко-
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Возможность реализации положений Консти-

туции РФ, провозгласившей человека высшей цен-

ностью, потребовала введения в законодательную 

базу новых терминов. Одним из таких новшеств 

было появление в законодательном и медицинском 

тезаурусе термина «вред здоровью». Однако, не-

смотря на более чем двадцатипятилетний период, 

прошедший с момента появления в судопроизвод-

стве, вопрос о его медико-юридическом толкова-

нии и правоприменении как для юриспруденции, 

так и для судебной медицины, по-прежнему оста-

ется дискуссионным [10, 11, 4, 5]. 

В виду отсутствия аутентичного, было при-

нято доктринальное толкование, что «термин «вред 

здоровью» практически полностью совпадает с та-

кими как «травма» или «повреждение» на правах 

синонима» [2]. Однако, как показала практика, оно 

оказалось недостаточно верным. 

Указанное мнение легло в основу формули-

ровки определения, что «Под вредом, причинен-

ным здоровью человека, понимается нарушение 

анатомической целостности и физиологической 

функции органов и тканей человека в результате 

воздействия физических, химических, биологиче-

ских и психических факторов внешней среды» [3]. 

В связи с указанной посылкой о синонимично-

сти, термин «повреждение» стал просто механиче-

ски заменяться термином «вред здоровью», что по-

влекло за собой появление весьма абсурдных 

неологизмов. Например, на страницах юридиче-

ской литературы по поводу формулировки вопро-

сов постановления о назначении судебно-медицин-

ской экспертизы рекомендовано формулировать 

вопросы следующего содержания: «Имеется ли на 

трупе вред здоровью? Если вред здоровью имеется, 

то где он расположен? Описание его необходимо 

производить сверху вниз и др.» [9,с 98,425]. 

Аналогичная картина абсурдности из-за «си-

нонимичного» применения нововведенного тер-

мина наблюдается и в судебной медицине. В тексте 

проекта нового «Порядка определения степени тя-

жести вреда, причиненного здоровью», в п. 6.2.4, 

6.3 и других, термин «повреждение» механически 

заменен на «вред здоровью», вследствие чего по-

явились такие установки как: «вред здоровью, по-

влекший прекращение беременности, вред здоро-

вью, повлекший потерю руки, ноги, производитель-

ной способности и др.» [6]. Представляется, что 

прерывание беременности, потеря ноги, руки, зре-

ния и т.д., это все следствия причиненных повре-

ждений, и за деяния которые повлекли указанные 

последствия для здоровья предусмотрено уголов-

ное наказание. 

Исходя из посылки о синонимичности, в прак-

тической деятельности судебно-медицинских экс-

пертов «вред здоровью», зачастую по-прежнему 

рассматривается как «телесное повреждение», и 
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оценивается не как мера неблагоприятных послед-

ствий для здоровья, наступивших от причиненного 

повреждения, а как тяжесть самого повреждения, 

что приводит к трудно разрешаемым коллизиям в 

процессе принятия судебных решений. 

В этом отношении показателен случай оценки 

последствий повреждения, причиненного чемпио-

ном мира по боям без правил Мирзаевым (М). 

По данным Следственного комитета РФ: «15 

августа 2011 г, после удара рукой, нанесенного 

спортсменом потерпевшему, последний упал, уда-

рившись головой. Затем самостоятельно поднялся, 

разговаривал, адекватно реагировал на окружаю-

щее. Но через некоторое время, в тот же день, был 

госпитализирован, а спустя три дня, умер в боль-

нице от ушиба головного мозга». Для решения во-

проса о тяжести вреда, причиненного здоровью по-

терпевшего, в ходе расследования последовательно 

было проведено пять судебно-медицинских экспер-

тиз. В заключениях одних экспертов, последствия 

деяния расценивались как «тяжкий вред здоровью» 

повлекший наступление смерти (ч. 4 ст. 111 УК РФ 

– до 15 лет лишения свободы). В заключениях дру-

гих, ссылаясь на «Правила и Медицинские крите-

рии» [3], указывалось, что причиненное потерпев-

шему повреждение от непосредственного удара ру-

кой (кровоподтек в скуловой области) вообще не 

подлежит оценке, как причинение вреда здоровью. 

Судом было принято решение о назначении следу-

ющей - шестой экспертизы». 

В дальнейшем суд руководствуясь своим пра-

восознанием, квалифицировал деяние, как «причи-

нение смерти по неосторожности» (ст. 109 УК 

РФ - исправительные работы на срок до 2 лет) [7]. 

Определение, данное в Правилах, что вред здо-

ровью - это повреждение, не отвечает требованиям, 

предъявляемым к содержанию юридических тер-

минов. По правилам юридического терминоведе-

ния, при введении в законодательное пространство 

новых терминов, необходимо провести их «лингви-

стическую экспертизу», с учетом различных форм 

глаголов (совершенных и несовершенных), а также 

их словообразований в виде различных глагольных 

форм существительных. 

Морфологический разбор слова «поврежде-

ние», показывает, что оно является начинательной 

формой глагольного существительного несовер-

шенного вида. Приставка «по» в глаголах действия 

обозначает начало какого либо процесса, например: 

побежал, поплыл. Корень слова - «вред» (см. далее 

определение), и, наконец, окончание «ение», по 

правилам русского языка, обозначает протекающий 

во времени какой либо незавершенный процесс[1, с 

273]. Следовательно, под термином «повреждение» 

следует понимать всего лишь начало и процесс воз-

никновения вреда, которого в природе еще не со-

стоялось. Если придерживаться законов логики и 

причинно-следственных связей, то «вред здоро-

вью» является следствием повреждения (раны, пе-

релома, черепно-мозговой травмы, отравления, бо-

лезни и др.), которое может завершиться и выздо-

ровлением - обратимое последствие, 

выражающееся во временной утрате трудоспособ-

ности. Следствием, повреждения могут быть и не-

обратимые изменения организма в виде стойкой 

утраты трудоспособности, либо в виде наступления 

смерти. Именно указанные последствия, наступаю-

щие от противоправного причинения повреждений, 

и являются вредом здоровью. 

Таким образом, на основании вышеизложен-

ного можно утверждать, что в медицине термин 

«повреждение» имеет свое, существующее уже не 

одну сотню лет, устоявшееся конкретное определе-

ние и «синонимизировать» его с термином «вред 

здоровью», как его последствием, нет никаких ос-

нований. Нововведенный законодателем термин 

должен иметь свое, присущее только ему, одно-

значное определение. 

В юридическом пространстве термин «вред» 

используется довольно широко, однако до недав-

него времени отсутствовало его законодательное 

толкование. В современных словарях приводится 

казуистическое перечисление его омони-

мов: - нарушение, повреждение, порча, ущерб и 

т.д. - более 10 наименований. Такая терминологи-

ческая многозначность, порождающая множество 

трудноразрешаемых конфликтных ситуаций ини-

циировала законодателя дать ему конкретное опре-

деление. Верховный Суд РФ, учитывая, что совре-

менное законодательство защищает блага человека, 

в своем определении указал, что «Вред представ-

ляет собой любое умаление охраняемого законом 

материального или нематериального блага, небла-

гоприятное изменение в таком благе» [8]. 

В медицинской теории и практике какое-либо 

нежелательное патологическое изменение орга-

низма по сравнению с предыдущим обозначается 

как «неблагоприятное последствие для здоровья». 

Указанные последствия могут наступить как от за-

болеваний (пневмония, инфаркт, грипп, и др.), так 

и от повреждений, причиненных действием факто-

ров внешней среды. В юридически значимых слу-

чаях (противоправное причинение повреждений) 

назначается судебно-медицинская экспертиза, как 

указано в ст. 196 УПК РФ «для установления харак-

тера и степени вреда, причиненного здоровью», на 

основании заключения которой осуществляется 

квалификация преступного деяния и определяется 

наказание. 

Учитывая упомянутые положения, можно со-

гласиться, с ранее предложенным определением, 

что с медико-юридической точки зрения, «вред 

здоровью – это неблагоприятное последствие 

для здоровья, наступившее в результате повре-

ждения, заболевания или экстремального состо-

яния переживаемого человеком (психо-

травма)»[4, 5]. 

Проведенное исследование показывает, что 

термины «вред здоровью», и «повреждение» по 

своему лексическому значению далеко не иден-

тичны, и не могут выступать в процессе судопроиз-

водства в качестве синонимов. Каждый из них дол-

жен иметь свое однозначное, определение с кон-

кретными, присущими только ему существенными 

признаками. 
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Таким образом, практическое применение 

предложенного определения в отношении термина 

«вред здоровью» будет способствовать адекватной 

судебно-медицинской оценке, неблагоприятных 

последствий наступивших в результате причинен-

ных повреждений, которая является основой при 

квалификации насильственных преступлений про-

тив здоровья человека, которого Конституция РФ 

провозгласила высшей ценностью. 
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